




^ і / ц е а е / и

СӘРСЕКЕ
------ ^ о З * о -----------

*

ТАҢДАМАЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫ

IV
СӘТБАЕВ ПЛАНЕТАСЫ

ғ\гмырнама роман

П  V

_1Я>ІІАНТ

.Ф ол и ан т” баспасі
А стан а-2006



ББК 84 Қаі 7-4
С 28

С 28 Сәрсеке М.
Таңдамалы шығармалары. Төртіншітом.
Сәтбаев планетасы. Ғұмырнама роман.
-  Астана: "Фолиант" баспасы, 2006. -  624 б.

І8ВЫ 9965-35-041-8

Ұлтымыздың кемеңгер перзеіггі Қаныш Сөтбаевтың ғұмыр 
жолын айшықтауға Медеу Сәрсеке қырық жылдан астам 
уақытын сарп етш, осы жолда толғаған тартымды да тұрлаулы 
еңбегімен қазақ қауымына мәшһүр болғаны — ақиқат, 
"Нартұлға" сериясымьн жарыққа шығып отырған "Сәтбаев" 
ғұмырнамасы —деректі жанрдың айтулы шеберінің осы 
саладағы көп жылдық еңбегінің жиынтығы, өрі ол тың 
айғақтармен толықтырылып, Мәскелдщ "Молодая гвардия" 
баспасының, әлемге өйгш "Жайсаң адамдар өмірі" ("ЖЗЛ") 
сериясымен 2003 жылы екшіМ мәрте шыққан соңғы нұсқасымен 
мөтіні бір ең толымдысы.

Бұған дейін құпияда ұсталып, "ақтаңдақ" қалпында қалып 
келген архив құжатгары, хаттар мен естеліктерді пайдаланып, 
ұлы ғалымның замандастары мен туыстарының, үй-ишнщ 
жүрекжарды өңпмелерімен қиял-қоепасыз өрілген һәм ғалым 
өмірінің бел-белестерін бүкпесіз ашып, ұлағатты ғұмыр жолын 
саралап та, даралап та ұлықтаған айшықты ғұмырнама тарих, 
сірө, Қаныштай асылымызды ардақ тұтқан қауымды бей-жай 
қалдырмас деген үміттеміз...
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Д4<эм ата-анадан туғанда есті болманды: естт, көріп, 
ұстап, татын ескерсе —дуниедепж ақсы-ж аманды танп- 
ды-дағы, сондаііданбілгені, көрғенікөп... адамбілімді бо- 
лады. Естілердщ аіггқансөздерінескеріпж үргенкісі... де  
естіболады. Әроір естілік жеке өзі іске жараманды. Сол 
е с п  іерден естіп, бы ген жақсы нәрселерді ескерсе, жа- 
мандегенненсақт анса —сонда іскеж арацды."

Абай ҚҰНАНБАЙҰЛЫ, 
19-сөз, 1893 жыл

"Әлемнің отыз а.\тыдан бір бөлігін бостандық суйгіш  
қазақ халқы  жаіілап отыр. Қазақ д еген  сөздщ  озінде ер- 
кш дік р у х ы  атоіілап тур. Сол уш ш  д е  біздщ  халы қ талай 
ғасырды үздіксіз күреспен өткізді. О ны ң сана-сезімінде бұл 
сө зкн ел ід е  у,\ы ұғы м болы пқалы пт асқан..."

Қаныш СӘТБАЕВ, 
1949 жыл



КЕНЖЕТАЙ

і

Мезгілдің көктемге ауған мереилі шағы: қар к о тт , сай- 
сала суға көлкіген; төңірек күнш уаққа кенелген; көк қылти- 
ып, ж ер беті жасыл реңмен түрленген; қырда құлын ойнақ- 
тап. аулада қозы-лақ маңырап, бота боздап, ауыл үсті мәз- 
мәйрам болып қуаныш қа бөленген; бала-шағаға деиш  үйде 
отырмай, күнгейге жүгірген...

Сәтбай ауылы көктем лебі бш нісімен-ақ қы стау үйлерін 
тастап, Қарамұрын қырқасына көшш қонған. Қыратгап шық- 
қан ауылдың ұранқай үйлері ғана. Ас-су, қазан-аяқ қорада. 
Жайлауда, күн қызған ш ақтатіплетш  үлкен үйлер де қойма- 
да, буулы қалпында қозғаусыз жатыр. Бұлар қора іргесінен 
аулақ қонып, ж ұрт ауыстырып жатқанда, төңіректеп ауыл- 
дар көшу қамына кіріскен. Соның алғашқы белгілері қыр ас- 
тындағы үлкен қара жолдың бойынан белең беріп, кешелі- 
бүгінде боздаған түйелер даусы мен арбалар шиқылы, үрген 
ит, дабырлаған адамдар үні естілген. Иісі қарж ас ауылдары- 
ның жайлауға аттанған ш еруінщ алды бұл...

Сәтбай ауылы бірақ қыбыр еткен жоқ, ж айбарақат отыра 
берді: күннен-күнге қызуы зорайып жадырай түскен күншу- 
ақты сезбегендей; иек астында тұрған ж аз күнін, жайлау 
қызығын елемегендей; бірер апта осылай бейғам отырса- - 
қоңсы ауылдардың қалың көшінен қара үзіи, күллі Ақкемн 
атырабында сопиып оңаша қалатынын білмегендей...

Сәтбаіідан екі ауыл тарайтын. Бірі — қаж ы ны ң қара ша- 
ңырағы орнаған Обалыдағы Үлкен ауылда; екіншісі — Қарам- 
ұрын дөңінщ түстік етеинен ірге тепкен Кіші ауыл —Иман- 
тай қыстауы. Екі ауьь\дың арасы қозы көш жер. Ортада шал- 
ғыны белуардан келетін өлке жатыр, оны қақ  жарып, күнба- 
ты сқа қарай Айырық атты жіңішке өзен ағады.

А йырықтың арғы ж ағасы на Имантай ауылы ш аңырақ 
көтергенде екі түтін еді — Имантайдың отау үні мен алыс ағай- 
ын Қасеннің отбасы. Бертшде бұларға екі-үш үй қосылды. 
Айналасы бес-алты жылда жатаған қы рқаны ң етегі өріске 
ш ығарар қараң-құраңы  бар, көрікгі мекен-жай болып шыға
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келді. Бүгінде Кііиі ауылдың түтші бұрышъідан д<і жоғары. 
Екі ауъілдың үлкен-кішісшен бір жан Имантайга келіп: "Бн, 
мұның қалай? Топырақ жалап ескі қыстауда қашанғы оты- 
рамыз?" — дей алмайды. Сұрау қайда, қайсысы болсын, ал- 
дына ш ақырса — бидщ қабағын бағып, не айтасыз дегендей 
қолқусыры пқараптұрады ... Бұлкүнде ол—Сөтб ш қажыдан 
тарайтын екі ауылдың көшбасшы, кош-қоны ғана емес, өзге 
жөніне де бнлік айтатын, жол нұсқайтын Сіреген басшысы. 
Ш ынтуайтын айгқанда, Имантай бндің қадірі өзш е қарасты 
екі ауылмен ғана шектелмейді, оның бір ауыз сәлемін ат шап- 
тырым төңіректегі қаржас, бабас, атығайда, бүкіл Ақкелш 
болысында екі айтқызбай оры ндау—росімге айналған үлгі.

Имантайдың өмірдегі зор өкініштерінің бірі — бала зары. 
Бәйбішесі Н ұрымТасболатқызына олалпысыншы жылдары 
үйленген. Содан бері аттай отыз жылөтті. Ж астай қосылған 
ж арынаөкпесіж оқ, емірдіңнебір қызық, бақытты кезеңдерін 
жарастықпентату-тятті өткТзГп кеміді. Бірақ тағдырдың қагал 
жазасына не шара, ертеректе көрген Күнше есімді бүлдіршш 
қыз бала ғұмырлы болмады, жүгіріп жүргенде дүниеден отгі. 
Бала зары ж асы егде таргқан сайын зорайып, ж үрепн  сыз- 
датаберетін...

Имантай би мен Нұрым бәйбіше осы өксікті сәбн үнімен 
басу үшін ырым етіп, бала баланы шақы]іады деген жорамал 
үм ітпен  ж астар ы  елуге ең к ей ген  ш ақта , тетел ес  іпісі 
Ж әміннің Әбсәләм есімді ұрпағын жөргегін құрғатпағі асы- 
рап алады. Үлкен ауылдан бөмшп, өзенш ңтеріскей жағасы- 
на, Қарамұрын қы рқасы ны ң етегш е қы стау салып. ж үрт 
ауыстырады. Екі-үш жыл өтті. Бүкіл әулет сол күнде қазақ  
қауымына етене бола бастаған орыс рәсіміне багынып Сатба- 
ев атанғанда, Әбсәләм балақан Имантаев болып жазылады 
(Осы кісіден тараган неше ата әулет күні бүпнге деиін сол 
уәжді бұзбай, Имекең есімін иелешп көледі). Әбсоләм мұсыл- 
маншылық парызын отеп, сүндет атына ие болды. Кіші ауыл- 
дың еркетотайы атанса да соңынан не іні, не қарындас ерт- 
педі. "Баласыз үй —қу мазар, ұрпақсы з ата--ж үртга  азар" 
қауш  ж ас ұлғайған сайын көңілді құлазытып ұлғая түсті.

Құса күндердің бірінде Имекең әлдеқайдан келе жатып 
далаға түнейді. Айдалада жалғыз жатқаны көңілін елегізггп 
ме, кім білсін, әлден уақытта ақбоз атты, ақ сәлделі, ақ шапан- 
ды өулие кейпшдегі жан иесі үстіне төне түсіп: "Ей, адамзат 
пандесі, құла дүзде жападан-жаліыз жатқаның қалай?"— дс-п 
шүйіледі білем. Жолаушы аң қуып жүріп, серіктерінең ада- 
сып қалғандығын айтады. "Е, байғұсым, жоққа жеткен жүйрік
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көрдщ бе, сағым қуған адамда ырыздық болмайтынын білсең 
керек-ті... Бұдан былай жалғыз жүріп бекерге налыма, жарқ- 
ыпым, қойпыңа жаратылыстьщ үш шаранасыи салдым, мау- 
қыңды оае!"— деп ғайып болады. Күсталанған жолаушы олай- 
бұлай қарм аиса — түлкінің, қасқы рды ң жопе барыстың 
(кейбір айтушылар арыстанның деседі) козш еиді ғана ашқ- 
ан күішктері екен, бейкүнө мақүлық гар қашудың орнына қол- 
тығыпа кіре түседі-міс...

Таң сызат бере біржола очнған би өрекшген коңі.ин баса 
алман, әлп бір ғЛжап көрініско жап дүииесі елжіреп біраз 
жатады да, едауір бүрыс тұрсп дсі, Төртуыл|/ жұртыиың ба- 
тагой қарты Қүрмантай абыздың ауылына ат басын бүрады. 
"Жақсылықтан үмітщді үзбе, С.әтекем ұрпағы! — дейді абыз 
Имантайдың түсш қуанышқа жорыи. — Ауылыңа барған соң 
әке-шешеңнің алдынан өтіп, төсек жаңғырт. Алла хош көрсе — 
үш перзент көресің, біреуі түлкідей сылаңдаған көрікті қыз 
бала болар, екеуш  бөрідей айбарлы, арыстандай қайратты 
ұлдарға жорыдым... А ққа оранып келш аян берген, сірә, 
Қыдыр атаң болар, озің үзақ жасап, бақ-жұлдызың жарқы- 
рап, перзенттерщ атыңды алты алашқа таратып, бақытқа шаш 
етектен кеиеледі екенсщ. Тәубе айтып, хақ тағаланың шексіз 
құдіретіне құлшылық етуден тек жаңылма..."

Астындағы торы атты батагөй абызға атаған Имантай 
ауылына ж еткенш е асығады. Келе-ақ көрген-білгенін со 
күнде жетпістің қырқасына шыққан әкесі Сәтбай мен ше- 
шесі Күнсұлуға жеткізеді. Олар да мұны құп көріп, боз бие 
сойғызып, құрмалдық жасаудың соңында ибалы қылығымен 
оздеріне сүйкімді келін болған Нұрымға сөз салып һөм еріне 
кіші қосақ таңдауды өзше міндеттейді. Ш арасыз жағдайды 
жүрек діммен гүсінген Кіші ауылдың бәйбішесі төсек күндес 
жанды алты ш ақыры м ж ердегі ж ақы н ағайын Ш орман 
ауылынан таңдайды: ол болса —күйеуі Қанафия (Қашапеддин) 
М ұстафаұлы жастай өлш, жесір қалған Әлнма, имандылы- 
гымен елге танылған Иса қажының қызы еді...

Имантайдың төсек жаңғыртуы — 1890 жыл. Әлиманың 
жасы со к үнде жиырма сегізде болса керек. Ақсарының әдемісі, 
тостағандай үлкен қой көздері адамға жылы шыраймен жы- 
мия қарайтын тәрбиелі Әлима жаңа жұртында да үлкен-кшпге 
бірдей сыйлы болып, жұғымды қылығымен танылады. Үлкен 
шаңырақтың қадірше лайық ибалы мінез көроетіп, кең пеГплді,

1 Лрп.ін тайііасыпыц бір тармагы Сүйііідікгеп гарайгын торт 
ру і'лді жүрт Тортуыл деген, түп пЪгізі — тб̂ тг ауылдыц қысқпрган 
■гүрі.
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қолы ашық, абысын-ажынға жағымды жам болған. Ауыл-ай- 
мағы оны "Тоқал", "Кіші қатын" деп кемсітпей, "Ақ жеңеше" 
атандырып, жаппай сыйлайды. Әлнманың қадірі әсіресе пер- 
зент көтеріп, ауыл ағасін ьш  өзопн өртоген өмір бонғы зар- 
күйіғін щгәлаған бала даусымен тарқатқаннан беріде өзгеше 
арта түседі. 1882 жылы туып, ақсақалы төртипш мүшеліне та- 
қаған шағында сүйген тұңғышының есімі — ҚАЗИЗА. Екі 
жылдан соң Әлима тағы да перзент туды. Ж асы  қы рық тоғы- 
зға шыққанда, төртшші мүшелшде зарығып та, сағынып та 
көрген ұлына Имекең ерекше қуаныгі, ат жарыстырып, палу- 
ан күрестіріп той жасаған деседі...

Қасиетті Құран кітабын қолына ұстагі отырып, азан ай- 
тып, аузы дуалы Құрмантай абыздың нөрестеге енішлеген 
есімі — Ғ.АВДУЛҒАЗИЗ, арапшадан аударғанда, Ғабдул — 
құл, Ғазиз — адал деген ұғымның баламасы, демек, ол — 
адамның емес, Алланың адал құлы болуға тиіс. Алайда адам 
баласы долбарлайды, ал жазмыш өзінше жасайдының кері 
болды. Имантай шаңырағына мол қуаныш әкелген сәбн ана- 
сының аузына оралған Бөкеш дегон байырғы қазақы  есіммен 
ауыл-аймағына танылды. Тек ресми құж аттарына азан аты 
қысқарып, Ғазиз деп жазыу\мақ.

Кош іп-қонумен күн откізген қазақ  ауылының ежелгі 
тірлігімен аттай бес жыл өтч і. О күнде ж үрт алға асығуды 
тілемеген, уақытгың шабан огіздей сылбыр жылжығанына 
қуаныш білдірштәубә деген. Тұла бойы тұңгышы Қазнза жетіге 
шықты. Қолаң шашы екі бұрым боп орілш, ү кш  тақня кнш 
бұлаң өскен, кезек әлпештеген екі анасының қойнына алма- 
кезек жатып жүрген еркетотан бүлдіршш де қазақты ң етене 
ғұрпынан қүтылғаи жоқ, жасы боске жетер-жетпесте Мырза 
а>ъг\ынан құдалар келіп, балаЛың шашбауына жіп тақты: сірә, 
Әлимаға әмеңгерлік құқын сақтамай, Сәтбай ауылі.іла жол 
берген есесш қайтаруды ниет еткен; сол күннен бастап Қазнза 
қы з Ш орман бпден туған "торт асыл тастың" (Біржан сал 
Қожағұлұлының Сара ақынмен айтысында қолданған теңеуі) 
бірі — Әужанның (Әбу-Сина, Әбуғали атанған) Ақыш деген 
жасөсшрім ұрпағына атастырылды. Ал бір өзі екі есімге ие 
Ғазиз-Бөкеш болса бұлкезде сүндетатына мініп, екі ауыддың 
ортасында жүріи-тұруга жарап қалған-ды.

Ырымшыл Имантай әулие абыздың баяғы жорамал сөзше 
имандай свніп, нәресте күтуден жаңылмаган. Қос қосағынан 
солонын жасырмай, "Қүдай берерінен жазбасын дендер, тағы 
пір мәрте бала сүйемін. Біздіңәулетгің атағын тегшде шарта- 
рапқа жаятын нағыз барыс солболады ! деиді екен.
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Әлиманың алғаш қы күйеуі Қанафия өкпесін дендеген 
құрт ауруынан опат болған-ды. Құдай қосқан жарына мар- 
құмныңқалдырыпкеткен"мұрасы"да — кеудедерті. Солдерт 
байғұс өйелді жаңа жұртында да босатпай, балалы болып, бағы 
жанып, қадірі артқан сайын бойын мендеп, шыр айналды- 
рып баққан. Әсіресе биылғы қыс. Бір күн сау болған жоқ, 
ыңқыл-сыңқылы көбейіп, көші қонды, жолтауқыметін көте- 
ре алмантын қиын халге жеткен. Оның үстіне байғұс әйелдің 
аяғы ауыр, босанатын м езгш  таяу-ды. С олсәтж ақы ндаған  
сайын қажыға қарасты екі ауыл жүкті ананың қасына кексе 
әйелдерден күтупп қойып, шыдамсызданатосыпотыр...

Көкектщ туарына бір тәулік қалғанда ақ түненщ  қарны 
ақтарылды. Әлима ұлтуды.

Бұлжолыда Құрмантайабызғахабаршыжіберіледі. Ж ай- 
лауға ұзап кеткен жолынан батагөй қарт кейін қайтады. Екі 
ауылдың үлкен-кішісі Имантай бидщ қонақ үйш е жиналып, 
сілқа-қотан отырады. Енесін арда емген жабағының астау толы 
егі ж ем нгеннен кейін дастарқанға бата жасалады. Исі қар- 
жасты ң үлкен' саналып, дүиім ел қадір тұтатын Құрмантай 
ақсақшудың (Біздщ шамалауымызша, бұл кісі — Бұқар жы- 
рау Қалқаманұлыны ң ақындығы дарыған XIX ғасырдағы 
Құреке аталған ұрпағы болса керек) алдына құндақтаулы 
нәресто келтіріледі

— Қадірменді Имеке, — дейді абыз ауыл иесіне қарап. — 
Мына баланды елбилейтін бек, иәболыс, мырза, тіпті батыр... 
атамаймын. М ұның да есімін ат үстар үлкенің Ғабдулғазнзге 
ұқсатып, Ғабдул қоямын. Тәубәш ілкөңш ң разы болсын, жа- 
дағай-жабы құл емес, еңеесі бш к һәм мөртебелі құл болғай 
деген үмігпенҒабду\ғаниатаймын... — Қ артабы знәрестенщ  
бетін ашып, аш ық мандайын емше шскеп, құлағына тақай 
түсіп, — Ей, бейкүнә балақан, бұдан былай сенщ  есімщ  
Ғабдулғанн, Ғабдулғанн, Ғабдулгани болады!.. — деп үш мәрте 
қайталап, дұға оқын. рәсімді батасын жасап, бетін сииады.

Нәресте қы бы р еткен ж оқ. Өзі үшш өзгеше оқиға болға- 
нын сезбеген, маужыраған қалпы Нұрым ш еш есінщ алдына 
қайтарылды.

— Ғабдулғани, Ғабдулғани! — деп қостады үидегі үлкендер.

Өз шаңырағындағы айтулы оқиғаны Имантай ақсақал  
қастерлеп ұстайтын Құран кітабының қалың мұқабасының 
ашық жеріне: "Доңыз жыльтдгі, жаңа есеппен 1899 жылы, 
науры з вяында, яки  мврттың 31 -жұлдызында мешрімі мол 
Ж аппар Ж аратушы Имантан есімді ңұлы на ұл сыплады. 
Есімін Қасметті кггаптан қарап, Ғабдулғанп қоиды қ", — деп 
тәітпштеп жазып қойыпты.
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Есімге ие болған балақан сәлден соң туған анасының қасы- 
на апарылады. Алды-артына тау ғып үйген құс жастықтар- 
дың қымтауында, үлкенді-кшіш абысындарының қоршауын- 
да отырған бақытты Әлима кішкене бөбегін мейірлене шскеп:

— Мәртебелі құлдеді ме, абыз ата? — деп қайыра сұрай- 
ды да кенет ойнақы қылықпен сәлж ымиып, басын шайқай- 
ды. — Ж оқ, Биатаң перзенті ешқашанда ешкімге қ ұ л бол- 
майды, тіпті құлдың мәртебесі бш к еңселісі де... Ең абзалы, 
бұл  ш іркінд і Ғ А Н И д ейм із. Қ ы сқа, әрі н ұсқа! Әлде 
ҒАНЫШТАЙ дейміз бе? Иә, тап солай, есімің құтты болсын, 
Ғаныштайымменщ, ұзақ  жаса, таусылмас мәңгі қызығым!..

ЕркеӘлнма үстем қылығын үлкен-кішігетүгелкөрсететін 
болған. Онысы өзіне жарасып та тұрады. Өзгені қойып, күллі 
ауыл кінәмшіл де қатыбас мінезінен ығып жүретін Имекеңнщ 
өзіне де наз көрсетуден тайынбаған, биязы жымиып отырып 
кексе еріне де өз дегенін істеткен деседі. Содан ба, мерейлі 
кеште орауда отырған анасы аузынан ш ы ққан оғаш есім 
нәрестеге біржола бекіп қалды: ауыл-аймағы баланың азан 
атын ұмытып, Ғаныштай деп, ке\е-кеде оны да қысқартып, 
Ғанышдейтін болды. (Шамалауымызша, мектепке қатынап, 
орысш а ж азу  үрдісіне түскен кезде сол есім сәл өзгеріп, 
ҚАНЫШ болыптүрленген)...

Сәтбай ауылы кішкентай Қаныш пен оның дімкәс анасы 
Әлиманың бабын ойлап қыстаудан көкекті ұзатып кошкен. 
Ж олш ыбан да үдіре қозғалмай, әлденеш еж ерде еру болып, 
ат-көліктерін тынықтыоып баппен жүріп отырып, мамырдың 
аяғында ғанаШ абақай өзеш нщ ж ағасы наж еткен . Бұрынғы 
жылдары олар Нняз тауынан да әрі асып токтайтын. Ақкелін 
б ш нщ  қалауы  бныл өзгеш е болды: кш ікентай бөбегінің 
шілдсханатойын осы арада, нсі қаржас ауъілдары жиын отыр- 
ған төр жайлаудың иен ортасында өткізуді мақұл көрді... Әке- 
ден олартөртеу болатын: Имантаіі, Әмш, Зеіин, Жәмін. Төртеуі 
де балалы-шағалы. Енші алып, бөлек ауыл ш ыққан Имантай 
ғана. Тетелес екі інісі кенже болғандықтан қара шаңырақ несі 
атанған Ж әм іннен ірге бөлмеіі, бірге отыруды жөн көрді. 
Ағанынды үш еуш ің өріске шыгарар ма,\ы — осы төңіректегі 
төрт түлікті мыңдап айдаған жұрагаттардың алдына ж еткен 
ж оқ, бірақ кейіндеп қалған сорлысы даемес...
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Ф.А.Щербина экспедициясы 1897 жы,\ғы санақ деректерін 
пайдаланып ж арыққа шығарған "Павлодар уезі" кітабының 
152-бетінде Ақкелін болысының 1-ауылында тұратын Сәтбай 
Шотектің ^кітапта солай, әрі "ауыл ақсақалы" деп көрсетілген) 
қарауъінда 8 түтін болыпты; адаы саны — 60, олар 9 үйде қыс- 
тап (оіреуі ағаштан бұралған), жайлауға 11 кшз баспанамен 
көшкен; ортақ малы — 265 бас жылқы, 119 ірі қара, 30 түйе, 
611 бас қой мен 95 бас ешкілері болған; соны бағу үшін отба- 
сымен екі малшы жалдаған, жаз бойы екі ауыл 650 шөмеле 
шөп шапқан; қыстауында суы кермек татитын екі құдығы 
болған, ал қыста қар суын пайдаланған.

Имантайдың Кіші ауылы еншіге тиген бірер аиғыр үиір 
жылқы мен ж үз қаралы ұ сақ  малды көбейткен де, кеміткен 
де ж оқ. Ш ақтап ұстаса, ел арасындағы дау-дамайға билік ай- 
тқан  сайын өз жөнін, құлқы н қамын ұмытпаса — бөлек ауыл 
шыққаннан бергі оншақты жылда қо.хындағы дәулет қаншаға 
көбейер еді? Алайда Имантай би парамен малжиып, шіріген 
бай болуды ту бастан тәрік етті; алдына жүгініске ке,лген дау- 
герлерге әд? \төре.мк айтып, тура қазы  болуды максұт көрді... 
Содан да шығар, қарж асты ң мың айдаған байы болмай, ко лы 
ашық, сері көңьлді. аузы уалі. билігі баянды әділазаматы ата- 
нуы. Қанағатшыл кексе би бұған да тәубә дейді. Дүниеден 
перзентсіз өткенде қайтер еді?..

Бұл жолы да бн аянған ж оқ. Ж асы  елудің төртеуіне шы- 
ғып, ел ағасы атанып, егде тартқан шағында үшінші мәрте 
балалы бо.лып, көңьлі марқайып жатқанда, несше тартынсын, 
Ш абақай жағасындағы қонысында кішкентаіі Қаныштың 
шілдехана тойы өтетшін жарнялады; сөйтіп, төр жайлау-дың 
кіндік ортасы сойыстан құр  болмады; длліан-қызықтан екі 
азъіл да ж аз бойы арылмады; белдеуден ат, ж ерош ақтан от 
кетпеді...

II

Ресей империясы өзіне қараған бодан халықтардың ж ер 
нелігін шектеп, ақы р аяғында біржола тартып алу саясатын 
бекем ұстағаны алімсақтан бері мәлім. Соның жол-жобасы 
қ а за қ  д аласы н а күнбаты с пен тер іск ей  ш еб ш ен  кіріп , 
бекшістер мен ірге.лі қалалар сала бастағанда-ақ жасалған. Ал 
біржола нелену ге бұғалық 1822 жы.лы "Сібір қазақтары н бас- 
қару Уставы" аталған ж аңа нпзамныңөмірге енлзмен түекен- 
ді; Орта ж үздеп  хан онлігТ жоііы.лып, оның орнына сеп з дуан
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құрылады; солардың бірі — 1833 жылы ашылған Баянауыл 
дуаны, оған 11 болыс ел қараған... Ж аңа дуанның әкімшілік 
орталығы 1826 жылы ірге тепкен Баянауыл станицасында ор- 
ныққан. Станица атанғандықтан да оның негізгі тұрғыны ка- 
зак-орыстар болуға тиіс. Соған орай нулы-сулы өңірдің ең 
шұрайлысы мемлекет қарамағына алынып, жаңа қоныстану- 
шылар иелігіне беріледі. Ал олар Ресейдщ нңю өңірінен мың- 
мыңдап көшірІлетЯ крестьяндар мен казактар болмақ. Ақыры, 
солай болды. Қазақ сорлы неше атасынан бері құтты мекен 
болған құнарлы жерінен айырыла бастады. Ш орман бидің 
әулеті орныққан ата қонысы М ырзашоқының да күндердщ 
күнінде қазына жері атанып, станицадан алысырақ өңірден 
ж ер іздеуте мәжбүр болуы — соған айғақ. Кім-кімнің де Бая- 
науыл дуанына әлденеше жыл билік жүргізген полковник ше- 
ніндегі М ұса Ш ормановтың өзі иеленген жер-суды емін-еркін 
пайдалануға құзыры жетсе керек-ті. Ж оқ, ж^тпеген!..

ҚР-ның Мемлекегтік архивінщ 345-қор, 329-ісінде Қаржас 
болысыиың 18 азаматының Батыс Сібір генерал-губернато- 
рына өтініші сақталыпты: "Біз төменде ңол қойып... таңбала- 
ры м ы зды  бердік. ¥ ш б у  хатны ңазыға Баянаулаға, Д н уа н  
махкәмәсән жері ,Аңке.лінге ағаш үйлер салып, егін екпекші 
бо \\ы ң , соның бәрін біз бес жы.іға келтірмекшіміз есептеп 
бізге үіибубүйрың болғаннан бастап. 1851 жьыдың октябрьдщ 
17 куні. У правнтөль Мустафа Ш орманұғлы, Әбуғалн Шор- 
манұғлы... Сәтбай Шотікұғлы ңолым ңойдым..."

"Егін скпекшіміз..." деген уәждщ астарында жайылым мен 
шабындығы мол Ақкелін қорығын иемдену амалы тұрғанды- 
гын ескерту лазым: себебі, үкімет егін салмақ шаруаға жер 
болуге құш тар болған, алғашқы жылдары алым-салықтан 
босатқан, қүрал-ж абдық сатып алуға қараж ат та берген... 
Әсілі, бүл амалдың орыс заңына жүйрік Мұса Шорманұлы- 
ның ақыл-кецесімен жүзеге асқаны сөзсіз, Сірә, "Павлодар 
уезі" кітабының 122-бетінде жарня болған мына дерек те осы 
өрекечтен гуган: "54года тому назад (анықтама кітаптың мәтіні 
XIX ғасырдың амқ щенінде жазылган — С.М.) потомкн Мал- 
козы бы мі ііытеспсны из \кке  нінскнх гор, которых захватнл 
Муса Чорманов, добііішпійся к згом у прсменн звання стар- 
шсго султана, блаюдарн спосй знсргнн  н  кыдачн д в у х  кнр - 
гнзскпх геросм, б р а п сн  Тайжана п Ссйтена [ағанындылар- 
дың өкесі — Сөти мьшэйныц тугап агасы Азнабай Лқмырза 
баласы, Мырзакү чдан гарайғын а \ты  ұл,\ың үлксш. Демек, 
Мұса Шорманоп Рссей окімотіно жатғы смес, номоро ағала- 
рын үгғаи бсрген — С.М .), прнннматинх очснһ іщ.\н&с учас- 
тно п дішж сннн һ снссары... Богатый, в л п я т ш һ ң ы й  х и щ н іік
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нередко захватывает пастбища, принадлеж ащая другом у  
роду. Муса Чорманов, например, в бытность свою султаном. 
поселил на кочевьяхрода Тайкельтыр свыше ста кибиток сво- 
и х  родичей и з  рода Каржас... " — деп алма-ғайып уақыттың 
өрескел қиянатын бүкпзс:з жария еткен.

Ж оғары да келтірілген құ ж ат Ш орман әулетімен қоса, 
Шөтікулы Сәтбайдың да Қызылтау қолатындағы алғашқы 
қонысын тастап, 1851-1853 жылдар аралығында Баянагаа- 
ның күнбатыс бөктеріндеп Ащы өзенінщ  кең қолтық бойына 
түпкілікті орны ққаны на куә,\ік етеді. Ш орман бидің қара 
ш аңырағысуы көктемдеайран-асыржайы,\ып, қаулапөскен 
шөбінен ұсақ мал көршбейтш кен қоры қты ңту ортасыңдағы 
Аралтөбе қолатына, алСәтбай ауылы алты ш ақырымтустжке 
ұзап. көкгемп суы Ащыға қосылатын А йы ры қөзенш щ ж аға- 
сындағы Обалы б и іп н щ етеп н е  қоныстанады. Сірэ, Баянау- 
ладан кесілген қарағай үй де сол кезде бұралған. СетГаи 
Ш өпкұлы бұл қарсаңда отыз жаста, бірнеш е баланыңәкесд 
атанған шағы.

О ба\ыдағы  ж аңа қоныс Сәтбай отбасына қайырлы бол- 
ды: 1855 жы,\ы ол төрпнш і мәрте әке атакь;:: нәрестенщ  
есімін Жә>пн қояды. Шәмініқамар атты кенж е қы зы уш жы л- 
дан соң туыпты. Сәтекеңнің шөбересі Ға\ы>ггай Ғазизулы 
С әтбаевты ң  (1912-1999) осы кітап иесіне ж азы п  берген  
естелігінде үлкен  атасы ны ң бұл б а \а \а р д ы  екі әйелден  
көргендігін ескертіпті...

Осы ауылдың көшбасшы ақсақалы  туралы бірер дерек 
Қ.Исабай мен С.Байжан жариялаған "Қажыға барған қазақ- 
тар" ютабында келтірілген: а\ғаш қы сы  баянауъ-лдьгқ тәуен 
етушь\ердщ 1901 ж ш ды н  31 желтоқсан к ү т  Ресейдщ шека- 
ра кеденіне берген ресми қолхаты: екінші құж ат — Ақкемн 
болысынан М еккеге аттанған сенз адамның тізімі үшеуі — 
75 жастағы Иса Шорманов, 80 жастағы (сірә, бір жасы кем 
көрсетьлген) Сәтбай Шәтікұлы САТАЕВ және 74 жастағы Ал- 
тыбасар Ж ылқыбаев сол сапардан сра.\х:аған.

111

Ә.\нманыңденсау\ы ғы  ораудан тұрып жаилаута ш ыққан 
соң да оңала қонм аған. Ә рнне, дім кәс ан ан ы ң  омырауы 
нәрестені ж ары та а\м аған . Баш аңдай  ттхлық, ұзара өекен 
қарын шашы қалы ң ұйысқан, басы бақырдай үлкен көзш  
аша алмай, ж ары ққа сығырая қараған қы зы лш ақа ьэпестеш
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тұңғыш рет ж ерден которіп, кпідігін кескен Кіші ауылдың 
байырғы қоңсысы, жылқыш ы Қасеннщ келіншегі М еіпз де- 
ген кісі екен. А уылнесш іңаитуымен солана омыраудан қал- 
маған өз перзентінщ  аузынан жырып, кішкентай Қанышты 
дақосаем ізген .

Әкесі кексе, шеш есі саркідір тартқан шағында ж ары қ 
дүниеге ке\ген  сәби, өрине, бүкілауьк\дьщ сүйіктісі болған, 
Шыр егкен дыбысы ш ықса-ақ қолдап-қолға кошіп, үлкен- 
книі жабыла өбектеп, есі қалмай күтеді. Әсіресе анасы байгұс. 
"Өз шешемд/жете бш іеігмін, тілті еамдеж оқ. Үш ендердщ  
айтуынша, керемет балаж анкісі болыпты. Әсіресе, "Кенже- 
тайым"деп м ені тым ж ақсы көрсе керек. Ахдында жатқанда 
ұііықтап қалсам — ояны п кет едідеп тырп ртпріі, қол-аяғы  
ұііы ғанынелеңқылмайот ыра бередіекен ..." -  депсы рш ер- 
ткен балаларына ғалымның өзі.

Сәтбай ауылының өткен ғасырдың 80-жылдарына дейін 
өмір сүрген егделерінщ жадында Өлима жайында бірлі-жа- 
рым айғақтар сақталған: ойлау қабілеті өте күшті, сөзге үста 
болыпты ж әне орайын тауып сөйлоген; әсіресе ертек пен ескі 
жырларды сү исше шырқаған; жүмбақ, жаңылтпаш аптқанда 
қарсыластарын көп білетшдігімен, тапқырлып,імен жеңеді 
екен. Ақ ж еңеш енщ  ауъьлдастарына өз жанынан шығарып 
айтқан көп жұмбағы ньщ  бір үлгісі мынау: "Алыстан қара  
көрінді, қараііғанмөн қара емес қампаиғанмен бөрі емес; ар- 
қасында азы қ көн, ірімшік емес, құрт емес, сарымаіі емес, 
жснтемес;жерғе түсті, інқазды , қарныөсті, сыздады, тпген 
ж еріқызарды;бүл незат?.. "Қагіелімде ешкім шеше алмайды. 
И мекеңнщ кіш і қосағы кенетіргені нұсқап: "Әне, бүні кетш 
барады, біреуіңөлтіресалындаршы!' — деп, жұмбагын шешіп, 
жұртты күлдіреді.

Бергі жылдардағы сұхбат үстшде ғалым туган анасынап 
гөрі үлкен шешесі Нұрымды көбірек есш е алган. Нүрым 
бәйбіше ақсақалы ны ң кіші әнелш ен туған балал,ірына гана 
емес, барш а ауы л-айм аққа мінезі жаіілы, қабақ  шытуды 
білмейтін сабырлы, сонысымен де үлкен-кншге сыйлы, қолы 
ашық, мейірімді кісі болған. Ауылдастары бұл кіпні де "Нұр- 
апа" атандырып ерекш е құрметтеген. Әлимаға да салқын 
қабақ көрсетпеген, өсіресе сырқаты мендеген соңгы жыл- 
дарда бағып-күпп, одан туған балаларды бауырына салып 
қағажусыз өсірген.

Екі ш еш енің ортасы нда тел өскен, бүкіл бір ауылдың 
сүшктісі болған еркетотай кенж е ан санап жетіле берді. Қаз 
тұрды. Ж үрген  соң кеішккен ж оқ, былдырлап т ілі шықты.
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Үлкцн-кшпш сәбн қылығымен алдайтын болды. Ат көрсе 
мінем деп ұмтылады, тұғырдағы құсқа да алам деп талпына- 
ды, қозы-лақты ұстаймын деп қуады. Сонымеи-ақ ұзақты 
күнғе дамыл көрмей тымпыңдагі жүпруден жалықпайды.

Көп жылдар өтсе де, ауылдастары жадынан кішкентай 
Қаныпггың кейбір балалық қы ш қтары  ұмытылмаған.

"Қанкежан біржоеын тыныш бала болды, — деп әңпме- 
лейді оны бесікте тербеткен Нұрлан ҚАСЕНОВ. — Баеы 
бақырдан үлкен еді, көп ұііықтайтын. Ж ер басып отырған 
шағында, тіпті жүре бастаған кезінде басы ауған жағына 
қү ла й кетш, зәремді талайа,іғанын қалай ұмытійын... Бнатам 
сол кунн ің  өзінде-ақ: "Менің осы балам сөз ұқпантын маубас, 
нө е,іден асқан данышпан болады. Әйтеуір, бас бітімі бөлек, 
өзгеше зоржара.лғандейтш”. Тағы бір ауылдасы СЛДЫҚ қарт: 
"Менщ білетінім — Қаныш бала болып өскен жоқ, кішкентай 

кезінен онда үлкеннщ  мінезі 6оу]Ды ", — деп таңырқаса, Иген 
БАЯЗИТОВ есімді замандасы: "Ойнап өспептін бала бола ма? 
Қанышпен асық та ойнадым, а,іысып та ойнадым. Бізден ерөк- 
ш еліғі — оір ойынды көп ойнамайтын, тез зерігетін. Ойын 
үстің,\е әр блуап тагіқыр.хық жасап, зейінімен ұтып кетстін..." — 
деген куәлік айтады. Ғалымның дербес архнпшде мұндай ес- 
теліктер әлденеше. М үқыш ШӘДЕТОВ естеліпнде мына- 
дай бір оқшау ой айтылған: "Жайлауға шыққанда сиырдың 
өлі жүнінен доп жасап қақпақыл ойнаптынбыз, ал бүдан жа- 
лықсақ, ә,]дрқандай оір тақырды меншіктеп алып асық соға- 
мыз. Қаныш та бізден қалмайды, бірақ ойнап жарытпайды. 
Өзен табанынанақ тасіздеп, көбіне өз бетіменлағыпжүреді..."

Әлбетте, ойын баласының бұл қылығын оның келешек 
кәсібімен байланыстыру қңсынсы з талап. Әрнеге әсерппл 
бала ақ тасты, сірә, бір ғана қаснетіне бола қызықтаған. Өйт- 
кені қараңғы түскенде, соған дейін шыдамы ж етпесе атасы- 
ньщ күпісін б ү р к е т п  алып, ақ тастарды бір-біріне соққыла- 
са — көк жасыл ұш қы ндар шашып, айналаны от жаңбыры 
орап, таң-тамаша қы зы ққа кенелер еді... Есейе келе баланың 
талғамыөзгерді. Ж уа іздептауға шықса, сасыр алу үшін сайға 
құласа, көбелек қуып өзен жағаласа — әлдебіреу жолына 
өдеш шашып кеткендей-ақ небір әдемі тастар кезіге қалады: 
жылан жонды ш ұбар ала, аспаи реңдес жасыл кок, сынған 
бетіш ы рш акескш ді ирек-ирек, иәқолдан қиғандаи қош қар 
мүиізөрнегі барақш агы л, мө<\дірлігі шыныдай опырылмалы 
ж ұп-ж ұқатастар — соны ңбәрідедаланы ңқарақош қы лж ер- 
тасына ұқсамайды, өзгеше жұмбақ мүсіпді жыныстар... Қалай
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тастап кетесің? Котеро алса сол күшнде, әйтпесе бір мұртьш 
сындырып әкетеді. Кнпкентан Қапыштыц қалгасы нтесотш  
қүрт, ірімшік, асық емес — даланыцтүрлі түстт жабаііы тасы, 
Үлкен апасы аузын бүрмелеп берічмі асы қ қалта да ақы р 
ангында тас салатын дорбага анналган.

Сезімгал бала көцілі өзгешо ермек ізденді. Сапын д(іла 
ныц бұнығы тірлігінен жалыгып, капат біте басгаған қннды 
қннға самғар кең өріс тіленді. Ә ітец, жүріс-тұрысына тусау 
көп. О ғансебеп — екі ауылдыц оған доген ерокше ілтппаты, 
әсіресе әкесініц өзгоиіе қамқорлығы. Көзінен тігггой таса 
болса, озінен қарға адым қаш ы қ жүрсе, биден маза кетеді: 
кіші баласы жүдеп-жадап, пәолденеғо үшырап қағажу коре- 
тшдей, қапылыстаапырылыпқалатындан... Қаныш — соцғы 
қызығы, өрі шацырақ иесі. "Кенжетайым" деи марқұм апасы 
бш п атаған екеп бүлкүндеол — ш ыііындадакенже...Қаныш 
екіге толғанда Әлима д үннеден қайтгы. Ара ағайынпыц тағы 
датөсек ж ацгыртдеген қамқорсөзш оМ мантаи құлақасқап  
жоқ, қалған гұмырын үш қарғасыныцжолына багышгап, омір 
кеш удіжен көрді

Ойын баласына ермек коп. Қаныш та жас күпшдо барлық 
бала атаулыға тән шалағайлық, шалдуарлық қылықтың та- 
лайын көрсеткен. Ұнықтап ж атқан  Қ азнзаны ц қойпы на 
құрбақасалы пж іберш  ноторғатүскеп  ж арқанатгы  қазан- 
дағы сүтке тоғытып, епкесін шощытқаны — Сәтбай ауылы- 
ныц үчкендері кенш нен қызықтан, ертепден гамсана жыр 
ететш еркелік салдары. Қыстаудың желкесшде бір беті түйе- 
таііланып оқшау біткен жалпақ тас бар. Балалар асғ.іқты көбіне 
соныңүстіндеойнайды , ал қы стаб ү л ж ер  — қолдан құйғап- 
дай тамаша сырғаиақ. Ш ошақ тобенщ  жолкесш е көтерілш, 
шанаңды ылднға қараи қоя берсең — қарсы алдыцнан ты- 
мық күнде желсаулап, көзщ нен жас парлагі кұйындай ұша- 
сың, ақыры өзен ж арына барып бір-ақ тірелесіц...

Қаныштыц Алыпсоқ дейтін нті болагын. "Б іркүн іқы л,/қ  
бом ы , — деп өңгіме шертеді I Іұрлан ақсақал. — К үзеуден  
қорағә каліп ңонганбыз. Ш аруаның көбепіп, ү.<\кен-кіші түіел - 
депәбігерге  түсетінмезгіл. "Пәлі, Кенж ені қараңдар!"деген  
дауы сқа жалт қарасам, қолы нда сүііреткен бірдемесі бар 
Қанкеж анҢарамүрынның үстінен бері түсіпкеледі, соңын- 
даарсалаңдаганЛлыгісоқ, Тұражүпрдім. Қ ы рды ңсұрқояны  
екен, тамагынан пт қы сы п  тастаған... Біз ш аруа қамдап  
жүргенде, Қанкежан жаз боиы  көрмеген үміреншікті ойіші 
төбелерінаралауға шығады. .Ажалыгоіі, қалқан қүлақ горлы  
қарағантүбінен тұра қашыпты. Ж ун р ік  Алы псоқ қояма, дөң
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асы рш гі бас сам<ш. Иокерок, кү.чАІңқ/ц)& суыгы/і/\н бурсең- 
деп  ж үргои оізго ннқ <)пъгп<т собег/ т быллы. Б<іл<щ <щшы 
болды, өз бог/м енқояиалды леп, 11ұр-оп/шыщ оркшо қопма/і, 
марқіісо/пъшып, еткебіртоі/дық..,"

Түз аңына ауес тік окесш ен құргақапдаи  Қанцшіқа да 
ж ұққан  торізді. Әділіі*айтқапда, бұлонер оган үлкенагала- 
ры Әбсолом мрц Бөкештің осорімеи дарыган. Ауылға қонақ 
келсе, иә қар жауса, жігіттер агіары н суытып, тазы, қүста- 
рыи баитай бастаса-ақ, кенжеден маза кетеді — үлкенде|)дің 
соңынан қалмай елпілдеп ж үпрум ен болады; аңшы мейман- 
дар неше түрлі оңпме нйтып, ж оқты  бардай етіп ш.гірік согып 
жатса да, құлаты делдиіп, аузы ашылып тыңдап отырады. 
Әсіресе Бөкештің Қарашаңырақ аталғаи қыран қаршыгасын 
айналсоқтап, құсты жемдеуге комектесіп, ағасы ж оқта "Кәл, 
көл!" деп ш ақыріпі, түғырда мүлгіи отырғап қыранды елең- 
детш қояр  еді.

Көктем шыға ауылжайлауға көшеді. Қаныш үшш бүл са- 
ғынып күтетш  ерекш е күн! Бұлсотті балалар қыс бойы шы- 
дамсыздана күтеді. Төр жайлауға жеткенш е неш е гоулік жол 
ж үру  керек. Үрдіс кошпей, жолшыбайғы бұлақ, суларда екі 
ауыл бес-он күн тоқтап, мал мен жанға тыныс беріп біртшдеп 
жылжып отырады. Көбіне қонатын жерлері — Батпақкөл, 
Шыбындыкөл, Шоптікөл, Айнабұлақ, Ш абақайдыңбасы, 1 іияз 
таулары.

Ж омарттабиғатгыңсезімталбалаға әсеріөзгеше. Шырігпп 
ж ерге түскениен бері ол соның аясыида. Даланың шыжыған 
ыстыгын да, қарлы боран, қақагаи суығын да қарш адай кез- 
інен көріп келеді. С оны ңбәрш еде етене болыпкөпдігіп, күн 
санап қанаты қатайған қыран бүркітгщ  б олаттұяқ  балапа- 
нына ұқсаи ж етш п  келеді.

"ҚАШАҒАН ҚҮЛЫН ҚАСҚЫРҒА АЛҒЫЗБАЙДЫ

I

Сол күндегі қазақ  ауылыныңтірлігі көшш жүрін, алдын- 
уіғы малына жайылым іздеп сыпыра бейнет шегу десек — 
әншеиін сөз болмақ. Ертеңш ойлаған қамкөңіл ел жақсыла- 
ры жан сақтау өрекетімен қоса, замана көшіне оймен қарап, 
келешек өміріне рухани азы қ болар кәсш іздеп, әрнеге іңкөр 
көңілі тоятгар суаттар да тілеғен. Осы жолда қаиағат көріп 
қатгы ұгТнғап й £га.агы —;ЖЯбӘ(Іпірім ұрпағының мұсылман- 
ша тімп сыңдыру. Ш ака-шарқьі жеткен ауыл бұл үшін молда

:-2б ні гапханасы
Н Ө  Ь  і

- -*-■



18 _______________________________________ Мпһі) ( ,)/тт

ұстайды, балаларын ұрымтал жердегі медіреседе оқытып 
жүргендер де аз өмес.

Әсілі, бұл үлгі Баянауыл атырабындағы қалың елге дуан 
боп ұйымдасқан кезде тараі ан. Сірә, сол Баянауыл станнца- 
сында қазына қаражатына ағаштан қнылған алғашқы мешіт 
шаңырақ көтергенде-ақ басталған. Бірақ ғұмыры оның ұзақ 
болмапты. Бәлкім, келімсек казак-орыстар өшпенділікгіен от 
қойған ба, кім білсін, 1844 жылы ортеніп кеткен. Мүса Шор- 
манов дуанбасы болған кезде сол жерге тастан қалатып, кең 
де сәнді етіп жаңа мінажатхана, оның ауласында бала оқыта- 
тын медіресе үйін де тұрғызган. М әшһүр Ж үсіптің Мұса 
мырзаны жоқтаған қазанамасында: "Дш шырағын жандыр- 
ды ң Баяндаиын қалаға, Медіресе, меішт са,\дырдың. Нұр ба- 
лқы п раушан жүыңнон, жүртыңның мешрін қандырдың..." -  
дегені әз басынан кешкен жәйт. Өйткеш Көпей баласы со>\ 
медіресеге бес жасында, 1863 жылы тап болып, үздік оқып, 
он алты жасынан былай өзі туған Әулнелі Қызылтауда бала 
оқытуға кіріскен. Сол жасөспірім Түркістанға барып, одан 
Тәшкент, Самарқан, Бұқараны кезіп, ақырында мұсылман 
жұртына атағы мәлім Көкелташ медіресесшде жеті-сегіз жыл 
бшмін көтеріп, Баянауылға сақа жігіт атанып есейген кезінде 
қайтып оралған. Өз ауылында медіресе ашып, бала оқытқан, 
өлең кітаптарын жазған, "Қазақ шежіресін" толғаған, ел мен 
жер тарихын қағазға түсіріп, қолжазба жияр "Қара месіне" 
тоғыта берген тамаша өнегесі Төртуыл жұртының үлкен- 
кпщсіне ү\гі боп тараған,

Оқу-білімнщ тірш ілікке пайда.\ы кәсіп екендігін, тепнде, 
Ш орман бидің ізбасар тұяғы тумысынан а\гы р, аса зерек 
М ұсамырзада көрсеткен. О ны ңоқуы бірақ — "өмірмектебі", 
би әкесінің Тұзқаладан (Ертістщ арғы жағасындагы Ж әміш 
бекінісі) шақырып, өз ауылында екі ж ы лұстаған Александр 
Аукин деген казак-орыстап үйренген орысша жазу-сызуы- 
ның арқасында ол орыс тілш әжептәуір меңғеріп, өзі аралас- 
қан орыс ұлықтарымен тілмәшсіз түсппсш, қазына қағазда- 
ры нда өзі оқитын білімдарлыққа жеткен. Соны ңарқасы нда 
он алты жасынан бастап болыс управителі сайланыгі одан 
әрі Баянауыл дуанында қазы, аға сұлтанның кандидаты бо- 
лыпжүріп, ақы ры онбес жылбойы, яки 1869жылдыңаяғына 
дейін дуан тарағанша аға сұлтан міндетін үздіксіз атқарып, 
зейнетке шыққан. Әрнне, орыс оқуына деген ынтызарлықты 
олөзіұрнағы на ғанаемес, құзырындаболған ағайын жұрты- 
нада тарата білген. Мысалы, әр бо\ы сқақарауы ндағы  елден
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жылсайын оірер баланы Паізлодар мен Омбыда оқытып, қара- 
жатын көтеруді міндет қылгап...

Шорман бндщестняр бсіласын орыг п \шеуйір еткен үлпсі — 
онымен заманы бір рубасыларына, солуақытта атқа мінш, ел 
биліпне ш ыққан игі жақсылардың бәріне дерлік өнеге боп 
тараган. Шоң, Қазанғап билердщ, Сүйіндік-Айдаболдыцсол 
замаидағы ірі шонжарлары Боштай, Айтбақы сияқты байла- 
рының ізбасар ұрпақтары  Омбы қаласына барыи, кеибірі 
одан да әрі ұзап, орысша бЫ м алуға құлықты болған. Кейбірі 
Троицкідоп мүсылман м едіресесінде оқыған. Сол үлгіні 
Сотбай ауылының да ж ас қүрақтай жеті ліп келе ж атқан жас 
толқыны қызу қолдаған...

Әрине, бастапқы  ж ол-ж оба С әтекеңнщ  ізбасар үлкеш 
Имангайга түскен. Ауылда жүріп мүсылманша сауатын аш- 
қан соң-ақ ол 1862жылы, он ж етіж асы ндату қияндағы (салт 
атты жолауш ыға үш  күндік жол) Омбы шөріне аттанып, 
Әбдірахим есімді ғұламаныц медіресесш де үш жы л дәріс 
тыңдап, араб, парсы, шағатай тілдерінде кітап оқитын сауат- 
қа жетеді. Орысш аға да тілі жаттығып, аз-кем түсінік алған 
(1897 жы.лғы санақты ң арнайы сұрауына Имантай Сөтбаев: 
"По-русскипонимвю, читаю"— деп ж ауапбергенімәлім).

"ОмбьщаоқығанкөжіаоЩоқанУаигхановггентанысып, тіпті 
жақынараласынбірпәтердебіразуақытаіріетұрады", — депті 
академик Ә.Х.М арғүлан "Қазақстан мектебі" журна;\ының 
1969жылгы 4-санындажарық көрген естелігпіде. Соған қара- 
ғанда, Имантай жас жігіткүнінен Ш оқандай білімпаздың кімді 
болсын озш е баурай білетін игі әсерін сезінген. Ш оқанның 
бш мдарлығына омір бойы тәнті бо;\ып, өз үрпағына сүйсіне 
әңгімелеуден жаңылмаған. Ал сол азамат 1865 жылы дүние 
салғанда, әкесі Ш ыңғыс төре Ж еткута, м арқұмны ң мүрдесі 
жерленген Алтын-Еме\і'е мінәжат етуге қарамды топ аттан- 
дырган. Солардыңсанатында нағашы жұртынан (Ш оқанның 
анасы Зейнеп — 11 Іорман бидіңтұңғыш перзен гі) да бірнеше 
кісі болған, алыс сапарға ықылас білдіргендердщ бірі — жи- 
ырма ж асар  Имантай Сәтбайұлы.

Тегінде, Имантай Омбыдағы үш жы,\ғы оқудан өзге мек- 
теп көріп, білім алмаған. Бірақ, өз бетімен ізденуді өмір бойы 
тоқтатпаған, ескітарнх, шешендіксөздерге, өлең жырға, ба- 
ты рлы қ дастандарды  ты ңдауға қум ар  болыпты , кейбір  
ондердідомбы расүйемелім енөзіде коп-көрім шырқаған де- 
седі. "Зарқұм", "Қызылтабан Хасен", "Шәкірат" сияқты ұзақ 
қиссаларды олденеше кеш жырлайтын дүлділ жыршыларды 
ауылында аптсілап үстап, сый-сняпат беріп, құрмет корсе-
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теді бІЛем. Ж асы рақ кезінде Имекең аңшылық, құсбегілік 
өнерді де едауір меңгерптп. Алайда ән-жырды қастерЛеген- 
дей ұзақ  елікпеген төрізді. Бвлкім оз ауылынан бұл онердщ 
Мағаз (Жәмін Сәтбаевтыңбііласы), өз балаларынан Әбсәлом, 
Бөкеш тәрізді хас білпрлері жетілген кезде, құс салып, тазы 
ж үпртуді соларға артып, өзі қызықтауш ы болып қалкан...

"Жас кісінщ Имокең а.цынан өтуі оңай болмайтын. Тезге 
түскең \ей, не профессорға емтпхан бергендей сезім кешетін, — 
депті акідемик Ә.Х.МАРҒҰЛАЫ естелігпіде. — Өйткені Име- 
к ең  жастарға сын көзім ен қарап, олардың болашағына зор  
ынтамен д е н  қоятын... Бұл туралы мынадай жайды еске  
тусіруге болады: 1916 жылы, жаз күні, И мекең мен Сәкең  
(Сәдуақае Мұсаұлы Ш орманов — С.М.) әңпм елесіп  отыр- 
ғанда, екеуш ің устіне Қазанда оқып жүрген бір топ студент- 
тер кіріп келеді. Олардың ішіиде заң факультетін оітіргелі 
ж үрген М ұқы ш  п ен  Базарбай бар. Студенттердің мінезі, 
сөйлеген орескел сөздері Имекеңе ұнамайды. Ол кісі көзінщ  
қырын Сәкенге тастап:

— Мырза, осы балалардың оқуы, білімі Ш оқанның окуы- 
нан қалай? — депті.

— Ш оқанның оқуы бүлардан төмен еді. Ол тек қана кадет 
корпусын бтрді. Бұлар унпверситет оігірейін деп  жүр. Ара- 
сы жер мен көктей.

— М енің ойымша, бұлар м ен Ш оқанның арасы да — жер 
мен көктей спяқты. Ш оқанның онына жете алмаса, бұлар- 
ды ң көп оқығанынан не пайда ? Ш оқан аз оқыса ,да көп тоқы- 
ған. Оның бшмі, ойы, бұларға қарзганда асқар таудай емес 
пе! Ш оқан сөйлегонде кәрі де, жас та, білімпаз да оны тың- 
дауға құмартып, бар ынтасын салып құлақ түре қалушы еді. 
Ш оқанның қасында бүлар немене? Ь'кі сөздщ басын құрап  
сөйлей білмейді, ешкімді Шоқандай өзіне тарта алмайды. Тек 
тірі болып жүре берсш, — деп  ойшыл қарт сол кездегі жас- 
тарды қатты сынайды...

Имекеңмен әңгімелесудің өзі бір ғанибет еді.
Ол кісінщ  ХУІІІ-ХІХ ғасырларда қазақ даласында болған 

оқнғаларды жүпрік білуп, оны тндіре айтуы, жас к іа н і бш м  
сарайына кірпзіп  жібергондей әсер қа,\дыратын..."

Қазақ даласын ғылыми зерттеу мақсатымен XIX ғасыр- 
дың екінші жартысында Баянаулаға келгендердщ Шорман 
мен Сәтбан ауылдарына атбасы н бұрмағандары кемде-кем. 
Оның түп себебі — мұнда өз заманының білгірлері Мұса, 
оның үлкен баласы Сәдуақас (Омбы қаласында орысша оқып, 
гимназнятәмамдаған), солардыңқақ қасында зерделібілімпаз 
Имантай Сәтбайұлына жолығып, сұхбат құру...
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Ш.Уәлмхановтың шығармалар жннағының бірінші кітабы- 
ның 653-бетінде "Ж оқтау жырларының үлгісі" жазбасына 
мынадай түсінік берілген: "Бұл нұсңаны Бұхар жыраудың 
үрпағы, баянауылдың белплі жыршы Қ урекенщ  аузы нан  
Имантай Сәтбаев 1880 жылы Г.Н.Потаннн үшін жазып алған. 
Бұхар жыраудың осы жоңтауына бөлгісіз біреудщ  ңазаң  
тімнде... хаты берілі/тті. Оның орысша аудармасы мынау: 
"Прнвет г-ну Нмантаю. Прошу запнсать отКуреке (внука пев- 
ца) отдельные эпнзоды  и  повествования Бухар-Ж ы рау об  
Аблае, в  частностн: осуждеңне Аблая, восхваление его коня, 
эпизод об отправленин сына своего .Адіыя вместе с Ж арыл- 
гапом в  Кптай; на какую тему его посланцы велн разговоры с 
императором Китая? Рассказы о войне с калмыкамн — сколь- 
ко раз воевамі ? Как мменовалн калныкскпх ханов? Д лч  запіі- 
сп этих рассказов (песни Бухар-Ж ырау) прнехал товарищ 
Чокана Г.Н.Потаніін с супрутой... "Ш.Уолнханов бұл жырлар- 

ды 1855 жылы, қазақтың халық поэзиясының үлплерше ерек- 
ше құм арты п ж үрген шағында ж азы п алыпты. Имантай 
нұсқасы қағазға Шоқан жазбасынан 25 жыл кейін түскен. 
Екі нұсқаның да айырмашылығы жоқ, көшірмелердің мәтіні 
мен тілі айна қатесіз бірдей, кейбір шумақтар мен өлең жол- 
дары бірін-бірі толы қты ра хатталған. Сөйтсе де қ а за қ  
сөздерін нақтылаи дұрыс жазуы жөншен И.Сәтбаев нұсқа- 
сы анығырақ, Ш.Уәлнханов жазбасындағы жете танылмаған 
кейбір сөздерді ажыратуға кілт ретінде құнды болмақ."

И м антайақсақалды ңбұл — ғұм ы рбойы тірнектепж ина- 
ған мол ізденістерінің бізге мөлімі. Ал белпсізі қаншама! Ай- 
талық, олж азған "Қаржас руыны ңата таралымы" қолжазба- 
сы, немесе "Олжабай батыр Толыбайұлы" дастаныныңИ.Сә- 
тбаев көшірмесш қай қаладан, қандай ескі мүралар қойма- 
сыиан іздейміз? Болмасасепзш ш і атасы Олжагелдіде қосы- 
латын түп қаны бір туысы Бұхар жы рау Қалқаманұлының ол 
ж инаған асыл жырларын? Бүпнде бұл — сыпыра ж ұм бақ 
жойт. Айталық, орыс зиялыларына оз қолымен тапсырғанда- 
ры сол жандардың ұқыптылығымен ескі архивтер қорына 
өткізілген, кейбірініңізі бар. Алөз қолында қалғаныныңтағ- 
дыры?.. (Имекең өз ж азбаларын арнайы сандықта ұстаған, 
бұл қойма ол кісі дүниоден озғанда озге мұрасымен қоса 
үлкен баласы Ғазизге ауысқан. Руханн мұраның одан арғы 
шөрлі тағдырын филология ғылымның докторы, Шәмшия- 
бану Қ аны ш қызы СӘТБАЕВА "Сәулем әулет" кітабында 
зор өкінішпен сыр ғып шертеді: "1937жылы НКВД ңызмет-
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керлер і Ғазиз ағаны Омбыда ұстағаннан к еш н  үш н тіитіп, 
бірсы ны ра кғғаптарын, қағаздар салған бум алары н үш  
жәшікке толтырып... санды ққа сгғшгі алыпкөтті... "Еетелік 
иесі сол кезде тоғыз жаста, алды-артына зердемен қарайтын 
шамада. Демек, "Халықжауы" бопш ы ққанбейкүнәж анны ң 
ескі кітап, қолж азба қазы насы  "баяғы өмірді көксеуші" 
несімен бірге қүртылғаны сөзсіз).

Сәтбай ауылының білімге құш тарлы қ өнегесі қүнарлы 
ж ерге түскен дәндей өнікті болды. Осы жолда бұл еулеттен 
оза шығып оқыған Зейш нің үлкені Әбікей еді. 1881 жылы 
дүниеге келген ол Ү лкен ауылдағы молда алдынан өткен соң- 
ақ, Омбыға аттанған. Соида ж үрш  орыс оқуы на құнығыи, 
2-басқышты оры с-қазақ учнлищесіне імгеді Оны бітірген 
соңтоқтап қалмай, шалғай қаладемей, Семеіідегі мұғалімдер 
семинариясында оқып, оны да 1908жылытәмамдаған. Бұдан 
әрі жас бі ммпазды сайын даланың әр жерінде ашыла баста 
ған бастауыш мектептерде сабақ беретін алғашқы мұғалімдер 
қатарында көреміз.

Әбікей Зеишұлының игі үлпсі қажының өзге де немере- 
лерщедарыды. Ж әміннің М ағазы (1888-1944), сол шаңырақ- 
тың әң-әуең әлеміне аса дарынды тұяғы Әбдікәрім (1894-1937) 
де оқуды мұсылманша бастап, соңынан Омбыдағы орыс мек- 
тебінде оірнеше жыл оқыған. Күндердің күнінде оқу кезеп 
Имантай ауылының өлкелі жердің құрагындай бойлап өскен 
жастарына да дариды: ең әуелі Өбсәләм, одаи кейш Қазнза 
мен Ғазиз Нұрым шешесі оюмен көмкеріп, одемілеп тіғіп бер- 
ген боқшаларын арқалаи, Үлкен ауылдағы молда алдынажаяу- 
жалпылап қатынай бастайды; бұл болса қыстауға қонған қара 
күзден көктемге дейш, жайлауға ш ыққан жайдары күндерде 
де үзілмейтш мезі тірмк; Сәтбай атасынап бастап ауыл ағасы 
Имантай, өзгеде үлкендер, жеті-сегіз жасқа ілжкен бала атау- 
у\ы мұсылманшахаттанып, ҚасиетпҚұранныңбірнеш еаятын 
ж атқа б і\у  — парыз; ал одан әрі оқуыңды қай тілде, қанша 
ж ы лоқы саңда — талабыңмен зенш щ ш еш ер іс...

1910 жылы аимақтық көші-қон басқармасы жүргізген қо- 
сымша санақ дерекгері жарияланған айықтама кітапта ("Ма- 
териалы по обследованию хозяйства и землепользовання кир- 
гизь Семипалатннской области", 1 том, 2-3-66., Семей, 1912 ж., 
"Плещеев және К." баспаханасы) екі ауылға бөлінетін күллі 
Сәтбаев әулетінде 26 қыстау-қора (жайлауға олар 11 кшз үй 
және 9 қосиен шыққан), ат жепп шөи шабатын 3 машина, 3 
тырмауыш, 53 арба мен шана болып, ал төрт мүлік милдан — 
474 бас жылқы, 256 бас сныр, 1240 қой, 111 ешкі меи 36 түйеге 
иелік еткендіп нақты көрсетілген.
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Ауыл дәулеті бұдан он үш жыл бұрынғы санақ деректері- 
мен салыстырғанда айтарлықтай өзгермеген, сол деңгейде 
сақіалған. Оның есесіне бұлар өзімен көрші тұратын төрт 
түм п  қомақтырақ ауылдар тұрғындарынан руханн жоғары 
деңгешмен дараланғанын аңғарасыз: Сәтбай қажының екі 
ауылында 1910 жылн 69 жан болыпты (34-і ер кіндіктілер), олар- 
дың 55 жастан асқаны — 7 адам, 18 бен 55 жас аралығындағы 
— 34 жан, 18 жагтан төмендөплер — 28 жасисшрім. Солардың 
ішінен 8 балақан санақ жүрген жылы болыстық орыс-қазақ 
мектебінде білім алыпты. Көші-қон басқармасының есепшілері 
ресми хаттаған анықтамада Сәтбай әулетінін 21 адамы. осы 
атадан тарайтын комакты урпактын ә ро ір  ущініпісі "орысша, 
ие мусылманша сауаттымын, жаза да, оки ла білеміи" — деп 
нақты жауап берген. Бұл болса, XX ғасыр басындағы қазақ 
қауымы үшін — сирек те тағы.\ымы мол дерек!..

Имантай ақсақалдың жас ұрпақ төрбиесіне талабы да аса 
қатаң болған: ес біліп, етөк жиған бала ертелі-кеш ойын қумай, 
пайдалы қаракетпен аиналысуға тиіс; молдалыққа жалдаған 
адамдары да — әсіре шариғатшыл, немесе шала сауатты 
дүмшелер емес, оқуы озы қ қалаларда медіресе тәмамдаған 
оқымысты жандар...Талабына қарай сұрауы демекші, олар 
да алдындағы ш әкіргке Қ ұранны ңтүсппксіз аяттарын кұні- 
түні жаттатудап гөрі, оқығанын ұғып, ж аза да білетін сауатқа 
жетуін көбірек қадалаған. Арап, парсы тілдерінде басылған 
кггаптарды оқи білу — шәкірттердің бірінші парызы, ал аят- 
ты м ақам дап ж ақсы  оқу  — екінш і, үш інш і ж ы лдарды ң 
еншісі... Бір ж әйт анық: Обалыдағы мектептен сауатын ашқ- 
ан бірде-бір шәкірт кеш нгі ғұмырында дш жолына құлай 
берш п, молда атанып, басына сәлде салмаған; көбі Имантай 
мен Әбікей ағаларына еліктеп үлкен қ а \а \ар д а , бғлікті мек- 
тептерде оқуға құш тарлық аңғартқан.

Имантай бидің кенж есі Қаныш та мұсылманша "тіл сын- 
дыру" мектебінен қалыс қалмайды. Ш әкірт бала ұстаз алдын- 
да тізесін бүгш, ж азу тақтайын көлденең ұстап, қағаз-қарын- 
дашын саилап, төмен қарап мөлнғен қғптыпта тым-тырыс оты- 
руға тиіс. М олдаекең кггабын қолына алады да, қарсы алдын- 
да қойдай  ж усаған  балаларды ң оірін  таяғы м ен нұсқап: 
"Бәтшағар, сен бастайсың!" — дейді. Таңдау түскен байғұс 
бала тамағын кенеп адыгі. молдекең қолына ұстатқан кггапты 
мақамдап оқн бастайды. Өзге шакірттер біреу қуып кележ а- 
тқандай-ақ іле оны қостай жөнеледі. Сол-ақ екен, там үйдің 
іни жамыраған дауыстан у-шу болып күңіреш п шыға келеді.

Еркі өзінде болса, Қаныш б іркүн де  бұлүйде отырмас еді: 
Қарамұрынның басынан сырғанақ теуіп, тіпті құла тайын
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ертетіп алып, екіауылдың ортасында желмен жарысып жүруі 
хақ; ал Бөкештің оқу кітабын тізесіне қойып, оның тасқа ба- 
сылған терідей қалың беттерін санап, суреттерін тамашалау 
қандай қызық!.. Иә, оның кітабы өзінікіндей емес, әдемі де 
өзгеше безенген. Әсіресе суреттері керемет! Ш ауып бара 
ж атқан  құлын, жайқалган тоғай, сауыт киген орыс батыры 
анна қатесп  дәл бейнеленген. Оның мұғалімі өздеоін оқыта- 
т ы іі  молдадай қатыгез емес, қолында таяғы да ж оқ. Қашан 
көрсең де: "Әиін, малай казақ, минің мәктәбіме син қашан 
кнләсің?" — деп күліптұрады. Бірақ, амалқанш а, баламұны 
білімейді. Әкесһпң құзы ры  солан. Бөкеш бастаған ересек ба- 
лалар М ырза ауылындағы бастауыш орыс мектебіне қаты- 
найды. Олар атпен барады, ал өздерш е қар бірер жауғанша 
жөнді көмк те тимейді, екі ауылдың арасында жаяу-жалпы 
малтығып ж үреді...

Қаныштың бірақ жолы болды: ол оқуға барған кезде Оба- 
лыда Троицк медіресесін тәмамдаған Ж ұмаш  Ж олдыбайұлы 
есімдіжас білімпаз молдалық қылған (қазақ қауымына олкез- 
де мұғалім түсінігі енбеген, болса да ондан жандарды учитель, 
немесе бұрынғыша молда деп атаған). Ж ұмаш  молданың ал- 
дында Қаныш екі жыл отырады. Көп жы.\дйр Имекең тәрбиес- 
інде болып, Кіші ауылдаоскенТармызиӘбсәләмұлыИманта- 
ев бұл жайында: "Қвикенщ оқуға зерект/ и п  сондә-аң мәлім  
бо.лған. Ол б ізқұсапеск і оқуды алденеше қ ы с мыжығанжоқ, 
сөздіде еж ікгемейбірден оқы пкеггі. М ұхтасармен бнданды  
(Лрабша оқуды ң а,\гашқы басқыштары) тез меңгерді. Сол се- 
оепті, бнатамонымолдаа^удындакөпұстағанжоқ... "дейді.

Нақ сол жылдарда кшікентай Қаныш тағы бір ұстаздан 
дәріс алған. Әдетте, бұл сабақ өз үишде, әкесінщ  алдында 
өтетін. Әмбе оның кесулі уақы ты  болманды, қы сы -ж азы  
бірдей, екеуш щ  көңілі қалаған кезде ж үре беруші еді.

— Балам, ж ы рсабағы н ұмытпалық. Кітабынды әкел. Был- 
ғарымен тысталған қалың кітапты құш ақгаған Қаныш ата- 
сының алдына келіп отырады да, саңқылдаған аш ық дауыс- 
пен оқи бастайды. Оқуы аса ж аты қ емес, әредік дұрыс оқып 
отырмын ба дегендеіі күдікпен окееше жаутаңдап қарап коя- 
ды. Кейде әлдебір сөзге тім  келмеіі, кібіртіктеп те қалады. 
К ітаптың тілі балаға аса ұғы ны қты  емес, түркі-ш ағатай, 
кейбірі парсыша жазылған. Ақындардың есімі де бейтаныс: 
Румн, Сағди, Хафиз, Жәми, Ыауан... Сөйтседе бұларды оқу — 
молдекеңалдында шартжүгінш отырып, Құранныңтүсініксіз 
аятын ж аітағаннан әлдеқайда қызық... Көбіне оқнтындары 
ұзақ  жырлар: "Х<.үсш-3ылиқа", "Ләйлі-Мәжнүн", "Гүлстан", 
"1001 хикмет", "Диуанапәнп".
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...Әкесі солардың бәрін де ж атқа біледі. Кенжесі әлдебір 
қиын сөзді ажырата алмай ежіктей бастага, тұтас бір шумақ- 
тарды ж атқа айтып, әмбе солардың мазмұнын бірден қазақ- 
шалап береді. Тек екшші қайтара оқығанда ғана:

— Қане, балам, ендіөзщ айт, — депсабы рм ентосы поты - 
рады.

— Һауер — қорқу, үрейлену. П ақыр — бейшара. Алхәлъ... 
хәль?.. — деп Қаныш кібіртіктей қалса, әкесі жалма-жан "бір 
уақыт, сәтмезгіл, қас қағым" депсүйемелдепжібереді.

Осылайша бірде парсыша, кейде арабш а ж үретін сабақ 
талай күн, талай сағаттарға созылып, айлап, жылдап жалғаса 
береді. Анығында ж ы р оқу  ж ас ш әкірттің  зеріккенінш е 
жүреді. Б ірақ оны зеріктіруде оңай емес. Баланың ұғымтал- 
дығы ғажап. Небір қиын сөздерді, тұтас сөйлем, пгумақтарды 
екі айтқызбайды, естіген сәтінде қағып алады. Оқуға құштар- 
лығы да өзгеше. Білсем, көрсем деп ынтығып тұрады. Сын- 
шыл әке перзентін әлде қызықтап, әлде болашағынан үміт 
күтіп: "Осы баламның зейіні бөлек, мұны анау-мынау жеңіл 
сөзбенш ы ғарыпсалаалмансың!..." — дейдіекен...

Әке еңбегі зая кеткен жоқ. Талапты шакірт ескі заман ақын- 
дарының асыл мұраларын өз бетінше оқитын бол\ы...

(Арада көп жььчдар өтеді. Демалыс орнында жатқанда, дос- 
жарандарымен бас қосқан мәжілістерде, оңаша қалып, ойға 
түскен сағаттарда Қаныш Имантайұлы парсы тілінде мақам- 
дап сөйлеп кетер еді. Әдетте, бұл Қожа Хафиздіц, иә Омар 
һайям ны ң ғазалдары болады. Қасындағылар аң-таң. Қай 
уақытта оқыған, қалай үйренген?.. Шынында, ол парсы, араб 
ақындарыны ң кейбір жырларын ғана білетін. Ш аршаған, 
әлденеге қам ы ққан кезінде солардың мөлдір қайнарынан 
ләззат алып, бойын сергітіп, өзшше демачып отырар еді).

Баланың өлең-жырға, ән-думанға құштарлығын ауылдас- 
тары ерте аңғарған. Ауылға қонақ келсе, әсіресе домбыралы, 
қобызды меймандар топтап түсті ме — кішкентай Қанышта 
ес қалмайды. Бүйтетін себебі — қонақкәде алу. Оныңөтеуі — 
ертек, жыр, ән. Әкесш щ  бір тізесіне жайғасып алып, жыр- 
шының аузына кеш бойы телміреді де отырады. Есейе келе 
өзі де Бөкешке емгіп домбыра шертетін болды. Үлкендер ма- 
дақтап: "Біздің Қанкежан да әніш болады, айна<\айын, айта 
ғой!" — деп көтермелесе ш ы рқаптаж ібереді.

Ақын-жыршылардың Айырықтағы Кіші ауылға ат басын 
көоірек бұрып, жиілете еру болуы кездейсоқ емес-ті. Тегіңле, 
бұл ауыл иесінщ ел сөзін ұстап, би сайланғаннан бергі машығы
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емес, бойынаеж елденбпкен қалыбы. Сөз өнерін құдіреттұт- 
қан сері де сауықшььт қауымға оләрқашанда құрметпен қараи- 
тын. Әсіресе шешен сөй.\еп, елшежіресін'тңа,іре шерткен зия- 
лылармен сұхбат құруға... Лл даулы іске билік айтқанда өзі де 
ескі бплердщ нақылсөздерімен мақалдап сөйлейтш-ді.

Әрнеге еліктегіш кішкентай Қанышқа туған ағасы Бөкеш- 
тін, ізгі өнегесі де айтарлықтай өсер еткен, Разекең келіні 
Ш әрипа Смағұлқызының ауызекі әңпмеде бізге: "Ағатәй 
қағазғаөтеұқьптгыкісіеді, өсіресекітапжпнауға. С ем ейм ен  
Омбыға жолаушылап барғандарға ақша бөріп, Ыйғп біржаңа 
кітаптар алғызатын, — деген-ді. — К ү н  сайын бір беті ажы- 
райтын күнтізбек алдырып, бірақ оны жыртқызбап, өткен 
күннщбетінжіптщастына қыстырып қоятын. Сол беткеауа 
райын, желдщ бағытынжазып, жауын-шашын, иә боранкеле  
жа тқанын к ү н  і. ігері есегггсп шығарып, лл -жұртқа ескертіп 
отыратын-ды..."

II

Орыс патш асыны ң қазақ  елін боданды ққа алғалы бір 
ғасырдан асты: ұлан-байтақ жеріміз бен мал-жанымызға пана 
болады дегенбіз. Ж ү з жылдық қнтұрқы һәм езплеусаясаты- 
ның нәтижесінде хан мен билердің өктем құзырынаи ада бол- 
дық, бөтен ж ұртқа төуелдш к қамытын кидік, ақырында ру- 
хани азуға ұшырадық. Байыргы қазақ  атымыз киргизға ай- 
налды, агшміз татаршамен шұбарланып, дЛпмтз оайлауга түсті, 
еже;\п тарихымыз да тонауға ұшырап, өмірден өше бастады.

"Орыстандыру саясатыныц зардабы қазақтардың мұсыл- 
маншылық парызын өтеуге дс  кеселін ткгізуде, әкімшілікгщ  
рұқатынсыз олар ешқайда тырп ете а,\майтын халге жетті, — 
де/инген 1905 жы,\дың 20-маусым кұіп Қочнды жәрмеңкесі- 
не жиналушы 12767 қазақ қол қокған, Ресейдің Мннистрлер 
Кеңесінің төрағасына жо,\_\ағап құзырхатта. — ...Сол себеп- 
тенде мешіт салу, медресе мен мектеп ашу тура.Ш арыз-хат- 
тарымыз әрданым жауапсыз қалып келеді. Халықтың мұдде- 
сіменде, оның тарнхн құқықтарымен де  санаспай, барі-бәрі 
соның орыстандыру саясатының жолына құрбандыққа ша- 
лы нып отыр ".

Жә, сонда бплеущі үкімет бодан халыққа қандай қам-қаре- 
кет, руханн тірлік ұсынған?

XIX ғасырдың аяғында Павлодар уезінде 185787 адам 
тұрған, оның 169804, яғни 91,4 пайызы осы өңірдщ ежелп 
мекендеушілері — қазақтар екеи. Казак-орыстардың тұрақ-
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тағандары — 9031 адам, кеммсек мұжықтар — 1839, мехцан- 
дар деп дараланғандар — 3685 жан, яғни уездеп орыс тілді- 
лердщ ж аш ы  үлес салмағы — 7,83 пайыз. Татар мен өзге бұра- 
тана ұлттар өкілі — 1429 адам, яки 0,76 пайыз.

Ояз прталығында сол жылдарда 14534 тұрғын большты. 
Бұлардың көпшілігі орыс ұлты, сөйтсе де бұл есепке бірлі- 
ясарым қазақтар мен қала іргесшдеп "Көкжатақты" мекен- 
деушілер де енгеи. Павлодарда сол кезде 3-сыныпты қала- 
лық училище, қыздардың кәсіби гимназиясы, ауыл шаруа- 
шылығының төменп сатылы мектебі, бастауыш қыздар учи- 
лнщда, жиыны 6 оқу ұясы тұрақты жұмыс істеген. Бұларда 
шамасы үш-төрт жүздей шөкірг болған. Ояз есебше 16 казак- 
орыс станнцасы тіркелшті, солардың үшеуінде ғана шағын 
шіркеу болған, демек, соншама приход мектеоі де ашылған... 
Қысқасы, бүкіл уездеп 27 оқу ұясында 45 мұғалім еңбек етіп, 
осы өңірге тұрақты  қоныстанған халықтың 7,83 пайызын 
құрайтын орыс тілді жұрттың руханн ділш қанағаттандыруга 
қызмет атқарған. Ояз орталығындағы ауыл шаруашылығы- 
ның төменп сатылы мектебінде ғана оншақты қазақ шаруа- 
сының балалары бастауыш оқу бағдарламасы көлемінде орыс- 
ша сауат ашып, көбіне жер өңдеу кәсібіне үйренген. Ал билеу- 
ші өкіметгің бодан халықтарды сауаттандырып, дүниеге көзін 
ашуға ниеті болмаған, бұрынғыша қараңғы қалпында ұстау- 
ды көздеген. Керісінше, шен-мансап үшін өзара таластырып 
қойып, молырақ қамтып пара алуды ойлаған шенеуніктер пи- 
ғылы үстемдік құрған...

Әлбеіте, дала тұрғындары ортасынан заман ағымына бей- 
імделіп, балаларын Омбы, Семеп, Ақмолаға апарып, мұғалім 
жа \даған қазақтар да болған. Алайда бұған Шорман, Айтбақы, 
Боштай, Сөтбан әулеті сынды әлділердщ гана шама-шарқы, 
әділін айтқанда, ақылы жеткен. Ғасыр басында осы елдегі 
тұлиар руынан ш ы ққан Сұлтанәлі Ж уаныш баев мұғалім бо- 
лыи келіп, қазақ  балаларын орысша оқыта бастапты. Өз ор- 
тасыиан оза шығып, орыс оқуын ертерек меңгерген Рахме- 
толла Ақтайұлы Барлыбаевтың да есімін атау қаж ет, бұл кісі 
де көіі жылдар ағартушылық еңбекпен шұғылдаиған...

Сөйтсе де заман өзгерді. Ш орман ауылында 1903 жылы 
қазақ  ж еткш ш ектерш  орысша оқытатын мектеп ашылады. 
Ғаж апты қараңы з: дала халқы ны ң талап-тілегімен емес, 
мәртебелі губернатор кеңсесшш, арнаулы жарлығымен... 
Осындай оқу ұясы Павлодар оязының тағы екі жерінде — 
Қараоба, Маралды болыстарындаш аңырақ көтерген. Келесі 
жылытағы үіи мектеп — Баянауыл, Тереңкөл, Ш ақшан болыс-



28 _______________________________________  Шмкі] Сфжке

тарында ашылды. Бәрінде де сабақ орыс тілінде жүреді, ал 
шәкірттері — қазақбалалары .О йдаж оқтааспаннантүскен- 
дейтаңқаларлы қ қамқорлық? К еш еғанаем ес пееді, "Семи- 
палатинский листок" газетінщ  сайқы м азақ бір тідшісінің: 
"...ОязАарда тұратын кп р гп з ж ақсылары Орыноор, Омбы  
және Семипалатшәрлеріндеұлттық пім назняаш уүш інақш а  
жия бастапты. "Тауыққа бпдаіі неге керек, тары тұрғанда ? " 
дегендей, киргиз сорлы  алдындағы бес еш кісі м ен  жалғыз 
тайын касқырға жегізбей, барымтаға алғызбай бағып, үйінде 
тиыш отырса қайтеді екен?"  — деп қазақоқығандарыны ңигі 
талабын әжуа еткені?

Нақ сол жылдарда Ресей халықтарының қам қоры  атан- 
ған патша ағзам Ектнші Николай Романов Торғай облысының 
әскери губернаторы Ломачевскийдщ "Аиргиздар ұш ін о қ у  
орындарын ашудан ешқандай папдаж оқ "деген ұсынысына: 
"Келісемін, Х алы қ ағартугмішистршщ назарына ! " (М . Кас ви - 
нов. "Д вадатьтриступенивниз".М ., "Мысль", Ш 78,136-6.) — 
деп қол қойған соң, кімге өкпелеу керек? Алайда қараниет 
тоғышарларға бай Ресей заман талабына қарай бейімделе 
білетін іскерлерден де кенде емес-ті. Бұлардың ниеті жоға- 
рыдағы ш енеуніктердщ  кереғар пиғылынан сөл бөлепрек: 
"Киргиздарды ұтымды басқарыи, өзімізге пайдасы тиетіч 
көмекші етеміз десек — тезірек сауатгандыру керек. Олар- 
дың ортасынан хат танитын адамдар өзірлеп, шаруаіиылық, 
әкімшілік жұмыстарды солар арқылы жүргізу қажет." Ал, 
Н.И.Ильминский сияқты ағартушы-миссионер ғалымдардың 
ойынша, татар, башқұрт, мордва, бурятж өне киргиз балала- 
ры н оры с әл ш п ес ім ен  сауаты н  аш ып, те к  қ а н а  оры с 
мектебіндеоқыту — оларды православиедінінетартудыңтөте 
жолы. Бұлболсаосыхалықтарды ежелгі р-\тсани мұра, байыр- 
ғы жазуларынан тезірек ажырататын — басты амал. Демек, 
бәр ін іңдетүпесеб і — бұратана еддщ көзін аз-маз ашып, со- 
ңынан сауын сиырдай мөнп бақн сауу...

Г убернатор кеңсесі де осы ақы \ұы құп көрген. Солсебепті 
өткен ғасырдың соңғы жылдарында ояз орталықтарында 
ашылған арнаулы пансионаттарға әрбір болыстан екіден бала 
жіберпі, орысш а оқы туға ж арлы қ еткен. О қуға алынған 
шәкірттердщ жасына бірақ қатаң шек қойған: 15 -16 жастан 
кем болмауға тиіс және тек қана ер балалар... Өйткені бұл 
мектепті олар қы сқа мерзімде бітіріп, бірден кеңсе қызметі- 
не кірісутотиіс; оқубағдарламасы да болыс хатшысы, тілмәш, 
іс жүргізуші сияқты жеңі л-желш қызметтер атқаруға беиім- 
делген; төрт жы л оқып, ж асы  жиырмаға келген шәкірттің,
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әрине, өрі қарай оқимын деп басын қатырмайтыны, тезірек 
үй бодып, малтабуға ұмтылатыны да ескерілген...

"Мектепдеген аты ғана, анығында бүлардың бөріде алғаш- 
қы  жылдарда ағарту орнына ешоір ұқсамантын. Әлдркімнің  
ауыз үйінде, нә  бүрынгы қозы  үйшігінде қысылып-қымты- 
рылып отырып, сабақ бастадық... ғЬ\гашқы мектептер болыс 
ауылында ашылды. Сол себепті онда ең алдымен мырза бала- 
лары оқыды, олардан қалған аз орынға жақын маңдағы ауыл- 
дардан ат-келігі бар ересек шәкіртгер қамтылды, — деп куәлік 
етеді ұстаздық қызметін 1904 жылы Тереңкөл болысында 
ашьілған ауылдық мекгепте бастаған Қазақстанның еңбек 
сіңірген мұғалімі Н.Е. АЛЕКСЕЕВ Павлодар облыстық өлке- 
тану мүраж айы нда сақтаулы естеліпнде. — Сабақ орыс  
тшнде жүреді. Ал шәкірттеріміз орысша сөйлеу түгш, туған- 
нан бері тірі орыс баласын көрмеген. О қулы қ атымен жоқ, 
негізгі қолданатынымыз — орыс мектептершің алғашқы ба- 
сқыштарына арнап шығарылған кпаптар. Иә, тағы оір адда- 
нышымыз — Семей, .Ақмола облыстарындағы халық учнля- 
щ елер інщ  директоры, әрі ннспекторы А.Е.Алекторовтың 
қазақ бала^\арын орысша сөйлеуге жаттықтыру үшін арнайы  
жазған "Әліппесі" мен "Хрестоматиясы". Мүндағы сөздердщ  
қазақш а баламасы орыс әрштерімен басылған, сондықтан 
ө. пппені м еңгерген балаға оны о қ у  қиы н емес. О қу  мерзімі 
төрт жыл. Төрт жы,\да біз алдымыздағы шәкіртке орыс тш 
мен грамматикадан, жат оқу, арифметнка, табиғат тану, жағ- 
рафня, орыс тарнхы және көркем жазу пәндерінен, яғни осы 
заманғы бастауыш мектеп бағдарламасы көлемшде бШм бе- 
руге тністіміз... Оқудың төртшші жылында шәкірттерге бо- 
лы с к е ң с е а  шүғьпіданатын іс  қағаздарын сауатты толтыру 
үнретіледі. і\ысқасы, барлық ынта, тәрбиеміз — дала үшін 
тілмәш, хатшы, іс жүргіяуші кадрлар әзірлеу".

Басқа мектептерге қарағанда Ақкелін болысындағы білім 
ұясы көнтерімді жағдайда болған. Оның себебі М ырза ауылы- 
ның белді ұрпағы Сәдуақас Ш ормановтың қырдағы тұңғыш 
мектепке қамқорш ы болып тағайындалуында. Әлбетте, өзі 
тұратын ауылда момлекет қарж ы сы мен ш аңырақ көтерген 
тұңғыш орыс мектебіне ол зор ілтипатпен қараған. Бұған 
дәлел — ауыл-аймағын жинап той өткізғендіп; сол жиында 
ол оқу ұясы на туған інісі Біләлдің ізбасары Көкеннщ ағаш- 
тан қнылған, қала үлгісімен асты-үсті тақтайланып, еңсесі 
бшк, терезелері әйнектелген екі болмелі отау үш н Шорман 
әулотінщ атынан сыйға тартатындығын мәлімдеғен...

Адуын қарқы нмен жылнамаға кірген ж аңа ғасыр, ішю
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Ресей мен Еуропадан құйылған қомақты қаржы иен дала- 
мы зды ңж ер байлығымен қоса, қойнында қорланы пж атқан 
қисапсыз мол пайдалы қазынасын тезірек пғеруге жол ашты. 
Қалалар қауыртөсті, даланың неоір алыс түкпірінде кен қаза- 
тын, оны қорыгатын өндірістер пайда болып, соның бәрі ар- 
зан жұмысшы күнин талап аіті. Аііталық, Баянауыу\ дуаны- 
ның пем пндеп  37 мыс ж әне 10 көмір кеніштеріне непзде-мп, 
1860 жылы шағын болғанмен бақандай 9 зауыт металл қорыт- 
қан. Ал 1899жылы құрылған, Павлодар кыпосі А.И.Деров пен 
Кневтің қалтсілы байы Л.И.Бродскнй иелік еткен "Воскресен 
тау-кен өндіріс қоғамы" Екібастұзға Ертіс айлағынан темір 
жолтартып, тоғыз шахты қазып, әмбе мыс қорытатын зауыт 
түрғызғанда, оған Баянауыл мен оның тоңірепндегі тоғыз 
кеніштен — Кнктас (Крещенский), Екітөбе (Царице-Алексан- 
дровскнй), Елемес, Күмістобе, Балақоянды, Жугьмя, Ж анға- 
был (Покровский), Сарыадыр (Успенский) және Қазанауыз 
деген жерлердеп кен тасын тү йемен тасыған...

Қарқынды заман іскермкті, орысша сауаттылықты, кең- 
се қағаздарын тез жазатын жылпос шенеуніктерді қажетсін- 
ген. Боу\ыс басқаруш ыларының да бұрынғыдай ата даңқы- 
мен, иәмал-пүлымен мөрге иелешп бармағын сүйкеуші емес, 
жазу-сызуға жетік болуын талаи етгі. Ауылдық мекгептер осы 
мақсат үшін ұйымдастырылган-ды...

111

Имантайдың өз шаңырағынан бұл мектепке тұңғыш бар- 
ған түлек Бөкеш еді. Бұл 1907 жылы. Екі жылдан соң оған 
Қаныш та қосылады. Тоғызышпы жылы ол он жаста. Ал гу- 
бернатор кеңсесш щ  "бо\ы сты қ мектептерге тек қана 15-16 
жастағы киргиз балалары қабы\дансын!" деген қатаң бұй- 
рығы ше? Ізбасар ұрпағынын жастай орысша оқып, өнер- 
бшмгеталпынуыи ойлаған Ш орман ауылының иелері шәкірт 
ж асына шек қойған бастапқы ереж еге бертшде өздерінше 
"түзету" енпзген. Соныңпайдасы кшікентайҚанышқадатиді.

Ж албыраған кекъмұйпаланып маңд&йын жапқан, қоңыр 
көзі кісіге томсырая қараған, құлағы қалқиғандау, тәмпіш 
мұрыи, талдырмаш бойлы, аққүба бүлдіршш ересек балалар- 
мен бірге дайындық бөлімінде отыр. Әлсш-әлсш айналасына 
жаутаңдап аңтарыла қарайды, бұл жерге қалайша тап болға- 
нына таң сияқты. Балалардың кішісі болғандықтан оған та- 
ғанның алдыңғысы тиген (Әрине, ол кездеп ауылдық мек- 
тепте парта болмаған, көпшілігі үстелге дежарымаған). Қула 
тайдың құлағынаи әрең корипп, ж ұды ры қтай Қаныштың
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мектепке келе ж атқан кейпі де бір түрлі қызық. Қаршадай 
болып осыныкі не азап дөп жаның ашығандай...

Ақкелін мектебінде бұл қарсаңда Григорий Васильевич 
Терентьев сабақ беретін-ді. Ш ы ққан тегі татар, бірақ жас 
кезінен Еділ бойындағы орыс арасында өсіп, православие 
дініне кірген, ж оқш ы лық көре жүріп Қазандағы мұга-ммдер 
семинариясын бітірген білімпаз азамат.

"Мұғалітміз Григорпй Васильевнч тамаша кісі еді. Қазақ- 
ша өлең айтатын, қарттармен кеңес қүратын. Бірақ класқа  
к ір іс ім ен  қазақш аны  "ұмытып", тек қана оры с тіліиде 
сөйлейтін, — деп әңпм елеген  ҚЛНЫШ ИМАНТАЙҰЛЫ 
1949 жылы туған едіне келген сапарында күйеу баласы, жа- 
зушы Қайнакей Жармағамбетовке. — Григорий Васильевич 
атбаз кісі еді. Л іғаш қы жалақысына сатып Аіған, сырт тұлға- 
сы өте көркем көк аты болды. Жұрт оны "Крыша көк"дейтін. 
Григорин Васильевич атына: "жат"десе — жатады; "тұр"десе 
— тұрады; "шап"десе  — далаға шаба жөнеледі. Ауы,\дағылар 
соғанда таң болатын. "Тілсіз жануарды дегсніпе көндіріп ал- 
ған кісі балалардың орысша сөйлемеген еркіне қоя  ма ? О қу  
қонған адам, м ұны ң антқанын бұ,икытпай орындау керек  " 
деп  бір-біріне уәж айтып көтермелеп отырушы еді".

Ересек шәкірттердщ, олардыңдені солкүнде үйленер ме- 
ж еге ж ақы ндап ж үрген жас ж іпттер, аюдың қонжығынш а 
қорбаңдаған  кіш кентай Қ аны ш қа ж аны  ашып м үсіркей  
қарауы жы лөтпей-ақ саптыйылып, көбіне бас ш айқаптаңы- 
рқайтын болды.

— Ш әкф т Сәтбаев, тақта алдына! — дейді Грнгорнй Ва- 
сильевич.

Қаныш жан-жануарлардың суреті ілінген тақтаға келеді.
— іМынауне?
— Ж еребенок.
— Дұрыс, балақан. О ны ңтүсі қандан?
— Саврасый.
— Осы құлынды қасқы р ж еп кетті детпк, Соны ечді Иман- 

тай атаңа қалай айтасың?
Бала томсырайып тұрып қалады.
— Қаие, қасқы рды  орысша қалай айтасың?
— Білсемдеайтпаймы н! — дсп ш окірттеріс анналады.
— Әй-әй, сірә, ұмытып қалтансың, ә?
— Потому что не м огж еребенка съесть волк. Наш Касен- 

ага — шибко смелын табунщик, не да/\бы ему...
Ересек балалар ду күледі: мына ипрмннщ құртақандан бо-
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лып қиқарлығын қара! Терентьев те қолын жайып, жап-жас 
шокіртшщтауып айтқан утымды жауабына сүйсішс білдіреді.

— Сөйтсе де, Қанышжан, мысал үшш айтып көрсеңші. 
Қане, не дер едщ? — деп түсін суыта, үнш де қатайта қайыра 
сұраиды.

Қасқыр сияқты жыртқыш  аңның атын туралап аитуі'а бол- 
майтынын білмейтін ұстазына томсырая қарап тұрады да:

— Отец,саврасогожеребенканесъелхищник, потомучто... 
потомучтоондалекоускакал, — дейді...

Балғын шағындағы ұмытылмас қымбат күндері жайында 
ғалым ауызекі естелігінде былай деп әңгіме шерткен: "Шор- 
манның немересі Зында ма^іды кісі болды. Оның түйелсрі де  
бірталай еді. Ж үні тықыр, ұзы н сирақ, қара лө п  болатын. 
Тентектіп сұмдық. Әсіресе көктемде, келеге түсер кезінде, 
екі көзі от шашып, езуінен көбіп  бұрқырап, құйры ғы н ша- 
бақтап, көзіне түскен жанды ш айнап тастауға кұлш ы ны п  
тұратын. Көоіне ол кісендеулі болады... Біздің ауы.лдың бала- 
лары мектепке өзен бойындағы тура жолмен келуге бурадан 
қорқып, жар астымен қиғаш журіп қатынаушы едік. Ауылға 
асыққан қ у  балалардың < чрі кеііде жарысып қайтуды ойлап, 
кенеттен Қара жынды келіп қащы, ойбай!"деп айқай салыи 
шаба жөна\етш. Б ізде  атымызға қамшы басамыз. Осылайша 
күліп-ойнап ауылға жеткеншізді білмей қа.\амыз..."

Болыстық мектепте бір ғана мұғалім сабақ береді. Ал сы- 
нып саны — төртеу. Оның алғашқысы — дайындық болімі. 
Ауылтіршілдгіне орай сабақ бір мезгілде, күндіз өтеді. Демек, 
соңғы сыныптағы оқушы мен мектепке тұңғыш келген дай- 
ындық бөлімінщ шәкірті бір бөлмеде қатар отырып сабақ 
оқиды. Қолайсызжай, әсіресе шәкірттер үшін: төртжылбойы 
оқитын сабағыңды біріний күннен тыңдап отырасың...

Бір күні мынадай оқиға болған.
Ж оғары  басқы ш ты ң оқуш ыларына арналған тексерме 

есепті тақтаға жазып қойып, Григорий Васпльевнч төменп 
басқыштыц балаларымен сабақ бастайды, Әжептоуір күрделі 
есеп, "сақалды" ш әкірттерш іңоны бірерсағатмы ж иты нына 
сөз жоқ, сондықтан да дайындық бөліміндегілермен алаңсыз 
ш ұғылданып ж атқан-ды . Григорий Васильевич кенет екі 
оқушыныңәлденеге келісе алмай, таласып отырғанын аңғара- 
ды. Құлағын салса, Қаныш пен Зында болыстың баласы.

— Ж оқ, оның дұрыс емес, — дейді Қаныш сыбырлай 
сөйлеп. — Өзщбері қарашы, міне, екі-ақ амалмен шығады.

— Өй, сен, не былшылдап отырсың. Сендердщ есептерщ 
ғана оңай шығады. Ал біздікі — қиын, амалы да көп болады.
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— Көп болғанда шаруаң қанша. Дұрыс ш ықса болды емес 
пе, өзің қы зы қ екенсщ, ойлансаңшы. Мә, тезірек көшірш ал!

— Қой, әрі жайыңаотыр. Танауынсүртеалмайжүріп, ақыл 
айта,\ы ғой, — деп намыстанған жпчттеріс қарайды.

Грнгорий Васильевич екеуінщ қасына келеді. Болыс бала- 
сы соңғы басқыш та оқиды. Қаныш болса, мектепке екінші 
жыл ғана келіп жүр, ал істеп отырғаны мынау: есептщ төрт 
амалын ж уы қта ғана үйренген; сөйтсе де өзінен едәуір үлкен, 
үйленгелі жүрген ересекж іп ттен арты қ меңгерген; күрделі 
есепті оп-оңай шығарып қойыпты...

Осы оқиға себеп болды ма, әлде зерек шәкіртінщ ерекше 
қабілеті оиландырды ма, 1911 жылдыңкөктемінде Григорий 
Терентьев Имантай биге келіп, тосын әңгіме бастайды.

— М ына балаңыз, би, зерекқан а  емес, тумадарын, ж ара- 
тылысы бөлек жан, вить. Сөзіме ден қойсаңыз, Имеке абзн, 
Қанышты қаладаоқы тукерек! — деііді.

— Ж агор шырақ, әуелі сенің оқуынды тауыссын да. Әлі 
екіж ы лоқуы  керек...

— Тауысты деп есептеңіз, ақсақал. М еищ  берерім енді 
шамалы. Білгенімді беріп болдым, вить.

— Апырай, көп-көрім оқуың бар сықылды еді, шынымен 
түгесіп қойдың ба?..

— Бәлкім, таусылмаған да шығар. Бірақ, абзи, көрегең 
көңімм айтады: мұндаіі зерек баланы болыстық мектепте ұзақ 
ұстауболашағына обал... Қазірдщ өзінде олоры сш ажап-жақ- 
сы сөйлейді. Ал егер кем-кетігі болса, қалада түзеп алады. Ең 
бастысы оқуға зейіні, ынтасы керемет! Имеке абзи, Қаныш 
балақанның болысқа хатшы болғанын мен қаламаймын. Сіз 
ақылды адамсыз, баланыңбағын байлап, ауылдаұстамаңыз, 
абзи! Ж ас күнш де оқып алсаәйбат болады вить!..

— Япырай, Ж агор шырақ, бұленді оңай шаруа емес...
Терентьев бос үақытын өзі тұратын болыс мекенш ен де

гөрі, Сөтбай ауылындаөтюзетін-дг. М ырза ауылы қаш аннан 
оспадар қылығымен атағы шыққан, небір оғаш қы лы ққа үшр, 
к іш ілеріне деиш  соны  м ақтан  көретін  керд ең  ж андар; 
дәрежесі тең кісі болмаса — өзіндей ж алғыз-жалқы нашар- 
мен сөйлеспейді. Ал, Сятбай қажының күллі жұрағаты ның 
рәсімі мүлдем бөлек: ешқашанда қы ды рмақонақтан бос бол- 
майды; Сібгрден қашып келе жатқан шеркес, шешен, \ ңгіштер 
де, атасы басқа жарлы-жақыбайлар да бұл ауылдч айлап жа- 
тыи, әл жияды, кейбірі тіпті астына ат мініп атганып жата- 
ды... Олардың өнерге де құрметі өзғеше: оқу-білімге үиір, 
үлкен-кішісі түгел аңшы; ж үнрік ат ұстайды, қыран құстың 
да неш етүрін  асырайды. Сауықшыл ғүрыптары қандай!..
3-26
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Г ригорий Төрентьевтщ әзі де мұндай өнерден құр алақан 
емес-ті. Қолы босай қалса-ақ, осы ауылға келіп, ителгі, қар- 
шыға салған құсбегі ж іпттердің қасында болады. Дүние та- 
нымы терең ауыл ағасымен де қона жатып, әңгіме-дүкен құра- 
ды. Балаларыныңсүиікті ұсгазы, м інезібиязы татарж іптінщ  
ауылында жш  болуын Имекең де ж ек көрмейді. "Ж анассаң 
ж ақсы мен жанас. Әңг^мелессең — ж аны ң жадырайды; әрі, 
өнегесі жұғады" деген сөзді кексе би, эсш , осындай өнерлі 
кісілерге балап аі“ітқан.

Сол жылы Имантайдың ж асы алпыстың алтауына шық- 
қан. Горінен көрі жуы қ шама. Зарығып, сағынып көрген үш 
қарғасы жемилдей өсіп, жетілш келеді. Өмір заңына не шара, 
екі ұлдың алдындағы Қазизасы ж ат ж ұртқа жаралған бала, 
енді бірер жылда құтты  орнына қонады. Ал мына егіз қозы- 
дай екі ұлы? Екеуі і,е еркіне жіберсе, қала асып, ұзағы рақ 
оқуды тілегендей. Оқыған інілері де сол жолды жөн көреді. 
Бірақ?.. Иә, бұлтуралы ойлай бастаса-ақ, қартбидщ  жүрегі 
елжіреи, ет-бауыры езіледі: екеуін тезірек ачқтандырып, не- 
мере сүюді қалаған құрғыр көңілі пендешілікке де бұрған- 
дай. Құлазыған көңілге кімдемеу, дәткеқуатне? Бөкеші ере- 
сек, мінезі гілғыр, өмірге өзінше танымы бар. Ал Қанкежа- 
ны?.. Тірі пәнденщ момыны, ерекш е жуас. Денсаулығы да 
ж ақсы  емес, терісі сүйепне ж абы сқан қатгіа бала. Бейтаныс 
қалада бір күні ауырып қалса?.. Көз алдынан тасаға, ж ат 
қалаға жіберш, ауылда өзі қантып отырады? Көктемде он ек- 
ігетолды, ес білмейтш еңгүдік шағы емес пе, тәйірі?..

Алайда оқытпай болмаиды. Ж агордың ақылы көңі \ге қона- 
ды. Деш сау болып, тірі жүрее, бұл баласының бір бнікген 
көрінерін ж үреп  сезеді. Ж үріс-тұрысы, сөз саптауы, ақыл 
деңгеш, оқуға ынтасы — соны танытқандай, еріксіз мойын- 
датқандай.

Ж азғы  демалысқа келгенде Қанышты қалада оқыту жан- 
ы ндаӘ бікейдеайтаты н болды. Бұлкезде олК ерекугеұры м - 
талж ерде, Ертіс бойындағы мектепте бала оқытатын.

— Қанкежанның ендігі тәрбиесін маган жүктеңіз, бп ага. 
О қуы наөзім басш ы  боламын,-ден олда қолқасалы п отыр.

Ж аз бойы әр қилы толқуда болған оке көңілі ақыры осы 
уәжгетоқтады: Бөкеш қолында қалады, үнленш өзш е қолға- 
нат болады; ал Қаныш бақталайына жазғанын банқап көрсш... 
Онда да алысқа емес, ояз орталыгы Керекуге барады.

...Там ы лж ы ғанж азды ңсоңгы күндеош щ бірш де Шідерті 
өзенінщ  жағасында, жайлауда отырған Сәтбай аулынан гіар 
ат ж еккен, соңында бір тон салт а ггылар ілескен жеңіл арба
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Ергіс ж ағаіы н бетке ұстап, жолға шықты. Делбеде Бапай па- 
луан, жолауиіысы — өкелі-балалы Сәтбаевтар. Бөкеш, Нұрлан 
бастаған жігіттер бұларды күніхп мк жерге ұзатып салып, ұзақ 
қоштасып, Қанышты қайта-қайта бетінен сүйіп, кеиін қайт- 
ты. Қос атсар  ж ем скетүсті. Қалаға асы ққан балаға солартек 
қана аяңдап келе ж атқан сияқты: алып ұш қан көңш  елегізіп, 
алабұргқан жүрегі де бүгін өзгеше дурсіддеп дегбірсізденіп 
келеді; "Қашан, қаш ан жетеміз? Неғылған ұ зақ  жол!.." деп 
қобалжығандай, қооа\ж ы ған  сайын делебесі қозып, сагым 
ойнаған үш ы -қиы рсы з иен ж азы ққа  ж абы рқай  қарайды; 
амалне, асыға күткен қалабірақ жуық маңдажеткізер емес...

Ү шінші күннің кешінде жолаушылар қала оттарын көрді.

БИГЕ ШЫҚТЫ ДӨҢГЕЛЕП

I

Семейлікөлкезерттеуш іН .Я .Конш ин 1901 ж ы лы ж ария- 
лаған "Павлодардан Қлрқаралығадеш н" атты кғгабында ояз 
оргалығыныңкелбетін былайша сипаттайды: "Оқушы, өсілщік 
атаулыданжұрдаіі, сарғыш топырақты тақыр жазыкты көз  
алдыңызға елестетіп көрщізші; Ертіс жағасы мұнда да тіп- 
т’к, к е н  түсында қүлама жар болып біткен: жазықтың өзенге  
еңкейген  шетінде агашган қ пы лған жатаган баспана,\ар сап  
түзеп түр; солардыңішінд е еңсесі көтерщкі, әр ікөзге толым- 
ды сы  — түрмеүііі, оныауічақты түрпатына қарап Сарайде- 
у ге д е  болады.../]ала өлкесінщ бар.лық қалалары ндағы сияқ- 
ты м үндада сүрең тірішлік жаплаған: кл х^бтары бар екен  — 
карта о/інап, кеііде билеп  түратын; білімдар қауы мы өзара 
қоғамдасып, оңузалы м енш ағы нкпапхан а  ашыпты... "

Он ж ы лдан  соң  уезд ік  ш ағын қаланы ң қанш алы қты  
өскенін шамалау қиын емес. Әрине, жылан жалағандай жа- 
лаңаш ж азы қты ц жүдеу келбеті пәлендей езгермеген. Көше- 
лері лас, аттылы болмаса, ж аяу кісі әрең ж үргендей — қыста 
қарға омбылап, көктемде толарсақтан саз кешіп ж азда бала- 
ғы ментопы рақсы пырып...Тротуарсалу, кош егетас төсеу — 
бұл қала үшін аспандағы жүлдызға қол созғанмен бірдей 
орындалмас қнял. Рас, келбеті біршама өзгеоген. Көшелер 
ұзара  түсіп, кірпіш ген қаланған ү іл е р  көбешп, солардың 
қатарында банк, копестер ж айы  делдалдар клубы тәрізді 
еңселі ғимараттар пайда бола бастаған.

Темір жоло/М жеткен жоқ-ты, ішкі қалалармен жалғасты-



36 _______________________________________  М вкуСфпу

ратын бірден-бір қатынас — Ертістің сеңнен ашылған кезі: 
Семей көиестері Төменге жіберетін заттарын осында үйеді; 
Орталық Ресеиден Омбы, Тобылдан келетін а\уан  жүктер де 
Коряков айлағына түсіріледі; ойткені өзеннің суы төмен бол- 
ған жылдарда Семей мен Павлодар арасындағы кеме қаты- 
насына сенім жоқ, көбіне ж аз ортасынан аса тоқтап қалады; 
сол үшін мұндағы кең үйлердщ ауласы, ж арқабақты ң ат шап- 
тырым ж айдақ үсті де ж үк  қойм алары на айналған. Дала 
түкпірінен туйемен келетінж үн-ж ұрқа, малтерісі, Ертісбой- 
ындағы казак-орыс станнца/\ары беретін моластық, Коряков 
көлініңаткөпіртұзы, Екібастұздың көмірі, Баянауылдың (Са- 
рыадыр және басқа кешштердің) мысы дейсіз бе, бәр-бәрінщ 
тоғы сарж ері, ж ан-ж ақтан құйы лар орны — осы, Керекудщ 
би ік  д аң ғазал ы  к ең  қо й м ал ар ы ... Т егінде, ж ер гіл ікт і 
кәсіпшілер қойманы көптеп са.\ып, жалға беруден де пайда 
табуға машықтанған. Бірақ қаланың өзінде қолөнер кәсібі 
шамалы өркендеген. Тек қана майда-шүйде ұсақ кәсіпорын- 
дар — былғары илейтш екі зауыт, сабын, май қайнататын, 
кірпіш күйдіретш шағын екі өндіріс, мал соятын қасапхана; 
иә, соңғы жылдары бұларға Гнссен мен Герценнщ  бумен 
ж үретін дшрмендері, миллнонер Осиповтың тұз ұнтақтай- 
тын фабрикасы мен қаладағы ең қалта\ы  капиталист мордуа 
Деровтыңтау-кен өндірістері қосылған-ды.

...Мың шақырымдық Ертіс қорғаныс шебшщ бекішстерін 
күшейту мақсатымен жеті жерден аралық форпостар (қара- 
уыл күзетгері) тұрғызу жобаланған-ды, солардаң бірі — 1720 
жылы ірге тепкен Коряков станицасы. Бертінгі жазбаларда 
Коряковты көпес деп атаушылар бар. Анығында ол — Ертіс 
өңірше әскери мшдетш өтеуге көшірілген казак-орыстардың 
бірі, жүздік шені болған, форпост салынған кезде соның ірге- 
сіндегі көлден (бұрынғы аты — "Апай көлі", Павлодар қаласы 
орныққан жер арғынның Бәсентшн руының Апай бұтағы- 
ның атақонысы) ас тұзын өндіруді алғаш ұйымдастырған 
адам. Сол үшін Ертіс жағасынан салынған елді мекенді жұрт 
Коряков атандырған, жергш кті қазақтар оны Керекү деген. 
1770 жылы Ертіс бойын аралаған саяхатшы ғалым П.С.Пал- 
лас бұл оңір туралы: "Коряков форпосты түрғызылған Ертіс 
жағалауъі қатынасқа өте қолаіЬш. Аі Корчков ка\інде ас тұзы- 
ның мыңдаған пұт сарқылмаіітын мол қоры  жатыр", — деп 
тамсана жазған. Тұз кеніші туралы Сібірді түбегейлі зертте- 
ген саяхатшы Иппоміт Завалншнн 1862 жылы М эскеуден 
ш ығарған "Батыс С ібірдщ  сипаттамасы " атты көлемді 
еңбегінің 369-373 беттершде: "Коряков көліқаспеті асыл тұзы-
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мен тек Батыс Сібірді ғана қарық қылып отырған жоқ. Оның 
дақпырты Орал тауының арғы бетіндегі Орынбор, Пермь гу- 
бернияларының талан жеріне жетіп, мол тузбен жарылқай 
бастады. Көлдің тұзы вт, б<ъ\ық, көкөніс, саңырауқулақты кеп- 
тіруге панда іы. Оның гұзы сщгең тағам ешқашанда бузыл- 
маііды. Келдщ узы н түрқы — он, ал көлденеңі — екі шақы- 
рым. Лзпаттарға ол ертеден мә им болған. Тобыл қаласы ірге 
көтерген соң бүл көл орыстардың да назарын өзш е аудара 
бастады. Ко>\ді 1747 жылы генерал-мапор Киндерман мұқн- 
ят зерттетіп, үш  жы.\дан кеііін туз өндіруге әмір берген. Ал 
одан бұрын оның тұзын Коряков форпостын күзетуші казак- 
тар наряд бонынша алыпты. 1812 жылга дейін тұз кеніші жал- 
га беріліп кел,\і, қазірде ол — Тобылдың қазына палатасы- 
ның құзырында... Соңғы екі жыл ішінде, яғнн 1857-1858 жыл- 
дары  К оряков к ө л ін ен  м нлли о н  пұттан астам ас тұзы 
өндірілген..." — деп әспеттеп сипаттаған.

Кеме жүруге қолайлы Ертіс өзені мен дәмі ерекше тұзды 
көл қарапайым елді мекеннщбағынаштыда, 1861 жылынебәрі 
602 тұргыны оар жөнең станица епті адамдардың жылпосты- 
ғымен тіркеуден тысқары қала құқығын алып, сол кезде бір 
жастағы тақ мұрагері Павелдщ құрметіне Павлодар атанады. 
Ж еті жылдан кейін қала жаңадан ашылған ояздың, ал жетпіс 
жылдан соң үлкен облыстың орталығына айналды.

Уездік ж өнең қаланың ағарту орындары мүлдем мардым- 
сыз, әрі кедей. Өткен тарауда біз түстеген алты оқу ұясына 
ж аңа ғасырдың алғашқы он жылында екі-ақ мектеп қосыл- 
ған. Соның бірі — 1909 жылы ашылған екі басқыш ты орыс- 
қазақ  учнлищесі. Ол болса О ралтауы ны ң арғы бөктерщен 
кәсіп қуып келш, огы өңірдегі тау-кен кеніштерін шұқылап 
ж үрш  қалтасы қалыңдаған мордуа алпауыты А.Деров сый 
еткен, Ертіс жағасындағы екі қабат, кеңде сәндітас ғимара- 
тқа орналасқан (Сол қарсаңда Артемий Деров банкротқа 
ұшырап, қалған-құтқан қаржысымен Мәскеуге қоныс ауда- 
рарда, жаратылысынан жомарт, рақымшылығы мол ж ан өзі 
тұрған үйді дала түкпірінен келетін қазақ  шаруалары мен 
орыс мұжықтарының жеткіншектеріне білім беруге тшг жаңа 
училищеге тартуеткен). Бұлучилшце болыстық мектептерді 
тәмамдаған, оқудың бастауыш бағдарламасын толық өткен 
шәкірттерді қабылдаған. М үнда олар төрт жыл оқып, осы 
күнгі педагогика колледжі деңгеіпнде бш м  алуға тиіс. Учи- 
лищ енщ  мұғалімдері әр түрлі пәндер боиынша маманданған 
ұстаздар. Олардың бш м  дәреж епне де ерекш е талап қойы- 
латын.Тағыбірөзгешелігі — бірсыныптаорыс.украин, қазақ
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балалары тізе түйістіріп қатар отырады. Болыстық моктепте 
сауатын ашып, орыгша тіл сындырып келгон ауыл перзенті 
орыс балаларымен бірге ж үріп тілгө жаттығады.

Бұған деиш п 'өмірі сайын даланың қпяи шет түкпірінде 
өткен, үЙГнен қарга адым үзап шықпаған балаға, әрнне, уездік 
шағын қала дүниенің кереметі болып көрінген. Әсіресе жы- 
нырлаған көп үйдіңбірж ерде жиын отырғаны. Соиыңбіршде 
шшен, иә м а \ қора жоқ, болса да көрінбеуі, Өйткені әрбір үй 
биік дуалмен қоршалған, кеш батгы-ақ есік-терезелерін мық- 
тапжауып алады. Ж ержетпегендей, бір үйдщ үстше екіншісін 
мінгестіре тұрғызғандары тіпті ғажап! Мұндай үйлер бірақ 
көпемес, оірнешеу. Соныңеңбнік, әріәдемісі — өздерітоқта- 
ған көшедеп Гирбасов көпестің екі қабат тас үпі. Ш ымқай 
қызыл кірпіштен қаланган. Ал базар алаңындағы жыпырла- 
ған дүкендер ше! Солардың бір-бірімен көз арбасып, айнала- 
сына жұтына қараған шркәшікгері Оала түгілі, үлкеннің өзін 
есінен тандырғандай. Тағы бір үлкен үйді "Айтықовтың ману- 
фактура дүкені" дейді екен — тақтай сөресшде ақ, қызылала, 
көк, жасыл түсті гүлдер ш еп \ген  маталар үнінп жатыр, бір- 
бірінен өткен әдемі. Оның ішіне ертеңгш кте бас сұға алмай- 
сың. Үлкендерге ілесіп келген кезде Қаныш та барған, базар 
күні еді, оірақ сөреге жете алмады, топырлаған көп қаршадай 
баланы іп-лезде қақпасыртынаығыстырыптастады. Осынша 
көп адам бір жерге қалай сыяды, немен күнелтеді, қайда жата- 
ды ?., Бір ғажабы, оәрі өлдеқайда асығып, сіңоіруге мұршала- 
ры келмей ж упріп  жүреді. Бір-біріне тіл қатса айқайлап, тіпті 
даурығып сөнлейді. Мұндағы қазақгардың мінез-құлығы да 
бөлек сияқты: қыр адамының байсалды, сөйлесе қалса кеғц- 
нен толғайтын ұзақ  сонар қалыбы жоқ; амандасулары да тым 
келте, көбіне бас нзеп өте іпыгады.

Қаныш қа осыиың бөрі қы зық, бәрі таң: алыстан лезде ха- 
бар алып, қасында отырғандай тілдестіретін телеграф үйі де; 
соның күні-түні ызыңдап ән салып тұратын бағандары да; 
қарақош қы лтүтін і шүйкедей шұбатылып, Ергісайдынында 
қаздай қалқып кетіп бара жатқан, иә Төмен, Омбы ж ақтан 
келе ж атқан ақ шағала тәрізді комелер де; тіпті анау соқа, 
шеп шабатын машннаны жөндейтш  ұста дүкендері мен бу- 
мен жүретін тас дшрмендер де...

II

О қу басталуға екі-үш күн қалғанда Әбікен ағасы інісін 
училмщеге ертш апарған. МеңгерушісІ Овсянникоп шашы
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едірейген, ұзын боилы кісі екен. Қаныштың Ақкелін моктебш 
екі жылда б тр ген д іп ту р ал ы  куәліпн қолына алып:

— Үздік бітіргенің бек қуантады, шөкірт Сәтбаев! — деп, 
қарсы алдында монтнып тұрі ан жасөсшрімге барлай қарай- 
ды. — Ал, қане, қымбатгым, бірөлеңоқы пж ібер.

Қаныш жазалы болған кісідей қызараңдап ағасына қарай- 
ды. Әбікей Зеиінұлында үн жоқ, жайбарақат отыр.

— М ұныңы з қалай, қымбаттым? Ұмытып қалдың ба? 
Түсінемщ, ж аз қызығы, жайлауға ш ыққан ауыл, кең дала...

— Қандай өлеңтыңдауға ықылас етесіз, мәртебелі мырза, 
— дейді Қаныш кенет Овсянниковке ж асқана қарап.

— Мені Яков Игнатьевич деп атауыңызды өпнемін. Кімнщ 
ш ы ғармасы нжатқа білесіз, рақым етіңіз, соны оқыңыз.

Ұетазы Г ригорий Васильевич үйреткендей, Қаныш қақши- 
ып тұра қалып, самбырлаған аш ық дауыспен:

— Русский стихотворец Федор Иванович Тютчев, "Весен- 
няягроза", — дедіде, рұқсат күткендей ересектерге қарады.

— Негебөгелдщіз?
— "Люблю гр о зу  в  начале мая,
Когда весенний, первьій гром.
Как бы р езвяся  н  играя,
Грохочетв небе голубом " —

балақан мүдірген ж оқ, зулата жөнелді, өр ырғаққа, тыныс 
белгіпне мән бере, мәнерлі үнмен оқыды. Әр сөзін тақ-тұқ, 
мәнін ж еткізе айтады. Әлпнде қаһар.лы сияқтанған меңге- 
руш ініңж үзі де жыли бастады.

— Алғашқы таныстық үш ш ж араптүр! Ризамын, қымбат- 
тым, бек ризамын!..

— Тагы кімді оқиын? Пушкинді білемш, Тургеневтен үзінді 
оқуғаболады...

— Бүгінге ж етер деймін. Сіз маған енді қазіргі билеуші 
патша әкеміздің аты-жөнін айтып берщіз.

— Ж оғары  мәртебелі ұлы патшамыз Николай Александ- 
ровнч Романов, бүкілресейлік өктем құқы қты  билеуші.

— Лұрыс, мұны да бьлдіңіз, — дейді Овсянников шыны- 
мен риза болып. — Ж оғары  мәртебелі үлы патшамыздың 
есімін жадыңызда ұстауға кеңес беремін. Екінші, біздщучи- 
лищеде дін сабағын Павлодар шіркеуінщ уағызшысы Васи- 
лий акей оқытады. Әрине, сізге оның қатысы ж оқ. Дегенмен 
ескертемін: балалық жасап, ш іркеу адамыныңуағызын қор- 
лайтын әлдеқандай оғаш м інез көрсетпеущ ізді өтінемін. 
Үшінші, тілесеңіз де, тілемесеңізде — сізге осындағы мұсыл- 
ман мешітінщ бас имамы Каримов мырзаның діни дәрісін 
тыңдау парыз. Ж ұм а күні мешітке барып тұрасыз.
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— Түсінікті.
— Олай болса, барыңыз. Училищешндайындық курсына 

қабылдандым дегі біліңіз, Ү \плі шөкірт болады деп сенемін...
Бұл мектепке ол Ақкелін болысының пансионатқа жібер- 

ген ш әкірпері есебіндетіркелген. Қаныш бірақ пансионатқа 
жатпайды, нақ сол жылы болыстьіқ мектегпен осы училищеге 
ауы сқан Әбікей ағасының пәтеріне орналасады. Әкесш ің 
қалауы солай: денсаулығы төмен баланың жүдемегені жақсы; 
өрі бентаныс қалаға үйренгенше оған жанашыр көз керек...

Әбікей Зейінұлы Владимир көшесшен (бертінде Ленин 
көшесі) татар баі іының ескі үйш жалға алған, үш бөлмелі жүпы- 
нымекен. СоныңбірбөлмесіҚаныштьщеншісінетиді — темір 
төсек, дербес үстелі бар. Бірақ Әбең үйіне қонақ көп келеді, 
көбіне ел адамдары. Ондай кезде шокірт бала төсегі ғана емес, 
бөлмесінен де айырылып қалады. Керекудо оқитын қы р ба- 
лалары да бұл үйге тым үйір. Көңілдері ақ ж арқы н, қолы 
ашық аға-жеңгесі Қаныш қа еріп келген шөкірітерге: "Бала- 
лар, қары ндары ң аш қанда, үй дөмін сағынсаңдар, келіп 
жүріңдар!" — деп әрдаііым шақырып отырады. Сойтіпкішке- 
не үйге сыймай, кейде бастасып-аяқтасып жататын күндер 
де жш  болып тұрады.

Н.Е.АЛЕКСЕЕВТІҢ естелігш ен:
".. .1911-1912 о қ у  жылының бірінш і ж артысынАа учили- 

щ енің данындық ба\імінде оқыған Қдныш Сәтбаев білімге 
құштар, ынталы шәкірт екенін аңғартты. Барлық пәндер бо- 
ііынша' әрдайым үздік бағалар алудан танбады. Сол себепті 
училищ ен ің  ұстаздар кеңесі екінш і жарты ясылдықта оны  
оірінші сыныптың келегі басқышына бірден көш іру туралы 
қаулы қабылдады. Шәкіртпң ынтасы мен зеректіпне бкчдір- 
ген сенім еді бұл. Қ Сәтбаев ұстаздарының сенімш  толық 
ақ гады. Тағыда үздік оқып, жазғы емтихандардан өте жақсы 
бағалар а,\ды. Сөйтіп ол... училнщ енщ  бірінші бөлімін екі жыл 
оқудың орнына бір жы \да бітіріп шықты".

Әбікей Зейінұлы осы оқуұясы наоры с тілшен сабақ беру- 
ге ш ақырылған-ды. Семейдегі мұғалімдер семинариясын 
тәмамдағаннан бергі екі-үш жылда ұстаздық өнердщ бүге- 
шігесін біліп қалған ж іп т  ағасы жасындағы мұғалім, әрине, 
ояз орталығына тап болған соң осы шөрдегі өзі қүралыптас 
әріптестерш ен олқы түспеуді ойлап, өз пәиіне ықыласты 
бұрынғыдан да күшейткен. Әмбе ол жаратылысында қатаң 
тәртіпке үйренген адам, міндетті ісін ұқыпты да тиянақты 
атқаруға дағдыланған. Ал бала төрбиесі болса, қаш аннан
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ыждаһат қана емес, ұстаздан босаңсуды, жүрдім-бардым 
қарауды көтермейтін жауапты жұмыс. Сірә, содаи да шығар, 
немере інісшің келешек тағдырын өз міндетіне алған Әбекең 
Қанышқада қатаңталапқойып, а\дындағыжрткіншектерден 
оқшауланбай, барлық ынта-жігерш бш м  деңгейш көтеруге 
жұмсайды. Інісі де келген күннен-ақ орыс т ш н  үйренуге 
ерекше құмартып жанын сала кіріседі.

Көркем өдебиет кітлптарын оқуға ынтасын аңғарған Әбе- 
кең інісін бір күні халық үиіне ертіп барды. Бұл үй өздері 
тұратын көшеде. Бұрын онда төменгі сатылы ауыл шаруашы- 
лық училищесі болған, кеиіннен бұқара халық бас қосатын 
мәденн орынға айналыпты. Ж ексенбі күндорі мұнда көркем- 
онерпаздар үйірмесініңхоры концертбереді, кейде "Ж анды 
онын" қояды, спектакль көрсетеді. Соның бәрінен де балаға 
халық үйінщ  кітапхана мүйісі ұнаған-ды. Қашан барсаң да 
нешг түрм  газет-журналтігінділері үстел үстіндетізш птұра- 
ды. Тек үйге бермойді, солжерде оқисың. Мупістің кітап қоры 
көп емес, бірақ Қаныш үшін жарап жатыр. Ағасының есеп 
карточкасымен алатын ұзын тізбеге көп ұзамай ж аңа автор- 
лар қосылды: Толстой, Максимов, Сервантес, Ж ю ль Верн... 
Ауылда ж үргенде қолына түскен кггапқа мәз еді, қазір таң- 
дап, талғап, авторларына қараи а\ады.

Сірә, әдеби шығармаларды көп оқудың әсері шығар, екінші 
жылдан бастап Қаныштың мазмүңдамалары училищенің үлгі 
тақтасынан түспейтін бомы : ж азу мәнері аса көркем болічас, 
ал тақырыпты сипаттап, орыс тш нде қатесіз, еркш  жазуы 
ж өнш ен училшцеде тең түсер шәкірт некен-саяқ...

Есеп пәнін /\хм етол\а Ақтайұлы Барлыбаев оқытады.
— Есепсіз емір ж оқ, есепсіз адамзатқа өсу де жоқ, бала- 

лар, — деп бастайды ол сабағын. — Оздерің ойлаңдаршы, 
ж еке-дара алғанда — бес, и әон д еген н есөз?  Ешқандаймән- 
мағынасы, салмақ, құны жоқ, әншейін бір атаулар тізбеп. 
Мысалы, бір, екі, үш .тіптіж үздеш к. О сы даннеұқты ңдар?.. 
Ал енді осылардың қасына әлдеқандай зат тіркеп айталық- 
шы. Мысалы, үш өгіз, бес гауық, ж үз сомделік. Немесе біздің 
сыныпта он бес оқушы бар, оларға бір мұғалім сабақ беріп 
түр десек? Бірден түсінікті: сан сапаға айналып, санамызда 
сыныптың көлемі, онда неше кісі отырғаны жайында нақты- 
лы ұғым пайда болады...

Солжьілдарда Ахметолла Ақтайү лынан дәріс алған баян- 
ауылдық Пәуен Ж үсш баевты ң айтуынша, есеп пәнш ол кісі 
өзшше даралап, оқушыларды екі топқа бөліп оқытқан: бірінші 
топ — "әлспдер", яғни ұғымы керенау, есепке қыры жоқтар;
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бұлардан зиялы білгірлер шыға қоимас, бірақ есептіц торт 
амалын олар білуге міндетп; оқытушының жігер, күіш не 
пзіненсоларғажүмсалады ; алекш интоп — "күигплер", ягни 
есепке ынта, ұғымы зерек балалар... Бұлар "өлспдермен" 
қосылып, жеңіл-желш есеп шығарып, қымбат уақыгтарыи 
зая өткізбей, күрделі багдарлама бойынша оқуға тніс. Омбе 
бұлтоптағы ш әырттер үздік қабілеттаны тқан сайын есеп те 
күрделене береді. М ұны ол "Ш әкірттердің миын шынықты- 
ру" деп атайды...

Ал, Николай Ермнловпч Алексеев — біржосын балажап 
адам. Қашан кормесш, кімге болмасын, "әкебас, кокебас1" деп 
құрақ ұшып елпілдеп тұрады. Қыр дәстүрін ж ақсы  біледі, 
қазақшаға дасудай. Солсебептен де қиыр шеітен келген, бүғші 
дешн кең далада еркін өскен ауыл, село балалары Николай 
Ермиловичке көоірек үйір. Үйір болатын тағы бір себебі: Алек- 
сеевгщ гармонь, сырнай, балалайкада бірдей ойнап, орыстың, 
қазақтың, татардыц неше алуан халық өндерін музыка бөлме- 
сшде сыңсытып отыратын өнерпаз қабілеті; қаланда онымен 
бірге жүрсең — ешқашанда зерікпейсщ; ец құрығанда, ертегі 
айтқызып, болмаса жұм бақ айтысып отырады, ал оның "Ко- 
дак" деген фотоаппаратын сатыгі алғаны тіпті тамаша болды. 
Ш әкіртатаулы түгелдей фотоәуесқой болып кетгі...

Ө зіоқы таты нж араты \ы стану пәнш Алексеев ш өкірпер 
іне ұғынықты, мейлінше ұтымды жолмен жеткізугетырыса- 
ды: Ьртістщ кең шалқар жағасын кезедс жағалауда шоқта- 
нып өскен тогай шпнен гербарий жпнатады; Павлодар ме 
щандары әжуә етіп күле қарайтын әуесқой астроном Гриш- 
ка-кезбепщ  шатырына ертіп апарыгі, жүлдыздар жымыңда- 
ған аспан әлемше телескоп ган сығалатады; ж үрген ж ерш ен 
түрлі түсті тас жинату да — Николай Ермиловичтщ ойлап 
тапқан ермегі; олардыц өншейін тас емес, гылымга пайдасы 
зор қы мбат зат екенін, әмбе минерал деп аталатынын да 
шәкірттер тұңғыш рет сол кісідеи естігеп ді; соның боршен 
де, сірә, еңәсерлдсі — қала іргесіндегі К оряковтұз кәсшиилі- 
гіне саяхат болса керек...

Осы арада шегініс жасап, ғалымның жол дәптерше түскен 
жазбаларына назар аударайық, әсілі, ҚАНЬІШ ИМАНТАЙ- 
¥ЛЫ мұндай естеліктерді оқта-текте, геологиялық саяхаттар 
кезінде бірінші жақпен баяндап, кейде бөгде бір адамның 
әңгімесі құсатып жазған: "Қоңыр куз. Даланың шоиі сарға- 
нып, төңірек реңі қуқыл тартқан. Ал көлге қарасаң — нағыз 
қыс, букіл жагалау жаңа ғана жауып өткенден аппақ қар. Дөң  
басында қараша кгҒіз үйлер, жантайма қостар қаптап тур.
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Олардьщ көптт сошім — 'Қ-ұдды оір қалл түрғыны тік көтөріле 
тмшіг к р ш т . қоныс теуіп жатқаіцая... Түз имоу миусымиі кезі- 
іЩе м ущ а бір мьщшн п с т м  жүмысшы і с т с і ц і  емчі, барлығы 
А<і косіп іздеп келгғн қыр қазақтары. Жағвдағы мүз тулары- 
ны ң  іргесінде белуардаы жалаңаштапып, терлеіғтепшш  
жүмыс істеп жүрген қазақ жіпттерше қайран қалып, колгс 
жпқынданмыз. Қызықты қарацыз: қарү^еп малдантыымыз — 
тұз екеіі... Ааідің  ортасыш деінн тақтаи көпірлер жасаман. 
Ссыарды шіектеііжуршжүздегенкісі туз шауыпжитыр. Олар- 
дың шапқан түзын жүздеген кісі тшкемен жагага тасып жур. 
Жагадагы м уз таулары да солардың жаздағы маңдаіі төрін 
сорғалатып, б ейнеш іен  түрган түз үЛмелеһі болыіі шықты. 
Қинша артель болса — сонша үйме. Табыстары да — сол 
үпменщ аумағына байланысты. Бір жылда Корякопта біржа- 
рым міі ынон пүт түз шабылады. Оны тәшкемен тасып жағаға 
шығару керек, одан соң арбага тиеп, Черноярдағы айлаққа... 
Неткон сор, беннетдесаңізші! Біздщ 'халықтың ас түзын қасн- 
етгі санап, аса қасгерлсйгш себебщ мен сол жо.ш үқтым..."

— М ы наш ы бы ққа қараңдаршы, балалар, -  деидіде, Ни- 
колай Ерм нлов ич қоды нда ғы тал ш ыб ықты көлге малы п, олай - 
бұлай былғап, жоғары көтереді. Сәлден соң шыбық бойына 
ж иналғантұз кеуіп қабырш ақтанақатады. — Ж аратылыста- 
ну іммінде бұл құбылысты кристаддану дейді, Мыпа түз кені 
осылан түзілген: жазда жауған ж аңбыр суы, қыста түскен 
қардың ылғалы жердің тұзын ерітіп, қаны қ ерітшді түзеді; 
күн қызуымен су буға айналып өуеге үша бастағаида, түз крн- 
сталдары қабат-қабат болып көлтабанында шегш қалады...

Ұстаздар құрамы қаншама ұлағатты, ізгі ниетгі жандар- 
даи қүралғанымен ашылғапыңа небәрі екі-үш жыл болған 
томенғі сатылы оқу орнының олқылығы да аз емес-ті: әсіресс 
опың оқу  құралдарымен, қажетті аспаитармен қамтамасыз 
етілуі мүлдемжұтаң; өн-әуен, спортж абды қтары туралы  ай- 
тып та қажеті жоқ... Өйткеш соньщ бәрі там-тұмдап белінген 
ж етім п з қараж атқа, кабіне қалталы мырзалардыңрақымы- 
на байланысты болатын. Ал олар көшпелілер мен мұжықтар 
ұрпагына нота үйретш, ән-ауенге сауатын ашудың қажеті 
қанш а деп есептейтш. Қайсыбірі тіпті: "Дене шынықтыру 
төрбиеСінщ мүлдем қаж еті жоқ, дарқан өмір ол бейбақтарға 
бүл сабақты туған күнш ен үйретіп, мейілінше шыңдап ке- 
леді..." — деп келемеждер еді. Солсебепті училищ енщ спорт 
ойыидары Ертіс жағасында өтетш. Балалар онда ойынныц 
екі-ақ түрімен шұғылданады: солжылдары бүкіл Ресей жұрты 
әуестенген — футболмен городки...
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Сөйтсе де кездейсоқ оір жағдай училищенщ қаражаттан 
кіріптар халін біршама түзеуте себепкер болды.

Сол қарсанда Оңтүстік Сібір темір жолы салына баста- 
ған. Оның бір тармағы Павлодарды Ақмоламен қосуға тиіс- 
ті. Құры лыс б асқарм асы н а м аш иналары  мен ж үктер ін  
қоятын қойма қаж ет екен. Соны естіген дене шынықтыру 
пәншің оқьггушысы Терентьев училище меңгерушісше күтпе- 
ген ұсыныс жасайды: "Бір қы сқа мектеп ауласын жалға бе- 
реиік, шаш етектен олжалы боламыз". "ВладимирНиконоро- 
внч, бізден де гөрі аула сізге қаж еттірек емес пе?" — дейді 
таңданған Овсянников. "Әлбетте, дұрыс айтасыз. Бірақ Ертіс 
аңғарындағы кең алаң не үшін ? Сабақты сонда-ақ өткіземін". 
Ақыры, солай болды. Ж алақыдан түскен қаржыға гимнасти- 
ка снарядтары, шаңғы, коньки, тіпті бірталай музыка аспап- 
тары сатып алынды.

Керекудщ  зиялы қауымы ж арқабақты ң үстінен қорш ау 
тұрғызып, Ертіс арнасынан су тартып сырғанақ кұятын-ды. 
Үлкендермұз айдынына кешкетаман, көбіне жексенбі күндері 
келеді. Күндіз онда жан болмайды. Іскер Терентьев мұның да 
қисынын келтірді: мұз айдынын тазартып тұруға міндеттенді, 
есесіне шәкірттері тегін сырғанайды...

Коньки тебуге Қаныш та үйреніп адды. М ұз айдынға ол 
дене шынықтыру сағатында ғана емес, жексенбі күндері, кей- 
де кешке де келеді. Ж алғыз емес, ағасына еріп. Әбікей Зейін- 
ұлы бұл өнерге шәкірт кезш де әуес болған, қазір  ол — Кере- 
кудегі маңдайалды конькишілердщ бірі.

Владимир Никаноровичгщ тагы бір өнері өн-әуен саласын- 
да танылған. Кесулі сағагга, сабақ кестесі бойынша шұғыл- 
дану бір сәрі, Терентьевтщ бұлөнерге жан-тәнімен берілгені 
соншалық — дем алы суақы ты нтүгелдерлікучилищ енщ ән- 
күй бөлмесшдр өткізеді. Тынымсыз еңбек зая кеткен жоқ, көп 
ұзамай-ақ ішекті аспаптар оркестрі дүннеге келді...

Оркестр құрамында екі скрнпка болатын. Е.Алексеевтщ 
куәлігше қараганда, оның бірінде Қаныш Сотбаев ойнаған. 
Рас, ауүғашқыда ол мандолина тартуға құмар уаныпты. А»\ай- 
да "скрипканың жан-жу йеңді шымырлатар сиқы рлы  үніне  
еліккен. м узы ка.ш қ қабілетіөзгеніе шәкіргтынбаіі шұғылда- 
нып, ақы ры  оркестрдщ бірінш іскрніікасы ннеленеді

Ж аз шығысымен соның бәршен сап тыйылады да, оқудап 
мезіболған, қаланыңөлшеулі қатаңтұрмысы нан жүдеп-жа- 
даған балалар ауылдарына қайтады. Қанышты алып қайта- 
тын кісі күні бұрын келіп, Керекуде тосып жатады. Кенже- 
тайын сағынған қарт әкенщ  әмірі солай. Кобшо келетш Те-
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ңізбайдың Бапайы — қолы темірдей қатты, өңі суық, зор де- 
нем адам. Ауылдағылар оны әлде сыйлап, әлде сескенгендік- 
тен Бапаң дейді. Бидщ өзі де оны ерекш е құрметтеп, "Біздщ 
Бапаң жөпшеңді ұры-қарыға алғызбайтын жүректі, батыр 
кісі!" — деп көпшік қойып мадақтап отырады. Онысы рас та: 
төр жайлауға дейін урдіс тартса, үш күншілік ұзақ  жолға 
шәкірт бала мен Бапаң ештеңеден сескенбей, екеуден-екеу 
салт шыға береді. Бапаң батыр ғана емес, біржосын сөзуар 
кісі. ¥ за қ  жолда неш е алуан әңпме айтып, кейде шырқата ән 
салып, жас серігін зеріктірмейді. "Оқуды тым көбеитін бара- 
сың, Қанкежан. Осыныңбітртінкүніқаш ан?" — депсұрайды 
кейде ол. Ш әкірт ағынан жарылып: "Әзір бітпейді, мұны 
бітірген соң тағы да оқимын" десе, Бапаң кәдімгідей ренжіп: 
"Ой-бой, Әбең ағаң құсап біздщ қолғатүспей кетеді екенсщ  
ғой, қа.\ада қаламын десеңші! Н есш е араотер болып, сені 
ерсш -қарсы лы тасы п жүрмін? Қой, айналайын, осы жерден 
қалаңа қайта ғоіі..." — деп, атының басын тежеп кенеттұра 
қалады. Ш әкірт бала сенер-сенбесін бі.\мей, жол серігіне 
жаутандай қарайды, аң-таң. "Рас-ау, мен, осы, не үшін оқып 
жүрмін? — депойлайды, албы рткеңш  қиялтолғапәлденеш е 
саққаж үгіреді. — Шіркін-ай, оқуымдытезірекбітірсем! "Ха- 
лық мұғалімі" деген куолік алып, ауылға қайтсам. Төңіректегі 
ауылдардың балаларын жиып алып, Григорин Васильевич 
сняқты  мектеп ашсам...". "Бапай аға, қорықпаңыз. Ауылға 
қайтып келемін. Сіздің, Қасен ағаның немерелерш  оқыта- 
мын", — дейді, әлі де тоқтап тұрған серігіне жымия қарап. 
"Онда жүре.лік, Қанкежан. Би атаң да екі көзітөрт болып, жо- 
лга қарап отырған шығар..."

"Ш ынындада, мұғсшм боламын. Әбікейағам бізді оқытса, 
мен елдегі балалардың көзін ашамын, — деп ойын түйеді Ба- 
паңа ілесіп, қоян ш оқы раққа көшкен шәкірт бш\а. — Қайда 
барсаң да көрерің — теңсіздік, қорлау, кемс.пу. Оқымай, 
қалы ң  елдің көзш  аш пай бұдан  құты лм айсы ң, тегінде. 
М әшһүр Ж үсін  атамыз: "Өнерге гылым-Оілім болсаңж ерік, 
Б ерілера ң ы р б ірк ү н басыңа ерік ..." — деп қай заманда айтқ- 
ан! Олай болса?..."

Ж асы есейш, ақыл тоқтатып қалған шокірт жолсыздық- 
тың алуан түрлерін аяқ басқан сайын көріп жүр. Соған мысал 
іздеуд ің  қ а ж е т і ж о қ , екі сы ны пты  учмлш ценің  ө з і-ақ  
теңсіздіктщ үлгісі: қаладағы мектептердщ ең сорлысы, ең аяғы 
оқуқұралы нсаты палуда — әлдебірқалталыныңмырзалығы- 
на байланысты; мұғалімдерінщ жалақысы да келесі көшеде 
тұрған үш сыныпты қалалық училиіценщ оқытушыларынан
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әлдеқандакем.Өйткенібұлар — семинаристер, ал ана мектеп- 
те университет, инстіггут бггіргеңдер сабақ береді. Ол мектегпщ 
оқушылары да "құдайдың қалаулылары" — көнестер мен ме- 
щандармұрагерлері. Екі мектептщ айырмасы — шәкірттердің 
кшмінен-ақ көрініп тұр: қалалық училищенщ ақсаусақтары 
біркелю формамен, бойларына шақтап тігілген әдемі киімдер- 
мен жарқырап жүрсе; бұлардікі — ала-құла, ұсқынсыз бірде- 
ңелер; а,\ауылдан келгендердщ қиімі тіиті кісі күлерлік — қол- 
пылдаған сірі тон, көбшщ етегі ж ер сыпырғандай ұзын пгі \ген; 
өйткені, әлденеше қыс киюге, гон иесшщөсуіне есептеп, әдеш 
кең пшнлген; көбшде бұл да ж оқ  — жыртық күртелер, аяқта- 
рында қонышы қолқылдшан саптама, қайқы  бас пималар...

Ә бікей ағасы нан осындай айы рм аш ы лы қты ң себебін 
сұраса: "Оқуынды қадағала, Қанышжан, — дейді. — Ғылым 
кшм талғамайды, көкірегі ояу, ынта қойған кісіге қонады. 
"Білекті бірді жығады, бш мді мынды жығады" деген сөзді 
шығарма ж ады ңнан!

1914 жылдың қысында, Қаныштың соңғы бөлімде оқып 
ж үрген кезі, халық үйінде тағы бір үиірме жұмыс істей бас- 
тады. Неше түрлі бал билерін үйретеді екен. Ш әкіргтщ көңш  
бұған да аүады. Бірақ оған қаты насу үшін жасы жетпейді, 
әмбежарнатөлеукерек... Тағыда, амалбарма, ағасынанкөмек 
сұрауға тура келді.

Әлкей МАГҒҰЛАН естелігінен:
"Музыкаменңатар, Қаныш бцдіде артық қадірлрптін. Крл- 

к о в я һ  нолнспан, иолька, мазурка, вальс билерін ол кездегі 
қазақ жастарында СөтбаевтарАан артып ешкім бплемеген. 
Соңғы жы.лдардың өзінде һнсловодтл демалып жатқанда, бұл 
бнлерді Қаныш өте әдемі бплеуш і еді. Сондьгқтан Горькніі 
атындағы санаториндщкарнавалында бірінші жү.\.\ені әрдай- 
ым оған тартатын. Қаныштың бу.і өнерді жақсы көруі сонніа, 
демалысқа барған сайын осы к ү и п  фокстрот, танго, халп- 
ғалп, ча-ча бплерш  үпреніп, оларды да әдемі орындаіітын. 
Тіпті бір жылы тппст бпш  үііренуге күмартып, оның да ыр- 
ғақтарын келістіре, тым әдемі билеп кеткені есімде".

...О сылайш ажебедейзымырап үш ж ы лөте шықты. Он екі 
жасында Керекуте келген шәкірт бала он беске толды. Бойы 
ғана емес, ойы да өскен. Үлкендермен көдімгіден жайланып 
отырып әңгіме шертеді, Сауық құрған можілістерде скрип- 
ка, нә домбыратартып, ән де ш ырқапж ібереді. Оқыған кіта- 
бының оқиғасын майын тамыза әңгімелеп, қайыра айтып 
беруі қандай! Сөз саптаутл салмақты, жүріс-тұрысында мол
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парасат бар. Ауыдда жүргенде Нұрым апасы өбектеп, жылы 
болады деп еріксіз кигізіп қоятын түйе ж үн күпісі меп сең- 
сеңтымағын, саптама етігін баяғыдатастаған. Қ азіролқала- 
шакшнеді: қайырма жағалы, жезтүймелері жарқыраған қара 
пальто; шәкірттер аса ұнататын санді ки гель' аяғында қисы қ 
табан қы зы л етік; бұты нда галифе шалбар; ш екпелі кең 
көйлектщ сыртынан ж ібек белбеу буынады; басында мақнал 
қара бөрік. Қатпа денесі де ширап, бойы ұзара түскен, шаш 
қояды. Шсппы бір түрлі әдемі, толқыпданып тұрады.

Ой ж үпртш  сараласа, үш -ақ күнден боп зымырап өте 
ш ы ққан үш жылда қаладан көрген-білгені, көкешне түйгені 
аз емес. Павлодардың басты көшесі Владимирскаяның бо- 
йында Митя Багаевтың (өлкетану мұражайын ұйымдастыру- 
ш ыларднңбірі — С.М .)фотош еберханасыбар, Керекутетап 
болған сьлғашқы жылы Қаныш соған барып, суретке түскен; 
Ертіс жағасындағы тұз үйьтетін аланда "Заря" ж әне бір жер- 
де "Фурор" деп аталған кинематограф ашылғанда, аппақ мата 
керілген қабырғада түрлі фотобейнелердщ жан бп кендей би 
бнлеп, ерсш -қарсылы жүгіруін бақылап, өзімен бірге оқитын 
қазақ  жастарымен соны неше мөрте қызықтаи, таң-тамаша 
болган-ды; базар алаңындагы агаштан қпылған даңғазадай 
кең үйде Коромысловтың көшпелі циркі өнер көрсетепн; бір 
ж ы ш  кокгемде соның а лдындағы тақтай сәкіге атақты қазақ 
палуаны Қажымұқан М ұңайтпасов шығып, жуандығы білек- 
тей сым темірлерді сымша бұрап, одан соң неш еме пұт кір 
тастарын төбесіне көтеріп, ақырында көп кісі тиелген арба- 
ны тісімен сүнреп... жиналған жұртты қы зы ққа кенелткен- 
ді; Ш мндтдеген бай көпестұрғызған "Лнвадня" мейманхана- 
сының алды да кеш ке таман неше түрлі ән шырқалып, бн бн- 
ленетін ойын-сауық алаңына айна,\атын...

Сірә, соның бәрінен де елікпе көңілді ж асөстр ім дерге  
Әбікей ағасы мен Қамила ж еңгесіне еріп, зиялві қазақтар- 
ды ңүйіне қонаққа барғанда, кеііде қала іргесіндегі "Көкжа- 
тақта" тұратын сері көңіл жамағайындар шаңырағындағы 
ойын-тойларға шақырылғанда, солж ылдарда атақ-дақпыр- 
ты дүрілдеп Ғртіс атырабына кеңжайылған Ж арылғапберді, 
Ж аяуМ үса, Акеділ, Маііра, Естай спяқты дүлдүләншілерді 
тыңдау өзгеше әсерлі болатын. Ж ан дүниесі рақатқа бөленіп, 
ұмытылмас ләззат алып, өзі де соларға қосылып ән салған- 
дай сүйсіне тыңдайтын-ды...

Сонымен, оқу жолындағы екінші басқыш, тағы бір мектеп 
төмам болды Мұны да мерзімінен бір жыл бұрын ж әне у здік 
бағалармен бітірді. Сөйтсе де қанағатсыз жас көңілтояттар 
емес. Бұдан да гөрі бш прек, қияндардытілегендеп...
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III

Әбікей Зеш нұлы сол көктемде Семейдеп мүғалімдер се- 
мннариясынан ш ақыру алған: орыс ті үі мен әдебиеттен са- 
бақ беру ұсынылыпты; еңбекақысы мұндағыдан көтерщкі; 
әмбе пәтер үймен қамтамасыз етеді...Әбең үй-шпмен, елдегі 
үлкендермен ақылдасты. Сірә, көңілі ауса керек, "Семина- 
рия — екі сыныпты училище емес, дәреж есі жоғары оқу 
орны... Семейде — уездікқалаКереку емес, облысорталығы. 
Орыс знялылары, оқы ған қазақ  азам аттары  ж иналаты н 
ж ер..."дептолғаны пж үрдіде,ақырыж азгы  емтихан бітісімен 
көшуге жинала бастады.

— Ал, Қанышжан, екеуміз ертең екі ж аққа  жүргелі отыр- 
мыз. О қу жөнін не істейтін болдың? Әлде үйге барған соң 
ойланасың ба ? Би атаң бұған не дейді ?

— Өзщ із қандай кеңес бересіз?
— М енщше, сенщ  аіды нда үш түрлі тандау бар. Оның 

біріншісі — Омбы қаласы. Сәті түеіп бара қалсаң — әрине, 
үлкен шәр, мақтаулы оқу орындарынын біріне түсіп кетуің 
хақ. Дайындығыңжаман емес. Бірақ ол — елден қаш ық, та- 
ныс кісі жоқ, қаты насқа да қиын. Би аға да соны айтып, ол 
ж аққа  сені, сірә, жалғыз ж ібере қоймас... Екшші оқу — осы 
Керекуде. Мұнда да биылекі жылдық мұғалімдер курсы ашы- 
лғалы отыр. Оны бітіріп ш ы қсаң  — болыстық мектепке 
мұғалім болуға жарап түрсың... — деп, ағатайы сөлтоқтады 
да, — өзінмен қатар оқыған баянауылдық ағаларың Сәлем- 
хат Күленбаев, Ж үсіпбек Аймауытов, Сүлеймен Ержанов, 
Ж афарӘ бдіхалықов, Хабиол/\а Барлыбаев, Пәуен Х<іүсіпба- 
евтар осы курсте оқимыз десіп, өтінішгерін беріп те қойды. 
Олардың жөні бөлек: жастары жиырманы алып қойғап ма- 
рқа жігіттер, тезірек бір куәлік алып, бас құрап, шаңырақ 
көтеруді ойлағандарын, сірә, пәлендей деи сөгуге болмайды... 
Ал сен үшін үішнші жол — көңілщ қаласа, Семейдегі мұға- 
лімдер семинарнясына бару керек. Ашылғанына біраз жыл 
болды, оқытушылары өте білікті жандар. Би аға да мен бара 
ж атқан соң бұған қарсы болмас деймш. .

— Өзім де осыны жөн көріп отырмын.
— Онда уәде осы болсын, Семейдежолығайық...
Алайда жасы сол жылы жетпіске ілшген Имантай кенже

баласының шалғайдағы Семейге кетуін асаж арата қоймаған. 
Қаныш оқу жайында сөз бастаса, естімегенсш, әңпметөркшш 
басқа жайға аударып жібереді. Немесе "Бір жыл ауылда бо-
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лып, дем алсаң қайтеді, мынау соғыс дақпырты да жақсы емес- 
ау...Елжайынеболады?" — деп қамығып отырады.

Қарт бидщ ойлаған қатері расқа шықты. Қыс бойы елді 
дүрліктірген соғыс өрті бір-ақ күнде, 19 шілдеде бұрқ етті. 
Соныц шарпуы іргеде тұрған Баянауылстаницасындағы ха- 
лықтың улап-шулаған күйзелісінен-ақ танылғандай: жап-жас 
казак-орыстар үй шпмен жылап қоштасып, майданға атта- 
нып жатыр. Каланың халі қандай десеңші, қы р елінщ жайы 
неболады — алегербұлөртты м созы лы пкетсе?..

Бұл оқиғаның жалғасын Сәтбай ауылының болашақ күйеуі 
(Раушан Әбікейқызының), қарт бимен талай мәрте мәжшстес 
болған ӘЛКЕЙ Х\ҚАНҮЛЫ былай деп әңгімелейді:

"...Байқасам, Қаныиіжан не тамақ шіпөі\ \ і, н е  жарытып 
кісімен сөйлеспепді, б үгш п  ойға тусе бастаған, — деп  есіне 
а.-үган-ды сол жылы Имекец менш ен әңгімелескенде, — Әбен- 
мен сөйлесіп, ақылдасуға болмады. Ол кісі Өскомен-Зайсаң 
шығып кеткен. Бірнеше күн  ойланып, то,\ғангаинан кейін. — 
Қой баланы бұлай жүдетуте болмас. Не де болса бір жа,\ғыз- 
ға тапсырдым, — деп, тамыз айының басында Қанышты ертіп, 
Керекуге аттандым..."

"Нмекеңнің қасына айнымас достары Бапай мен Қозыба- 
ғар ереді. Төртеуі бір жұма жүріп, Ертіс бопына келгенде  
Қаныш:

— Әке, менК ерекуге бармай-ақ қояйын, онда барсам, тағы 
д з кеш ігіп қалармын. М ені осы Қызылш ырпыдан (қазірп  
.Лқсу қаласы  — С.М.) кемеге отырғызып жіберіңіз, — дейді.

Ж олауш ылар Семейге баратын кем ен ің  к ел уш  күтіп, 
Қызы.лшырпыда бір апта жатады.

— Бір күні шай ішіп отырғанда, — деді Имекең әңпмесін  
жалғап, — келе  жатқан кем енщ  даусы есті.хлг Ж урегім  су  
сге түсті. Қаныш бұдан былай ж<ілгыз кетсді. Өртөніп тұрған 
соғыс өрті мынау, көң> і жүдеу, е.і арасында ауру-сы рқау  
көбейе бастаған. "Он бес жасар баланың тағдыры не  бола- 
4ы?" деген ой кеудені кернеп барады. Луылға қайтадан алып 
қантуга болмайды. Оған баламның көнетш түрі жоқ. Бүл екі 
орта,\а Қозыбағар атты жегіп, нәрссні артып қойған. Қаныш- 
жан а.хдымда мөлшп, тез шығуды өтініп тұр. Лрбага үнсіз оты- 
рып, кемеге ке.лдік. Қанкежан ішке кіріпкетті, бізді кірпзбеді. 
Біраздан кей ін  кем е ж уруге аііна.іды. Қанышжан кем енің  
үстіне жүгіріп шығып, оізге қолы н бұлғады. Қасымдағы Ба- 
пай мен Қозыбағар көздерінен жас ма\ті.\детпі, аман болғай 
деп түр екен. Ө зімде ішімнен соны айтып, е.лге қайттық. .."

4-26
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ҚАНАТ ҮШҚАНДА ҚАТАЯДЫ

I

М ұғалімдер семіш ариясы  Семейдің теріскей тұсында, 
қаланың даламен шектесетш иіетіне орналасқан. Көше де 
Степная аталған (қазірде Ш оқан Уәлиханов атында).

Семинария үш  — сол күннің өзшде қаладағы еңселі, іші- 
сырты ою-өрнектермен безенген, қақпа, шатыр жиектеріне 
дешн неше түрлі нақыштармен көркемделген екі қабатәдемі 
тас ғимараттардың оірі. Қаныш келген кезде бұл ұя ш аңырақ 
көтергеніне он жылдан асып, өзшдік дәстүрі, ұстаздық үлгі- 
өнегесі қалыптасқан салиқалы білім ошағы болатын. Семи- 
нарияның оқытушылары да аса огмкті жандар — ағайынды 
Н.Н. ж әне А.Н. Белослюдовтар, Н.Я.Коншин, ерлі-зайыпты 
Н әзи п а  ж ән е  Н ұрғали  Қ ұл ж ан овтар , Н .П .И льинскш й, 
В.М.Морозов, Ә.З.Сәтбаев, Н.Сулима-Грузннский, В.Н.Попов...

"Николай Нпколсіевпчтщ (Белослюдон — С.М.) жарңын 
бейнесі алдынан өткен шәкірттердщ жадынан ешқашанда 
үмытылмақ емес, — деп куәлік етеді семинарист М ұхтар 
ӘУЕЗОВ. — Бір ғана өз пәнін оқытумен ол тынбайтын. Оның 
әңгімелері ой қозғап, қиялыңа қанат бітіретш. Бұл кісііЩ  
дүние танымы, үстаған бағьғгының із г ш п  мен прогресснвті 
көзқарасы, әсіресе шәкірттеріне деген шексіз бауырмалдығы 
шын нпетпен қүрметтеуге себепші болатын..."

Бұл ж ерде әңгіме Белослюдовтардың ең үлкені туралы 
болып отыр. Олар төртеу еді: Николай, Алексей, Виктор, Фе- 
дор. Төртеуі де ж ан-ж ақты  білімді жандар. Соны ж әне әлеу- 
мет ісіне, бұқара халықтың козш ашуға жұмсаған. Сол үнпн 
де ағайындылар жерплікті ж андармерияпың астыргын ба- 
қылауына түседі... Белослюдовтардың кобірек танылған са- 
ласы — ағарту жұмыстары, осіресе өлкетану, археология, 
фольклор жинау. Зам андастары ны ң куәлігшо қарағанда, 
ағайындылардың Крепостной көшесшдегі (қазіріі Достоевс- 
кий) екі қабат меншж үншде 1906 жылы ашылған дербес мұра- 
жайда торт мыңдай мұ рағат болған. Опда геология, минера- 
логия, палеоитологня, археология, көне за ітар (қолжазбалар 
мен ескі кігаптар, снрок ұшырантын мүліктер), этнография, 
нумизматика, карэтиналар мен суреттер бөлімдері бар-ды. 
"Сібір музейлерш щ  інжуі" атанған, Омбыда өткен бірінші 
Батыс Сібір көрмесінде (1913 ж.) Кіщі күміс медальа\ған ағай-
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ындылардың мұражайына, әрі үйш е Семейдщ сол күндеп 
зиялы қауымы өзгеше ықыласпен қараған. "К ирт з ертеп- 
лер і гуралы дәріс оқымақпыи, Семей журтшыл ытын Нико- 
ла ііМ акст ю віічЯ дрннцев мадақ тұтқан тамаша ғалымШ о- 
қан Ш ыңғысұлыменде таныстырғымкөледі. Ж асөрендерге  
ол туралы әң гш елеу  — тамаша өнеге, көкіректеріне сәуле  
құ яр  і і г і  іс болар еді, — деп хабарлайды Алексей Белослюдов 
1915 жы'\дың қазанында Г.Н Потанннге жолдаған хатында. — 
...Семеіідегі о қ у  орындарына дала жастары қазір көптеп келе  
бастады. ОлардыңішіндеШ лімгеқұштаршынапыынталыла- 
р ы а з емес ".

Семейлік өлке зерттеушінщ белп лі саяхатшы Г.Н.Потанин- 
ге жолдаған келесі хатынан біз қа<\адағы қазақ  оқығандары- 
ның үш рме аш қанын, аптасына бір мәрте бас қосатынын, 
ш әкіртж астар\ы ң соған қуана жазылғанын білеміз. "Үйірме 
қазақтың халы қ  ш ыгармаш ылығы жаііында материа.лдар 
жинап, фо.хьк іорж әне этнографпяменшұгылданбақ, — деп 
ж азады одан әрі А. Н. Белослюдов. — Ертекке ж үйрік адам 
іздеп жүрміз. Үқыптапж азып алып, орыс ті.мне көркемдеп  
аудару. Лбаіі Құнанбаевтыц өлеңдерін орыс тімне тәржіма- 
лауда біріншікезектегіміндетболыптұр... "

Сапарғали БЕГАЛИН, жазушы, ("Қазақ әдебнеті" газеті, 
Ю желтоқсан 1971 ж.):

"Нәзипа жеңгеіі қуана қарсы а,\.\ы.
— Ж ақсы  ке,\дің... Сауық кеш ш е рұқсат берклді. Соган 

даііындық бастадық. Б үпн  осы үягё біраз жастар кслсді кешті 
жүргізу тәртібшжасанмыз. С енде ішінде бол, — депкүм м дей  
тоқтады. Ықтияр болып, үіідеп анодаіі-мын<.ідаіі данындыққа 
болысып, кісілсрін кұттік.

Бір мезгі.\дс сем инарич формасын к и ген  екі жас жіпт 
кедм Ол екеуін өткен лу-аде осы үйде бір мәрте көргөнім бар- 
ды. Бірі ашаң, ұ з ы н б о п ш  жасөспірім, сәл ұяңдау... Екшшісі 
домбыра тартып, ән  салатын, аласа, шымыр денелі семина- 
рист. Оларды ы қы ласпен қарсы  алған Н ұрекен де, Нәзипа  
жеңгея де:

— О, Ж екеіі, дайындық қалай? — деп  іле сұрай бастады. 
Лнау шымыр денелі, маңдайлы, сарысұр сечннарист;

— Қаныш екеуміз дайындық істеп жатырмыз, — деп  жау- 
ап берді. М ен аңғармаппын, бұл ркі жігіт ауыздағы кш м ше- 
шетін бөлмсге бір домбыра, бір мандолшіді сүйеп қойыпты..."

Ерлі-зайыпты Құлжановтарәзірлеген бұлкеш  1915жыл- 
дың 13 ақпаны күш  Семейдщделдалдар клубында өтеді. Бүл
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туралы " Айқап" журналы солжылгы бесінші санында "М.М." 
деген тілшшщ "Қазақша бастапқы ойын" атты хабарын жа- 
риялаған:

Семейдің тркәшік ю\убында ңазақша әдебиеткеші бол- 
ды. Ойнаушылар қазақтың оқыған жастары, оқыған әйел- 
дері еді. Ойын төрт бөлімге бөлініп, қазақтың бұрыннан сау- 
ықшыл, өлеңші, әнші ақындары, ескі кемеңгер билердщ ше- 
шендігі әр түрлі сөздермен тақпақтап, өлеңдетіп айтылды... 
Қ азір ойналатын "Біржан м ен С ара" турасында Н үрғалн  
Құ.лжанов жұртқа мағлұмат берді... За.лдың бір жағына қолын- 
да үкш  домбырасы, торғын шапанды, ақ камзолды, орта бой- 
лы, дөңг&іеғ кішкене қара сақалды, камшат бөріктщ шоқпар- 
дай  үкісін бұлғақгатып, айқайды  сала ән  ш ы рқап Біржан 
шықты... "Бұл үйде Сара бар ма, шықсын бері, Іздеген ке.мп 
түрмын Біржан сері..." — деп  шырқаған Біржан дауъісын естш, 
қасында жеті-сепз қыздары бар, бұрала басып, былқылдап 
Сара шыҚты... Біржан рөлін алған Ж үсіпбек  4ймауытов та, 
Сараның рөлін алған Тұрар ханым Қозыбағарова да ойлаған- 
нан артық шығарды...

(Демек, Ж үсіп бекте  облыс орталығындағы іргелі оқу ор- 
нына келген. М .М -ныңхабарламасы бойынша, олсолкеш те 
домбыра тартып, кейбір әнпилерді мандолинамен де сүйе- 
мелдеп, бұған қоса надандық туралы тақпақ оқып, ақырын- 
да "Ғалия" әнін келігтіре піырқап, "Бастапқы қазақш а кешгің" 
сәтті де көңілді өтуіне аирықш а мол үлес қосқан).

"...2-оиында Н әзипа Құлжанова ЬІбырап Алтынсариннщ  
жазды суреттеген сөзш  сөпледі. Ә нш і Әлмағанбет ЪІрғақ- 
ты", "Татьяна", "Ж арқ етпес"дентін өлеңдерді домбыраға 
қосы п  айтты. Екідомбыра м ен  бір мандолина қосылып, үлт 
кушнтартты. Т.Жомартбаөв ҚСәтоаев,М.Мң\дыбаев(ё>\зущ 
жорамалдауымызша, "Айқапқа" басылған хабардың иесі осы 
кісі — С.М.) деш іамацняоқыды ..."

Ерлі-зайыпты Құлжановтар мұгалімдер семинариясында 
ұйымдасқан кезінен ұстаздық еткен.. I іұріали Құлжанов — 
Торганда Ы.Алтынсарин 1864 жылы аш қан тұңгыш қазақ  
мектебініңтүлеп, алжұбаны НәзипаСағызбайқызы — өткен 
гасырдың аяқ шенінде Қостанайдағы орыс-киргиз прогим- 
назиясында оқыған бес қазақ  қызының оірі. Прогнмназия- 
ны ол аса үздік бағамен, бірінші оқушы атанып бітіроді де, 
Торғай қаласындағы қызбалалар училніцесіне ұстаз-тәрби- 
ешінің көмекшісі болыгі тағайындалады. Сірә, сол қарсаңда 
Торғайда қы змет істейтш Нұрғали мұғаліммен кездескен.
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Оқыған зиялылар бірін-бірі сүнеді, бірақ үй болып бірден 
шаңырақ көтере алмайды... Оның себебін біз Нәзипа Сағыз- 
байқызының Торғай облыстық губернатор кеңсесіне жолда- 
ған арызынан білеміз. Қазақ жолымен танымайтын кісіге 
жастай атастырылғанын; кедей ата-анасының сол үшін ер- 
теде алып қойған калыңмалын қайтара алмайтынын; алөзінщ 
сүйген жігіті учитель Құлжановқа заңды түрде тұрмыс құру- 
ды қалайтынын... айтыпты Санкт-Петербург архивінде сақ- 
таулы тұрған шағым хатында ол. Ескі ғұрыпқа қарсы шық- 
қан қазақ  қы зы ны ңөтініш іж ерде қалмайды.

Неке куәлігін патша әкімдерінің қолынан алған Құлжа- 
новтар бірақ Торғай қаласы нда тұра алмайды, қиырдағы 
Ертіс жағасына жылыстап кетуте меж бүр болады. Тап осы 
уақыттан былай ерлі-зайыптылар күллі өмірін туған халқы- 
ның ізбасар ұрпағының көзін ашып, жаппай сауаттандыру 
жолынажұмсайды. СолжолдажүріпН ұрғалиҚұлжанов 1919 
жылы Колчак жендеттерінщ  қолынан қапылыста қаза тапқ- 
ан. Ал Нәзппа Сағызбайқызы — 1937 жылғы, ел оқығанда- 
рын жаппай отаған "Қызыл қырғынның" құрбаны.

Семинария шәкірттеріне сол жылдарда заң мен құқы қ  
пәнінен дәріс оқыған оқытуш ының есімі — өткен тараудан 
оқырманғатаныс Николай Яковлевич Коншин. ОлболсаХІХ 
ғасырдың 90-жылдарында Петербург ушиверситетінщ заң 
факультетінде оқыған бьммпаз... Ертіс бойына ол ж ер  ауда- 
рылып келген. Біраз ж ы л Өскемен оязында айдауда болып, 
ақырында облыс орталығында тұруға рұқсат алып, журна- 
листік ж әне ағартуш ылық жұмыспен шұғылданған. "Мен 
Абаи Құнанбаевпен тұңғыш ретКонишннің үіЪнде кездестім. 
Семейге келген  сайы н А б ай  Қ ұнанбаііұ .ш  НнколаіІ Яков.\е- 
впчке соқиай кетнейтін... "деп-ті семейлік ұстаз А.А.Брюха- 
нов ұлы ақынныңәдебн-мемориалдық мұраж айы натапсы р- 
ған естелігінде. О сынау шағын куәліктщ өзі-ақ Н. Я. Кон- 
ш иннщ  рухани өмірі жайлы біршама дерек бергендей...

II

Қаныш келген ж ы лы С ем енде қы ры қ  м ы ңнан астам  
тұрғын болатын. Екі ж үз жылда қарапайым бекіністен облыс 
орталығы болып өскен ж асам ы с қалаға бұл антарлықтай 
жетістік емес. Бірақ өзімен қатарлас ірге тепкен Өскемен, 
Павлодар, Верный, Ж аркент, Аягөз, Қапалтәрізді уездік қала- 
лармен салыстырғанда пәлена,ей аз да емес.

О күндегі Семей — Алтайдан Алатаута, Ертістен Есілге
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дейінп орасан зор аймақты алып ж атқан ұланғайыр өлкенщ 
әкш ш ш к орталығы. Алты ояз, ж үзге тақау болыстың басын 
құраған қалың ел бағынатын генерал-губернатор кеңсесі де 
осында. Соган орай Ертіс жағасындағы қалатез өсіп, көркі де 
айтарлықтай келбет ала бастаған. Еуропа мәнерімен салын- 
ған еңселі ғимараттар, іші ғана емес, сырты да неше алуан 
әлемішпен безенш, орталық көшенщ екі жағында сап түзеп 
тұрады: губернатор кеңсесі, генерал шеніндегі ұлықтың өзі 
тұратын өдемі үй, өткен ғасырдың орта шенінде ірге тепкен 
Қытан консульствосы Ш ығыстық сәулет өнерішң ең озық 
үлгісімен салынған, банк ғимараты, ер балалар мен қыздар 
гимназиясы, көпестер клубы, қалталы саудагерлердщ өзара 
бәсекем ен  тұрғы зған , сән-салтанаты  б ір-б ір інен  асқан  
дүкендері ментұрғын үйлері — бәр-бәрі Сібір мен қазақдала- 
сыны ңөзаратүчіскен ш ебіндетұрғанжаңақаланың айырық- 
ша орнын, тарихи мәнін паш еткендей. Бұл қаланың мешіттері 
мен шіркеулері де өзара бон жарыстырып, бір-бірінен даңқын 
асыру үшін ғана емес, бұқара халыққадарытар уағызын қала 
мен дала тіршілігшщ әр саласына кеңірек тарату үшін де тан- 
таласқа түскендей. Ж аңа ғасырдың басында Семейде он екі 
мешғг, алты шіркеу мөн жебірен халқының діни құтбасы — 
синагоганың жарыса қызмет істегені облыс орталығының ру- 
хани д ш н  айқын аңғартса керек...

Олкездегі Семен — С ібірм енШ ы ғы сты ңөзарапұлайы р- 
бастап, сауда-саттық ж үргізетш  шекаралық алтын қақпасы. 
Қалада ғасырдың екінпп жылында ашылған Айырбас алаңы 
жұмыс істейді. Арғы жылдарда оған он бір мың түйе келш 
кетеді екен. Он бір мың түйе Ташкент пен Бұхараның жібегі 
мен мешзін, Құлжа мен Ш әуешектщ шайы мен кәрлен ыдыс- 
аяғын, ішкі Қытайдың күмістелген неше түрш асыл бұйым- 
дарын Ертіс жағасына тасыған. Орал мен Сібірдщ өнерлі 
шәрлері — Тобыл, Омбы, Ірбіт, Новониколаев (осы күнгі Но- 
восібір), Томның темір-терсегш, әртүрлі қолөнер заттарын, 
бағалы  аң  тер іл ер ін  С ем ей ден  О рта А зня ш әрл ер ін е  
ж еткізетш  де осы жануарлар. Ж аңа ғасырда тасы м а\ құра- 
лы өзгерді, тауар айналымы да жүздеген есе өсті.

Семейдщ өзі де бұл кезде бірталан бұнымдар өндіреді: 
шегіреи былғарысы жәрмеңкелер сөресшде бір күн жатпай- 
тын өтімді пұл; қала зауыттары өзара бәсекемен күидіретін 
кіршштер беріктігімен әпплі; даланың ділпр қажетін өтеу 
үипн сабын қайнатылады; балауызы мен сырасы да шарта- 
рапқа ж ақсы  мәлім... Семейге темір жол 1915 жылы тартыл- 
ған. Алпароход бірлестігі "Меркурийдщ" қызметін қалатұр- 
ғындары екі ғасырдан бері пайдаланып келеді.
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Облыс оргалығының мәртебелі дақпыргы мәдени-рухани 
деңгеиін декүрт көтеріп, уездік қалалардан көш ілгері шығу- 
ына жағдай туғызған. Он бес ж асар жасөспірім бұлайырма- 
шылықты келген бетте-ақ аңғарған, Бұдан үш жыл бұрын, 
Павлодарды алғаш көргенде он төрт мың тұрғыны бар қала- 
сымақты ертегі шәрдей көріп, соған да аузын ашып таңыр- 
қай қарағаны — әншейін нәрсе болып шықты. Нағыз өрке- 
ниетті де өскелең қала деп мына Семейді айт! О қу залындағы 
даңғарадай терезелер көпес үйлерш щ  қақпаларындай кере- 
мет үлкен, Халық үйпиң сән-салтанаты қандай! Ал орталық 
тұстағы облыстық кітапхана ше ? Қаншама мың кітап бар онда, 
журналдар ше! Тіпті шетелдік басылымдар да келш тұрады 
деседі. Тек соған көкірегщ жетіп оқи алсаң?!.. Ш аңырақтай 
көзәйнектері қуш ық бетін тұтас жауып, ертелі-кеш кітапқа 
ш ұқш ия оқып отыратын оқымыстылар бұл ж аққа  қайдан 
келген десеңші ? Үлкендердщ айтуынша, копш ш п өз еркінсіз 
келген, өкіметке жаза»\ы жаңдар деседі. Әрине, әлдебір қыл- 
мысы ұшін. Ал газет-журналға үңілуіне қарасаң — қылмыс 
жасаған бұзақы  адам деп сірәда ойламайсың.

...1856 жылдың ж аз айының ж айм аш уақ күндерінщ  
бірінде унтер-офицер Достоевский казарма үшнен шыға бере, 
қақпа алдында, ат жақты, маңғұл шшшді нұрлы көзі күммдеп, 
өзіне қарай ж т  адымдап келе жатқан әскери кшмді қазақ 
жігітьмен ойда жоқта ұшырасып қалды. Апырау бұл кім де- 
геншо поручик жігіт өзін қапсыра құшты.

— Федор Михайлович! Қымбаттым, сізді іздеп келемін!
— Вали-хан! Қаіідан жүрсщ ? Көктен түстің бе? Ай-ай, 

Вали-хан достым!
Екеуі дабыралай сөйлеп, жазушының уақытша пәтерше 

жеткенше ауыздарын жапқан жоқ. Сірә, бір-біріне айтары аз 
емес. Шоқан болса Тян-Шаньға саяхатқа аттануға өзірліх жа- 
сап жүр екен. Ол сапарға осы қаладан атганбақ. Ыстық колдің 
аоғы-бергі жағасын түгел шарламақ. Федор Михайлович те 
жан досына осы өңірдеп қазақтар тарихынан жиған-терген 
деректерін мақтана көрсетп. Қажет десе соның бәрш досына 
сый етпек. Өйткені, Шоқандай жас бшмпаз туған халқы жа- 
йында аса құнды этнографпялық материалдарды көптеп жа- 
рнялап, Еуропа жұртын хабардар етуге гиіс...

1858 жылы Семейге екшші мәрте келгенінде де Шпқан 
Уәлиханов тұгқын қамытынан босаған жазушыны іздеп тау- 
ып, алыс та қатерлі сапарға, Қашқар еліне саяхат жасауға 
біржола бекшгенін досына құпиялап мәлімдеген. Бұл саяхат- 
қа оны қадірменді П.П.Семенов-Тян-Ш анскнй көндіріпті.
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Өйткені сол елдің қатаң заңы Еуропа гұрғьшын енгізбенді 
екөн. Ж уықта бір шетездік ғалым сол елге жасырын кіргені 
ушін ж ер жастаныпты-мыс. Ал, өзі сауда керуеніне ілесіп, 
Әлімбан деген көпестщ атын жамылып, жасырын бармақ... 
Әрине, бірін-бірі айырықша қадір тұтқан екі дос бұл жанын- 
да, тағы нендеп оқпғалар турасында неше күн, неше түн 
өңпме шертп. Бәлкім Бұзау аралға барып, ұзақты күн серуен 
де жасаған Оолар-ау. Бір жолы атқосшы алып, мықты аттар- 
мен Шыңғыс боктеріие, оның түстшидеп Арқат тауына салт 
атпен неше күн қыдырып қайтты, Тағы бірде Тарбағатай 
бөктерше, Аягөз өзенше дешн барыпты...

Міне, солауруханаорныққан Больничныйдан (қазіргі ака- 
демнк Павлов атындағы) бергі Крепостнон көшесі. Өздері 
тұратын үлкен Владимир көшесшен теріскейге қарап екі ж үз 
қадам ж үрсең-ақ соған тап боласың. Рас, ол көшеде тас төсел- 
ген тротуар жоқ, әдейі төгіп қонғандай сусыма құм. Қаныш 
бұлкөш едепж ұпы ны  бір үйдіж ақсы  біледг. астыңғы қабаты 
қы зылкірпіш тен қа.\анып, үстщгісі жуан бөренеден қиылғ- 
ан; күнбатыс ж ақ бұрышында ақ мәрмардан шабылған әдемі 
тақта бар; ал онда: "1857-1859 жылдары бұл үйде орыстың 
ұлы жазуш ысы Федор Мпхайлович Д остоевскийтұрған" — 
деп жазылған. Тақтаны көрген сайын Қаныштың қнял құсы 
қанатын қомдап көкке көтеріледі де, бұдан 50-60 жыл бұры- 
нғы оқиғалар керуенш  кешкендей болады: әскерн китемн 
иығына желбегей жамылып, Ертістщ екіге жарылған аралы- 
ғындағы кең аралға қарай аяңдап бара жатқан, жазуш ының 
ж үдеу бейнесін таниды; енді бір сәт әлгі үйдщ ауласындағы 
ағаш сәкіде Ф едор М мхайловичтщ  ж ас досы Ш оқанмен 
әң гім ел ес іп  оты рған ы н  ан,ғарады; әр п н е , арм анш ы л 
жасөспірім одан әрі туған ауылына жетш, Ш оқан Ш ыңғысұ- 
лының бір кезде тамылжыта айтып, ж ас көңілін елендеткен, 
ертегі сияқты гь\уан хикаяттарын әңғімөлеген әкесін көреді... 
О рыс әдебиетінщ  кем еңғері Д остоевский, өз әкесі жігіт 
күнінен ұстаз тұтып, парасаггы Тұрпатын жүрегінде сақтап 
қалған қайран Шоқан!.. Енді м інеарағакөп жылса,лып, жаз- 
мыш тыңжазуын қараңыз, ек іұлы перзенткездескен , бірін- 
бірі қалтқысыз сүиіп, мәңгі табысқан Семейге тап болып, та- 
лан күн, талай кешті бірге өткізген ескі үндің қасынан өзі, 
семинария шәкірті сабаққа бара жатып та, келе жатып та 
жанайөтеді...

Семейдегі өлкетану мұражайы мен Н.В.Гоголь атындағы 
көпшілік кітапханасы  1883 жылдьщ күзінде ашылған. Ал
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Жағырапнялық қоғамның Семей бөлімшесі 1878 жылы ұйым- 
дасып, осы өңірдщ ескі-жаңа тарихын жүйелі түрде зерттеп, 
тіпті сол мақсатпен кітаптар да шығара бастапты. Копшілік 
кітапханасындағы кітап қоры ту баста шамалы болған, алай- 
да Ресей Ғылым академиясы бір жолы 283 том ғылыми басы- 
лымдарын сый откен соң-ақ алып империяның жер-жерінен 
алуан әдебиеттер жиі-жш түсетін болған. Мысалы, Санкт- 
Петероургтщ табиғатгы сүюшілер қоғамы өздері шығаратын 
ж урналдар мен ғылыми кітаптарды жыл сайын ж іберіп 
тұрыпты. Нәтижесінде мұражайдың кітап қоры күрт молай- 
ды. Қала тұрғындарының да бшм шамшырағына деген ынта- 
сы ерекше зор: қыр елінен кітап а/\дырып, иә жиі келіп, бімм 
қорынан сусындауға ынталылар да аз болмаған, солардың 
бірі — Шыңғыстау қазагы Абай Қүнанбайұлы... Ұлы ақын- 
ның мүражайындағы естеліктердщ  біршде Баянауылдағы 
оқымысты замандасы Сәдуақас М ұсаұлы Ш орманов пен 
Абай ғұлама Семейдегі Бас мешіттің жұма намазында таны- 
сып, осы кітапхананың оқу залында табысқандығы айтыл- 
ған. Демек ' ж ер шалғайлығына қарамай, Баянауылдың ат 
төбеліндей білімпаз қауымы Семейдщ кігап қазынасын өредік 
болса да руханн әжетіне жарата білген.

1885 жылы Ресейдің Сібір атырабындағы турмелерін ара- 
лап, саяси айдалғандардың тұрмыс жағдайын көріп, сипат- 
тап ж азу мақсатымен сапарға шыққан американ қаламгері 
Джордж Кеннан Семейге де соғып, бірнеше тәумк шеру бол- 
ған. "Сібір" дөп атаған жолжазба кпабында сол Ьілгір осы 
қаладан көрген-білгені туралы былай депті: "Қала кітапха- 
насынан мен Спенсер, Боіс\ь, Дарвнн, Льюнс, Мнлл, Тэн, Леб- 
бок, Теіілор, Гексли, Лапель, Тпндаль, Альфред, Рюссель Узл- 
лес, М экензи Уэ.ллес жөне Генри М эн сэр \щ  шығармалары 
мен Скотт, Дяккенс, Марпэтт, Жорж Элшот, Жорж Мак-До- 
нальд, Антонп Троллеттің романдары мен хпкаяттарын көріп, 
ерекше таңға.ідым. Мынадай мол қазынаны жич білген қала 
знялы лары осал емес, олардың рухани деңгейін  осыдан-ақ 
шамалауға болады. Лйтылмыш тізбені көрген кезде Семей  
шәрі жоншдеп бүрынғы естіген қауесетке, солардың ықпа- 
лымен қалыптасқан теріс-қағыс пікірім де күрт өзгеріп, өте 
жақсы әсерге ауысқанын мойындауға тпіспін..."

Амернкан қаламгерінщ төптіш тей сипаттап отырғаны — 
бұдан отыз жыл бұрынғы жағдаят. Ж аңа ғасырдыц екініш 
опжылдығында қаланыц руханн ділінщ көш бойы ілгерілеп, 
одан да жоғары децгейге көтерілгені сөзслз. М ұндагы оқу 
ұялары, гимназнялар мен кәсГптік училищелердщ білімі де, 
оларда сабақ беретін мұғалТмдердің білімпаздығы, әрине,
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уеадікқахкдаи і \кі жоічіры. Сопыцбірі — Қачыш Смтбаздтан 
Оолічш, Свмкй оолы сы ны ң нелігімдоп оірдсн-бір, орта 
\орож.слі бі мм осротш мұгалімдер семпнарпнсы. Дүипе та 
нуга құштар боп ічолген лчасмсшрімге соның борі оагсшс әсер 
етконі даусыз. Кү.\ қарсаңд» ол да өзгсргон: галгамы өскен, 
а\ды  артына онмон қаранды: оны енді городкп ойпаптын ба- 
\а \а р  арасыпіін спрск корссщ; мүз айдыны мен бн алаңына 
да күн санын бармамды, гаңдап, талгап қаті.піапды . Шөкірт 
Қ.ніыш онор қодірін қазірде жсте ангарган, оілімш қорлян- 
дырар қүиияпы ң да кілтш енді гапқаидап. Гсмпнарняның 
шагып кгганханасын місс гүтпаіггын болды. \\га ш қ ы ж ы л - 
дан-ақ кепшімк кггапхаиас ының түрақты оқырманына ап- 
на м\ы. Агаш.інды Нелос модовқа үқсап, қолыпа басы артық 
гнын-тобен түссс кітап сатып алуға жүмсантын бо,у\ы. Тіпті 
тамагынан жырып га...

Кітап оқуға қүнығып жүріЯ, бір күні, сірә, бұл Семенгс 
тап  болуының үппнш і ж ы \ы , көш ш лік кітаііханасы нан  
"С см епдсгі қүм  ж ал д ар ы н ы ң  сы ры " дцтсн ж ү қ а л та ң  
кіташиага ссмниарпст ж ігптщ  козітусті. Антуры профессор 
Вла,\пмнр Чфанасьсвич Обручсв, Том шәршде 1915 жылы 
ж арыққаш ы гыпты. Ссмеіі дсген созге көңілі жылы үшырап, 
оқыи көріп еді, таң қа\ды рған гажап дсрекке кезікті: кітап- 
пмның авторы Ғрпс жагасындагы қа.\ада бір емес, бірнеше 
мәртс бо \ы пты , 1905, 1906 жоно 1909 ж ы лдары  ш екара 
шебшдегі Ж.оңгар жотасына са.чхатқа аттанып бара жатып, 
ардапым ая.м\ап отырыиты; алаііда мына гылымн еңбекте сөз 
олтуралы емес, Семен тұргындарып жаз шыга, қыр ж ақтан 
қара дауылтүрғанда, құм боратып, зықысын шыгаратын та- 
бнғи онат жапында жазы.мчш; шындыгында ж,үрг сол кесо 
патиен қалям күресуді, қандай ам.ілмен қала көшелерш ба- 
сып қалатын құм жа.\дарынан құтылуды білмейтін-ді; иро- 
ф ессор сол құбылысты ж ан-ж ақгы  зерггетен... Ғалымның 
списптауъшша, қы рімскейш ен, Е рпспңаргы  оергі жағасы- 
нан, арау\ан, қарагайысыңсыганорман пшнен, тіиті көшенің 
де әр ж ерш ен құм алғызып, затты қ құрамын апықтаған. 
Бірнеше жыл бақылаудан соң мьшмдай тұжырымға келген: 
"Озон арнасының үстше кахгенде дала төрінен көтерілгон 
К ұм кпырш ык тары мо і һ і\ға іға гап болыи са імагыасыр  іап- 
■\ыда, оіраабөлеті с\та түсіп, атысқаілесіптоменгекетеді. ә і 
озгесі о ң  жағалауга жөңкіліп, қала кош елерш е, орман іш іне 
төселеді. Бүл құ б ы лы с  мың.\аған ж ылдар боііы  үздіксіз  
жүрген... Құм атжалдарыпыңжаралутепн анықтаған ғалым 
онымен күресудщ де ама,\дарын ұсыныпты: ол үшін өзенмен 
ж ары са түскен ұзын көшелерғе жаппсін тас іосөу керек, ал
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үйлер ығына, көшет агаштардыц маңына үшлген қүм тау- 
ларды үнемі қала сыртына тасып, екі жағаға да неше қатар 
ағаш егіп, табиғи қорған жасау қажет...

Ж үқал гаң кігапшадан оқыған дерек Қапышты қатты таң- 
ғалдырды. Рас, сонда жазылғанның бәр-оәрін толық гүсше 
қоймаса да, ғылыми еңбек иесннң профессор деген дабыра 
атағы, одан да гөрі, сондай ғұлама жанның өзі оқнтын қала- 
ның шешуі күрделі мәселесімен ерінбей шүғылданып, әмбе 
соны қарапайымтүрдетүсіндіргені копке денін ойынан кет- 
пен ерекш е қы зы қты рған-ды . Қарап тұ р са  табиғатты ң 
күрделі құпнясын байыппен зерттеп білүте болады екен. Ол 
үшіи көп білу керек, терең біліммен қоса ғылыми көрегендік 
те қажет. Өйтпейінше табиғатгыңтылсым сырын, өзінді қор- 
шаған ортаны ңдабап-күйш  танн алмайсың. Олай болса?..

Семинарняның оқу мерзімі төрт жыл. /Үлғшпқы жььлдан-ақ 
шәкіртҚұдайға құлшылық оту пәнінен (басқа діндегілерге бұл 
міндетті емес), ұстаздық тагылым (педагогнка), орыс және 
шіркеу-славян тьлдері. есеп, алгебра, пішіндеме (геометрня) та- 
рпх, жағрафия, жаратылысгану, физика, еуретпен сызу, көркем 
жазу, өн сабағы, қосымша ғылымдарды тағгу (құқық, заң не- 
гіздері, ресмн қағаздарды жазу рөсімі және басқалар) сияқты 
түр.лі іммнепздерін жүиелі білш, тыңғылықты бш м алуғатшс. 
Әлоетге, шәкірттщ аілім деңгеіп көтерілген сайын оқу бағдар- 
ламасы күрделене түсіп, жаңа пәңдер қосылады. Ж ы л аяғында 
ауызша, жазбаша емтихандар ұсталып, шәкіртпң білімді нгеру 
деңгейі тексөріледі де, келесі басқышқа көшіру, нә көшірмеу 
туфасында ұстаздар алқасының шешімі қабылданады. Бағдар- 
ламаны толық ү.лгере алмаған шәкірттердщ оір курсты екі жыл 
оқитындары да ж оқ емес, оқудан шығып қалатындар да бар. 
Ү здік оқығандар жыл қорытындысында мақтау қағаз бен сый- 
лһіқ  алады. Жылдан жылға жақсы үлгерген тандау/лы жпырма 
пігжіртке земствоның арнаулы стппендиясытағанында/лады. ҚР 
ның Мемлекетгік архнвіне көшірілген семннарпя құжаттары- 
ның бірінде 1916 жы.лдың оірінші қаңтарында земство жәрдемін 
етлган 20 шәкірттің санатында Ғабдул-Ғании (құжатта солайжа- 
зылған) Сәтбаев, Ж үсіпбек Аймауытовжөне МұхтарӘуезов ес- 
імдері аталған.

Семейде де Қаныш үздік оқиды. Ллі'ашқы жылдары ол 
немере ағасы йың үйінде тұрған. Семинария ғимаратына 
лсету' үшін Омбы (қазіргі Ю .Гагарин атындағы), Крепоетноп 
және Больничная көшелерін қныстан жүріп, Стегіной даңғы- 
лына түседі. Ж аяута бұледәуір жер. Әсіресе шыжыған жаз- 
да ыстық қумды толарсақтан кеш іпж үру оңап емес. Үскірігі
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бет қаратпас шыңылтыр аязды күндерде, иә боран түтеген 
кыс анларындатіпті қиын...

Бәлкім осы жәйттүрткі болды ма, әлде есеніп қалған шәкірт 
ж іғітөз бетіменөмірсүрудіжөн көрді ме (оның үстінеӘбікей 
ағасы балалы-шағалы адам, әмбе бәрі де шнеттей жас), кім 
білсш, үшінші жылы ж еке үйге шығады. Ауылдастарының 
айтуынша, М ұхтарж әне Ж екей деген достарымен қосььчын, 
Ханнса есімді татар әнелінің бір бәлмесінде пәтерде тұрған...

(Бізге мәлім бірқанша естеліктер мен ауызекі әңпмелерде 
фамилиясы көрсетілмей, Ж екей есімімен ғана аталған шәкірт, 
Ж үсшбек Аймауытов па... деген жорамал айтамыз. Кеңес өкі- 
метінщ қас жауы ретінде 1932 жылы атылып кеткен Ж.Айма- 
уытовтың есімш бадырайтып айта алмағандықтан Қанекең- 
нщ өзі де, басқа айтушылар да марқұмды осындай лақап атау- 
мен бүркемелеген тәрізді. "Сәтбаевтың" Мәскеуде, "Молодая 
гвардпя" баспасының "Ж Зу\"  сериясында 1980 жылы жарық 
көрген алгашқы басылымында мен өзім де сөйткенмін: көркем 
сөздің асқан зергері Жүсекеңді ашық жаза алмай, ңензорды 
алдап, бір әрпін өзгертіп далдалап, Ансауытов деп көрсетуге 
мәжбүр болғам-ды (қараңыз: сол кітаптың 27-бетін)...

Облыс орталығына ж аз айларында көшпелі цирк келіп өнер 
көрсетеді. Қала түрғындары асіресе күрес ойындарына өзге- 
ше әуес. Қызды-қыздымен солардың кепоірі цирктің атақты 
палуандарымен белдесуден тайынбайды Мұндаіі жүректьлер 
көбіне жүкий, кеме айлагында жұмыс істентш қазақтардың 
арасынан шығады. Әлбетте, шәкірт ж астар ондай думанды 
ж ерге жоламанды, бірақ қолсогып, қошаметбілдіріп қызық- 
таутнылардың жуан ортасында болады. Кенде олар Ертіс жа- 
ғасындагы көкке шыгып, Бұзау аралдагы қымызханалар ал- 
дындағы құмжайда күш сынасады. Ондай тайталаста басым 
түсетін жоғарыда айтқан Ж екей екен. Күреске ол ересек досы 
Мұхтармен барган. Ахмет Омарқанұлы Әуезовтщ жазушы 
ағасы туралы естелік кітабында екі достың сол жылдарда Се- 
мейде тұрған күрес жаттықтырушысы Нпколай Ннколаевнч 
Купрняновтан күрестәсілдерін үйренгешн ескертшті...

Этнографнялық үиірме. Ж оғарыда сөз болған "Бастапқы 
сауық кеші". Абайдындүниеден қайтқанына онжылтолуына 
банланысты Семеғіде өткен әдебиет кеші. Қазақты ңескіәде- 
бпет нұсқаларын, фоу\ью\орын жннау. Абай өлендорімен орыс 
знялыларын таныстыру... Бәрі де сол кезде Семегіде тұрган 
аттөбелшдей зиялы қауы мны ңозхалқы нөрге сүйреп, дүнне 
жаңш\ығына еншілес ету мақсагынан, замана кошінен кен-
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желеп қалмау ниетінен туған әрекеттер. Солардың қайсысы 
болсын қаладағы қазақ  оқығандарының белсенді көмегін та- 
лап еткен. Бір кеште, айтсьчық, ақындарды айтыстырып, "Ба- 
тырларды" сайыстырып, і\е-ш ала ән салып, шешендер сөзін 
ж атқа оқу үшш қаншама актерлер керек? Кешті ұйымдасты- 
рушылар өздеріне көмекшілерді семинария ш әкірттерінщ 
арасынан тапқан. Солардың бірі — Қаныш Сәтбаев, көбіне 
ол мандолина тартып, иә ақындар жырынан үзінділер оқиды; 
кейде "Топайкөк", "Баянауыл", "Көзімнщ қарасы" әндерін ке- 
лістіре орындаған; ойынның соңғы бөлімінде бойшаң шәкірт 
сауыт киіп, қолына айбалта, найза ұстап, қазақты ң этногра- 
фиялық ескі салт-үлгілерін бейнелеуге қатысқан.

Осы топтың жуан ортасында жасы әлі жиырмаға толма- 
ған М ұхтар Әуезов те болған. Сол қарсаңда ол семинария- 
ның үшшші басқыш ының тындаушысы. Үшінші шәкірт — 
бірөзі "әрімолда, әріетікші, ағашшы, әрішимапшы, әрідом- 
бырашы, өнш і болып өскен... " (қаламгердщ "Өз жайымнан 
мағлұмат" атты ғұмырнама жазбасындағы төлсөзі), шынды- 
гында тақы р кедейдщ баласы — баянауъь\дықЖ үсіпбекА й- 
мауытов. Кедейлік салдарынан ол Павлодардағы 2-басқыш- 
ты учнлнщ еге ж иы рм а екі ж асы нда түскен . Білім алуға 
құш тарлы қ Семейге де келтірін, ж ны рма бес ж асар  сақа 
жігітті мұғалімдер семинарнясына шәкірт етті...

Таңғаларлық мына жәйтке қараңыз: 1914-1918 жылдар 
аралығында ескі Семейдщ Степной көшесіндегі екі қабат 
соу\етті ғимаратында халқымыздың ұлттық мерейін шырқау 
бшкке көтеріп, дүние ж үзіне танытқан тұлғалы үш арысы 
кездесіп (Мұхтар Әуезов бір басқыш ілгері оқыған), әмбе бір 
пәтерде бірге тұрып, білім дарнясынан сусындаған. Бұлар- 
дың алғашқы екеуі XX ғасырдың денінде ұлт мәденнетінщ, 
әдебиетінщ, ғылымының асқар шыңы мәртебесіне ие болып, 
халқымыздың ұлы перзенттері аталмақ. А\, Жүсіпбек Лйма- 
уытовтың, амал қанша, сом дарын несінің ғұмыры қырық екі 
жасында нақақтан қнылған...

Күресті қызықтап, нә аяқ допнен әуестену — болыстық 
бастауыш мектептерге мұға.\ім болуға өзірлешп ж үрген се- 
минарня ш әкірттерінщ  ж асты қ желеңмен ойынға, жаңа- 
лы ққа аңсары ауған кездеп ермегі. Ал сауық кештеріне қаты- 
су, көркемөнерпаздар үшрмесше мүше болып, әдеби шығар- 
малардан "Ж анды ойын" көрсету. үш достың Ханнса ханум- 
ның төргі бөлмесін басына көтере дауласып, қыстың ұзақ  
кештерінде жетілік шамның сығыранған жарығына ж ақын
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оты ры и, қ а за қ  өм ір інен  ш ағы н драм а ж азы п , күлкілі 
көриііетер, әзіл-оспақтарәзірлеуін недойміз?..

"...Өнге бай, ақын-жырауы, эпос, қисса, жыры мол, сал- 
серісі, бақсы-балгері де әр ауылдан шыгатыи өнерлі сахара 
Еуропа мәденнетініңозық үлгілершен озшелайықтысын неге 
үйренбейді? Даланың маргаутірліктен оянып, отырықшы ел 
атанып, мәдениеті ш-ері, ілімі озық халықтармен терезе те- 
ңестіретін мезплі жетті. Иә, біздің болашақ мәдениетімізге 
Еуропаның цпрк өнері театры, әлденеше музыка аспаптары 
бір сазды қосылып орындайтын оркестрі, көп дауысты хоры 
да керек. Тіпті футболшы, полепболшы, палуан спортшылар 
да керек. Ж аппай сауат аш ар бастауыш мектептер, тілмаш 
дайындайтын курстар ғана емес, терең білім беріп, са міқалы 
өнерғе баулитын семинария, гимназия, кәсіби училищелер 
керек. Оянған қазақ  өлкесшщ мұндаіі өнерге, бш мге, ғылы- 
мға қүш тар болғаны қашаннан... Оиы жаңа жағалауға бас- 
тайтып көшбасшылар — мынабіздер, қазақты ңж ас оқыған- 
дары. Демек, алдағы мүрат-мақсатымыз, өміріміз осы жолға 
арналуғатш с. Ол — ағарту жолы! Туған халқыңа қалтқысыз 
қы змет ету. Өз білғенщді, бойыңдағы барынды салып өнер 
жолына сүйреу!"

Ж ас өрендердщ көкеиш тескен ойлар осындай асқақ та 
өрелі. Дарқан өмірдщ ащы-түіцысын татып көрмеген, маң- 
дайына тас тиіп, шөғір де қадалмаған, арман жетегш де шал- 
қып жүрген шәкіртгер, тепнде, қүрғақ кпялға малданған уто- 
пистер емес-ті, хал-қадершшө нақты іспен шұғылданғысы 
келетш ойлы жастар. Сол үш інде М ұхтарвуезов сауық кеш- 
терінщ  бағдарламасын озірлей жүріп, шағын пьеса жазумен 
әуестенеді. Түпкш кті ойы — Халық үіпнщ көркемөнерпаз- 
дар үпірмесіне репергуарәзірлеу. Семпнармя шокіргшщосы 
жо,\й,агы нп талабының алғашқы потнжесі — 1917 жылы Абай 
ауылыпыңжайлауы О йқүдықта ойналған "Ецлік-Ксбек" тра- 
гедиясыпыңау\ғашқы қонылымы. Актерлері — ақынауылы- 
ның оқыған жастары.

1916 жылғы қазііХТсін жұмысшы олуг\ың артынан пьеса 
жаза бастадым. Ллгаш жазган 5  перделі пьесам (Нұргали  
Құлж анов ұнатпағап сон) ж арыққа ш ықиады, — депті 
Ж үсіпбек АЙМА\'ЫТОВ ғұм ы рбаянды қ ж азбасы нда. — 
..."Рабпга", "Жебір болыс", "Қапаппя. Ш әрбану" — 1916-17 
жылгы жазган пьесаларым. ...Ец алғаш баспа жузше шыққан 
создерім  — 1917 жылгы "Сарыарқа,\а" (Семейде шыққан 
қазақ гаэеті — С.М.).
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АлҚаныш нендей өнерді мансұқ еткен?
Төр жайлауға ауылдың қонған кезі. Қыс бойы шаруа қамы- 

мен жүріп бір-біріне қатыса алмаған жұрағат қонысқа құтты 
болсын айтуға келіп, жапа-тармағай қауышып ж атқан мәре- 
сәре мезгіл. Күн қызылиектеніп батып барады, төңіректүгел 
жайқалған көк, ауыліргесінде жалтыраған айдын көл. Кенет 
отау үйлердің бірінің алдынан жайлаудың саф ауасын діріл 
қақты ры п  ж елпігендей, м ауж ы раған  табиғатты , ш аруа 
күйлеген ауыл адамдарының назарын өзіне еріксіз қарат- 
қандай сазды үн құйқы лж и шығып, ж ан-жүйеңді е^мтіптар- 
га жөнеледі. Ж елсіз тымық кеште азан-қазан болып шулап 
жататын қотан да бүгін әсерлі саз әуеніне елтін жым-жырт 
тына қалған, қыбыр еткен жан-жануар болсайшы. Алжұртгы 
ұйытқан ойын қы за түседі.

Кенет тындаушылардың бірі қатты дауыстап: "О, бәре- 
келді! Тусаңту, Сәтекеңніңтөртарысы! Ө нердепосы ны ай- 
ты ңдар, оқы саң д ар  осы лай оқы ңдар!" — деп қош ем ет 
білдіреді. Төрт арыс дейтіні — өнер көрсетіп тұрған ағаиын- 
дыларға бі лдірген қош амет мадағы: Әбікей — гармоньда ои- 
наса: Әбдікәрім (Кәрім) — скрипканыңдүлділі; Бөкеш — дом- 
быраға жүйрік; ал Қаныш — мандолнна мен гитарды бірдей 
тартады... Ағаііындылардың сауық-сайраны, әдетге, түннщ  
бір уағына дейш  созылады: ән-әуенге қоса қа,\адан көрген- 
білген жаңалықтарын майын тамызып әңгіме айтады; дауыс- 
тап Абай, ескі ақындар өлендерін оқиды; ауыл өмірінің көлең- 
келі ж ақтары н ажуалаіітын сы қақтарды  оннап, жина.\ған 
ж ұртты  күлкіге қары қ қылады...

(Жылдар өтеді. Кешегі шәкірттер ер жетш, өмір ағысына 
шыққан. Бірі — пнженер, бірі — қаламгер. Күні кешегі арма- 
ны жүзеге асып, ұлт театры шаңырақ көтерді. Сол театрдың 
шымылдығын ашқан қойылымның о>рі — "Енлік-Кебек", авто- 
ры — кешегі "Қазақша блстапқы ойынның" бе.\сенді қатысу- 
шысы і\'1ұхтар Омарханұлы Әуезов А\ ұлт театрының алғаш- 
қы қадамын, табысы мен кемшшпн жанашыр көңшмен қуа- 
ныштап, әрі сәт сапар тілеп тебірене жазған тұңғыш сыншы- 
сы — кен инженері Қаныш СӘТБАЕВ. "..Қазаң у.\т театры- 
ның келешегінЛ&гі жо.шна төменгі үіи бағыт н еп з  болуъі ке- 
р екд ел  білеміз: бірінші, геа гр — е і өмірінщ түзуайнасы; екін- 
ші, театр — ел міндетшщ қуру.-ш тезі, төреші ұстазы; үшінші, 
театр — қазақтың сллт-сана, куііі, сарындары спяқты мөденп- 
өт, өнер кендерінің терең ошағы, үптқысы", — деп ой толгаған 
ол, "Еңбекші қазақ" газетінде 1927 жылғы 24 қаңтарда жария- 
ланған "Қазақстанның үлт театры" атты шолу мақаласында).
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Ш әкіртпкжылдсф зымырап өтіпжатыр, Қаныш қоңыр күз 
бен қытымыр қыгты Семеяде өткізіп, ж аз елде, көбіне жай- 
лауда бола,\ы. Соғыс тауқыметі де қала халқын обден тнгық- 
татып, ецсерш  барады. Д үнне түгел қымоатш ылық. Рас, 
пұлың болса, базардан іздегенщ түгелтабылады. Ш әкіртке 
қанша бапкерек? Үсті-басыбүтш ,тамағытоқ болса — жетіп 
жатыр. Соның бәрі бірақ қыруар бейнетпен келеді. Семина- 
рия ай сайыи он бес сом стипендпя төлейді. Бұл, әрине, айна- 
лымға жетпейді. Барлық үміт — арымайтын ауылда: қысқа 
қарай өткен-кеткеннен қоржындап ет, қарындап май жібе- 
ррді; стнпендняға сеп болсын деп қараж атда жөнелтш тур<і- 
ды. Б аянауы м ы ң Семейден салт аттыға алты күн жүретін 
ж ы рақ орпаласқаны қатынасқа қиын-ақ...

Ш окірттер өзара қоғамдасып, бір-біріне ж ең ұшынан жа- 
лғасып, сенікі мешкі демей, қоржы н түбін оірге қағысып, 
қоңы р төбел тіршілікпен өмір сүреді. Сөйгсе де қаланың 
жүдеу тұрмысы оларды тоғыз-он айға созылатын оқу жы- 
лында мейьмнше тнтықтатып, әбден қажытып шығарады. 
Содан да шығар, шәкірт атаулы тезірек аүылға қайтуға асы- 
кыптұрады... Мүхтарға бұлқны н емес — атақонысыжолшы- 
бай бір-ақ қонып баратын Борліде тұр. Ал Қанышқа жпнлау- 
дағы ауылынажету үіш нжеті-сегіз күн жолж үруі керек. Сол 
себепті оқудан босайтын күнш  әкесіне алдын ала хабарлап 
қояды. Бұл кезде оған ауылдан қос атпен келетін адам — ел- 
гезек Нұрлан. М ежелі күш ол қалаға түсіп, Обең үйінде то- 
сып жатады. Әрине, сонау қиыр гүкшрден үлкен шәрғе кол- 
ген соң оған жүктелген тапсырмалар да аз болмайды. Борі де 
қырда табылмайтын қатнәрселер... Базардағы саудатрашм- 
өңке арба алументынады. Содан соң-ақ жолауш ыларкүнба- 
тысты бетке ұстап, жолға шығады.

Ж ас Қаныштың әр жылы, оқудан келген саііын міндетті 
парызы санаи, ыждаһатпен орындайтын оір рәсімі — өздер- 
імен қоңсы отырған, Арқаның атақты әншісі һәм сазгері Ж аяу 
Мұса Байжапұлына арнайы барып, солем беру. Бұған Қаныш 
қана емес, қартәнш ін іңөзіде құштар. Мерзімді күнінен ке- 
шіге бастаса, "Имекеңнің кенжес і келіп пе екен, нәзік бала 
еді, оқудан ауырып қалмады ма екен ?" деп сұрау салып оты- 
рады. Шыдамы түгесілсе сипаң торысын өкпеге тепкілеп, 
Далбадан өзі-ақ жетіп те келеді.

Сол әдетін Қаныш 1916 жылы да бұзбады. Үшнде бірер



Шан&оишы шыіп̂ ип/фы _______________________________ 65

апта болып ты ны ққан соң сенімді серігі Нұрланды алып, 
өншінщ қыстауына атганады. Ж аяудың бұл сексенге енте- 
леген шағы, қос-қостап айдайтын малы болмаған соң жай- 
лауға бұрын да шықпайтын, ал қазір біржола тиылған. Ж ола- 
ушылар келгенде олсырқаттаныптөсекте жатырекен. Үй іші 
жүдеу, төрде бір-екі тәйтеріден өзге лыпа жоқ...

Бұдан арғы эңгімені сол кездесудщ куәгері Нұрлан Қасе- 
нов ақсақал жалғастырсын:

Қанкежан сырқатгың көңіл-күиін ежіктеді.
— Оны менен сұрап қайтесщ, анауқұсымнанбілсеңші, — 

деп әнші тұғырда мүлгіп отырған көк қаршығаны нұсқады.
Қаныш қыранның қасына барып, бөтегесін сипап, топшы- 

сын басып көрді де:
— Әнші ата-ау, құсы ңы з ашулы ғой. Ж аз  ш ы ққа\ы  емш- 

еркін бір ұшпадым деп көк тілеп отыр екен, — деп еді.
Қарт рпза болып қолын соғып, мәз болды.
— Пай-пай, тумысыңнан айналайын, асыл Имекемнің 

ұрпағы! Айнытпай таптың, құсбегілік өнерге ден қойғанте- 
гще тартуыңа болайын. Көк қарш ыға ұшпағанына жүдесе, 
мен ұша алмағаныма құсамын, ей, қайтесщ, қарағым... — деп 
сері мұңайып қалды. — Жө, Қанкежан, қалаң не дейді, мына 
соғыстың салмағы қайыстырып болды ғой елді?

Қаныш қала жаңалы қтары н өңгімеледі. Қазақтан окоп 
ж ұмысына қы руар азамат алмақ деген соңғы қауесетті де 
жасырған жоқ.

— Е, патша әкеміздщ ж айы онда мәз емес екен. М ынаның 
сөзі өтірік болды, — деп әнші тізесінде ж атқан ескі газетті 
лақтырыптастады. — Зобалаңны ңкөкесіалдадесеңш і.

— Ж ағдайауы р, — депш әкірт гөмен қарады.
— Балам, беріж ақы ндаш ы . — Әлдене ойы натүскен қарт 

әнш ікенетҚ аны ш қасы най қарады. — Былтырғыдан бойыңа 
қосыпсың, тіл-аузымтасқа!.. А лойы ңш е, оған да қосқаның 
бар ма?

Қаныш қызарағуідп:
— Оны енді... не деуге болады?.. Оқудыңтағы бір жылын 

бітірш келдім, — деп күмілжіген.
— Бәрекелді, ризамын. И мекеңнщ  ақыл-ойын ғана емес, 

сыпайылығын да алғаныңды көріп тұрмын. Ал енді бұйым- 
тайынды а й т ,^ н е н  не қалайсың?

— Бұйымтай жоқ, әнші ата.
— Ш ы ны м енкөңілщ дееш теңеж оқпа?
— Ж оқ, шыным.
— Ж ә, үш қайтара сұрадым, сен де ж оқ деп үш қайыр- 

дың. Шынында да, сәлем бере келіпсщ, ризамын. Қане, қолың-

5-26
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дыжяй, балом!.. Әлі індоозіцтптш ап.ін  к,ұміртлс*тағйиК*к 
қ л рш ы тм  — меш ң аяқ*гығ«» ұпчітіній, түяқтыга қпқтырмай 
қаетерлон, бабында еақтап ке \е  ж агқанагылым. С*н до Қап 
кежан, I•Імекеңдей о.\ жақеыеыиьщ  жастай бантап, ортелі- 
кеш блгып отырған балаиан қннатеұңқарысыц, Кок қа|)ші,і- 
ганы саган байлодым, Екеущнщ бүдан былайгы тілеущ бір 
болсын, қос қыран! Қнйда ұш саңдар да мереилерің үстем 
болып, жолдарьща нүрж аусын, аумпн!.. Б ұлқазір  нагыз ба- 
бында, нлын кетте, демалысыңа ермек ет, самт құр! — деп, 
қартөш ш  козш е ж ас алды.

Мен қызыққанмен, Қанкежан қүсты ш\удан үзілді кесілді 
басгартгы.

— Аты менікі болып, заты сізде қалсын, онші ата! С<іуық- 
қан соң менщ қаршыгамды алып, жайлауга келіңіз. Бұйырса 
саятгы дасонда корерміз, — деп, оншипңөчше мшдетартын, 
оп-оңай құтылып кетті.

Ж ақсы лар о кұиде ж ұмбақтап сойлеседі гоіі. А т ш а р д а  
Ж аяу бізді есік а.лдына денш  шыгарып еалды.

— Бара қалсам, Қанкежаи, базарлыгың болама? Сошиа 
ж ергобарғаңы м атүрам а? — дептақпақтоды. Қапыш тасау- 
ы ққой қарггы ң көщлш бірден түсініи:

— коп  емес, аздап. Сіз үшш бірер ан табармыз, — деіі 
жымнды.

— Ж аранды, балам, сеш ң аздабыңды білемін. Барамын 
аулыда, әкеңе солем аііт! Уоде осы болсын.

Ауылга келғең соңж астар  болғаи әңпмені бнге ййтады.
— Бәрекелді, құсын алмаіі көлгепдерщ дұрыс болган. Ол 

бірдауы көп қы рсы қты қаршыга еді... — денді ауіалиесі. — 
Ж ақы нда сол құсты  қолқалап, Білол болыс барыпты. М ырза 
аулының кекірейген мшезі қсілпш ба, атган түспөй, Ж аяу- 
дың үш не шабарманын жұмсапты. Ш абарманга ошпі атаң 
кісі деп қарамаган, төсектен басып көтермей, газет оқыған 
қа\пы , тіл қатпастан сазары пж атаберген... Болысқа берме- 
ген сүйікті қыранын саған атаганы таң қаларлық мінез! Иә, 
ж ары қты қты ң пешлі солаіі. Біреуге колдей жомарт, біреуге 
шө.лден сараң .. Уагда етсе, келедіәнші атаң. Одан, саяг емес, 
дүнпе әңпмесін естіп, өнер көру абзал, — деп Имантай қарт 
сөзінтүнедг.

Бірақ сол жылы саят құрып, серуенге шығудың сәті кел- 
меді. Көп ұзамай жарпя бо,\ған Ресей патшасының 25 мау- 
сым жарлығы мал бағып, шаруа күнлеп тыныш ж атқан қыр 
елін әрі-сәрі күйге душар етеді. Ер-азаматгың ат үстінде ұйық- 
тап, сәйгүлік ауыздығымен су ішкен қиын-қыстау күндері 
баста,\ды...



67)  Итһтшп тьшф т ш(/м

ТӨҢКЕРІС ТОЛҚЫНЫНДА

I

1917 жы \дың таңы »пты.
Ж огары мортобвл! Нмколай патшаның құдірет-күші бү қа- 

ра халықтың жаппан котерілгон кокті дүмпуіно тозе алмады. 
Лягы аспаішан келгенін қаһарлы ақпанның аязды таңында 
бір-ақ білді. Ақпан тоңкррісінщ  жаңгырығы ту қиырдагы 
Гомейге он бпе күп коішпп жеткен-ді. Аңсаулы бостандық 
Оірақ "кешіктім" дегвн жоқ, бодан плдің квңш н дүр плкпгпп, 
жплпіндірр кплді.

Лрбостапдыгы. ЕлОоетандығы. Ж ербоетандыіы. Созбос- 
тандыгы. Еріктісщ, теңсщ! Дш мен ділгв де азатсЯЦ! Алақаи- 
дан Семойде аз уақытгың іпиндо толып ж атқан комитетгер 
моп одақта]), партнялар үйымдасып, олардың атқару, басқа- 
ру мекомело])і -  газотгер моп лиетоктар бір-бірімеи тайта- 
ласатуып, көктомдоп көктей қаулап шыга келпн. Күнде жиып 
күнде мнгинг. Дуыд\аган жұрг, гүілдеген сөз. Которіңкі көңіл, 
жолпиш сойлеген ш«шендер, оргежейлі "көсемдер"...

Мұғалімдор еемпнариясының сабағы көп жиын, көп ко- 
митоттің онды-солды сүйроген дүрмепне тап болды. Сабақ 
мезгш нде өтиейді. Үзілісгөр кэйде өлденеше күпге созыла- 
ды. Ш әкірттер шинен "козі аш ық білгіштер", "орақ тілді 

• тілмарла])" шықты. "Өзщ гана оқымай, өзгеш де оқыт!" күн 
сайын галқылайтын өзектітақырыбынаайналды...

Айтып-айтпай не керек, 1822 жөне 1868 жылдардағы ре- 
сіюрмадан кейш, ең шүрайлы, құйқалы, нулы-сулы, өзенді- 
колді атырабына ж ат жұ ртгың адамдары шегірткеше қаптап, 
көшпелі халықтың мал-жанын құм айт га тақы р жерлерге 
ығыстыру шарасы ж үзеге асқаннан бері, сорлы қазақ  қыр 
таскейінде емін-еркін көшуді түсінде ғанакөретш  болған-ды. 
Ал олардың қарамы ж аңа ғасырдың басында бес миллион- 
нан асқан. Алайда өзінен ш ыққан билеушісі ж оқ мүсәпір ха- 
лықтың келешегш кім ойламақ?.. М ұндай гүйткілге басы 
ауырмайтын, өз ж ұтқыны н ғана көксейтін тоғышардың жау- 
абы: "Е, оны оірАллабіледі!". Десекте, еркіндік рухы қанында 
бар халықтың ортасынан бодандық қамытын лақтырып тас- 
тауға шақырған ерлер әр жерден жүздеп шықты. Бір ғажа- 
бы, солардың бәрі өркениеті озық қалаларда орысша оқыған 
жастар арасынан атойлап көрінуі еді. Таңданарлық жәйт: тап 
солар — отарлаушы елдщ өкіметі кешегі кер заманда аяр-
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лы қпен ұсы нған мәртебелі мәнсап, бш к ш©нд#рді қувиа 
қабылдап, туған ұлтына оиасыздық откон, ага сұлтандыққа, 
болыс, старшын, қазы лы ққа толасьш, озара қы рық нышақ 
болған бай-шонжарлардыц перзенттері, Бұлардыц алдыңгы 
толқыныҚазан, Том, Орынбор, Омбы, Миекеу, Тарту, Варша- 
ва мен С анкт-П етербурггіңөйплі оқу орындарында, кенбірі 
университеттеріғіде білім алған. Енді миш, орые оқуын жете 
меңгерген жастар ортасынан өмір бақи бодан болуға конб§= 
ген, туған жұртының тілін, дінін, ділш сақтап, еріКТі вл атану* 
ды мұрат еткен өжет те өрелі ұрпақ саяси маиданта білнк 
сыбанып шықты. Түрме азабын тарту, моңп қые жайлаган 
теріскей қиырға айдалу мехнаты оларды ж асқантпаған ¥лы 
мақсат — еркш діккеж ету, рухани бостаидық! С олүш іиж ан 
пида! Ш ын-ау, иен ж ер ін  сы рт көзден  қорғап , олдіпн, 
еркіндіпн сан ғасыр сақтап келген ұлттың діл-қуаты, жігер- 
намысы біржола сарқғялды деп ойлау күпірлік емес пе?! /Коқ, 
кебенек көйлегш киген ерлертаусылмапты. "Ертумаса ~  ел 
ғаріп!" нақылы әліде әсерлі екен. Тәубәделік!..

Ш ынтуайтын айтқанда, бұл ерлердің бел буып ш ыққан 
күресі оқшашар қарумен жасақталған патша аскеріие бәз- 
баяғыдай найза, шоқпар ұстап, садақ пен қылыш асыньш, XIX 
ғасырда қарсы тұрған кеш еп Сырым, Исатай, Ж анғожа, Ке- 
несары, Наурызбай батырлар бастаған қарсылықтан болек 
болатын. Солкүрестщсын-сипатын қаза зиялыларыныңжаңа 
толқынына көшбастаушы болған Ахмет Байтұрсынсвтың:

"Ж өн сілтедім қазақ д еген  намысқа,
Ж о л сілтедімжақын емес, алысқа.
"Өзге жұоттар өрге қадам басқанда, - 
Дедім, — С енд е  қатарыңнан қалыспа! '

дегені дәлірек чнықтаса керек. Ахаңдай көрегенге серік бол- 
ған М ірж ақы п Дулатов 1909 жылы ж ары қ  көрген "Оян, 
қазақ! ” атты өлендер ж инағына мына сөздерді айдар етш п:

"Көз:ңдіаш, оян, қазақ, көтер басты,
Өткізбей қараңғыда бекержасты.
Ж е р  кетті, д ін  нашарлап, хш\ һарам Зоп,
Қазағым, ендіжатужарамасты!.."

190о жылғы алғашқы төңкеріс кезінде бастау атған тәу- 
елсіздік қозғсьүысы бірге-бірге күш жинап, әдіс-айлажинақ- 
тан, ақы р аяі ында қазақ  ж ерінщ  барлық түкш рін і імтыды.



Гіро, (-'өның думпуді т чщ і ІӨІЙжылш, бұрлчйнп халық- ш 
тардйн тылжұмысынн еөлдаталужврлырншя қареы шыққаи 
жалпықазақтық кетнріліетер, Сайыпкелгннднеолди 17-жыл- 
дың атышулы дүрбнлнңше ұлае гы. Қазақтың жер-жердмі ат 
тобеліндей зиялы нйрэенттері, оеіреге Өілім жолында жүргеп 
ійокірт жаетары бүлжолш қоэгалыеты жаппая қолдаи, азат ■ 
тық туын көтируге т  үлеетерін қоеқап,

Солардмңбірі Том шоріндегі Сібіртехнөлогия инетиту- 
тының кен фпкуліл етшщ тортшші кург етуденті Өлімхан Ер- 
моко», Ж ае орон оқуіин үэш, Семейге аеыға жеткен Ж алғыэ 
емве, оэі мон бірш қырық шақты қаэақ Жсэетарып ертш келоді,

Қаэақ хялқының алгашқы құрылтайы 1917 жылдың 21-26 
шілде аралыгында Орынборда шақырылып, оган Семойден 
Өлімхан Ермеков, Халіл Еаббаеов, Ж ақьш Ақбаев қатыгып, 
ел басқарудың жай-жгіпеарын апықтауггі белсане араласқан. 
Қурылтайда талқыга түскен өзекті мәселе қаэақ жұртының 
коп жылдар кокнйіи тесш, комейшө тас бои тыгылып түргаи 
жойттөрді сөэ еткен: олар -  Ресей қүрамында автономия- 
лық еркімдік алу, келімгектер нопірін тоқтату, вэ жеріне иелік 
ету, дін саясаттан ада болсын, ойел меи еркек тең құқықта 
омір гүрсіп, қазақша оқытатын мектентер ашу, сот ісіи ана 
тілінде жүргізу...

Сол жиыидгі бүкілресейлік мусылмгінд<ңз кеңепие қазақ 
жеріндегі алты облыс пен Бокей ордасынан, Орта Азнядагы 
қазақтар атынан сегіз адам окілдік алган. Семей облысының 
өкім — мүралімдер семииариягыны ң оқытушыеы Әбікей 
Зейіиүлы Сотбаев...

Алгашқы қүрылтайга Қсітысушылардың зиялы тобы Алаш 
қозғалысыиң барыт-бағдарыи даралап, үлттық партия қүруға 
да пөтуаласқаи. Іло-шала ор жерде Алаш нартиясына жазылу 
жүрғен. Бүл ігтщ иеи даланың күншыгыс боктершде, өсіре- 
се Семей шөрінде белсендірек жүрпі, ақырында нақ осы аты- 
рапта ұлттық қозғалыстың қуатты тобы төбе корсеткеп. Со- 
лардың жуан ортасында семинарияның оқытушыларымен 
қоса, кешегі шөкірті Мұхтар Әуезов, соңғы басқышқа шық- 
қаи Қазы Нүрмұхаметов, Ж үсіпбек Аймауытов сияқты саяқ 
жіпттер де болған...

1917 жылдың 12-сәуіртде жасы ои сепэғе толған семина- 
рия шәкірті Қаныш Сотбаевсолкүидерде баррикндниыц қай 
жағында болған? Нақты мәлім жөйт: сол жылдыц коктемінде 
ол аяқ астынан сырқагганып қалып, ауруханаға тап болғаны. 
Ж азғы  емтиханға да сонда жатып озірленеді. Алайда ұстаз-
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. дар кеңесі оның үш  ж ы л бойы үздік оқы ғаны н ескеріп, 
төртініш басқы ш қа сынақсыз көшіруге шешім қабылдайды. 
Бұл болса күйі кетш өбден жүдеген шәкірттщ, ас-суы, ағы 
мол туған ауылына жетіп, ақау түскен денсаулығын түзеуді 
ойлауға мәжбүр еткен...

Көктемгі сырқаттың шынайы сыры күзде мәлім болады: 
қайткен күнде мүдде м оқуын тәмамдауды көксеп, қалаға қай - 
тып оралған шәкірт семинарня аудиториясын тағы да қоныс 
аударғандар ауруханасының палатасына ауыстырады; емха- 
нада ол ауыр халде, қан түкірш  айдан аса уақы т жатады. 
Ақыры, бір күш қан тыйылады. Науқасты қараған білікті 
дәрігер С.Н.Разумов Қаныштың дертш өкпе туберкулезінщ 
ашық т \р і  екенш, тез арада қаладан кетпесе, өміріне қауігі 
екенін ескертеді.

Оқуға құны ққан , қаланың сол күндегі дүрмек-шуына да 
қызыққаналбыртжас үшшбұл — ауыржазакескенсотүкімін 
тыңдағанмен бірдей кесім...

ҚАНЫШ ИМАНТАЙҰЛЫ Қайнекей Ж арм ағанбе- 
товке айтқан естемгінде аумалы-төкпелі күндер туралы бы- 
лай депт'’

"...Ұмытпасам, 1917 жы.лдың күзі. Семейд/ң қара суығы. 
Үскірік жел ызы ң қағады да тұрады, еңм енщ нен өтеді. Күн  
еңкейіп қалған кез. Семинарпядан елге әкетпек кітаптарым- 
ды алып, Ә оікен ағайдікіне келе  жатқам. Бір анналмадан  
бұрыла бергепшде, өңі сарғылт, денесі ашаң, орта бойлы кісі 
қарсы кездесті де:

— Сәлемет пе, інім. Сен осы, Имекең ақсақа.лдың баласы 
емеспісщ? — деп  оқыс сұрады.

— Иә, Имекоң баласымын.
— М ен Сұлтанмахмұтпын. Уақытың болса, б ү п н  кеш ке  

пәтеріме келіп кетші, — деп тұрағын айггы.
— Жарайды, Махмұт аға.
Өзіме таныс татар ағайынның }іп екен. Кештсңкірепкелдім. 

Оңаша болме, ұстел үсті десте-десте қағаз, кігап. Сұлтаекең 
ескі танысындай қарсы  а лды, бөтен сөзге келіен жоқ.

— Қаныш қарағым, менщ көп оқуым жоқ. Әсіресе орыс- 
шаға шорқақпын. Мына кітаптың мен көрсеткен жерш оқып 
шығып, кейбір жеке сөздерін, жалпы сөйлемнің мәнін қазақ- 
ша айгыи көрші, — дед/де, сырты сары қағазбен тыста.лған 
калемді кітаптың оір бетін ашып, маған ұсынды. Асты сызыл- 
ған сөздері көп екен. Көз жүгіртіп көріп едім, алғашында өзім 
де ұғына қоймадым. Екі рет оқығанда, сол беттің жалпы са- 
рынына тусінгендей болдым. \йта бастадым. Сұлтекең жа-
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зып отыр. Ғкі сагәггвіі отырдық. Шам түтіні екеумізді де  жа- 
рыса жөтелтті. Біраз мұңдасыи а.лдық.

і осы жаіі бұдан коііін де екі кеш  қаіітау\анды... Сұлте- 
кец соцғы кеште ас даііындатып қойыпты. Ол кісі ауыз уйге 
інығып кеткенде, жастық шақтыц құмарлығы билеп, "Осы 
нендеіі кітап бо,\ды окон ? "деп, тыстығын ашып қарасам: "Ка- 
пытал. Критяка политической экономнн. Сочинение Ңарла 
Маркса, том первый. С-Петербург, 1872“депжазылған екен..."

Өмір талқысы мен кеуде дерті алма-кезек соққылап, мей- 
лшше титықтаған жүдеу көңі \дд ақын даж ас талапқа тезірек 
елге қайтдеп кеңес берді.

— Оқимын дегенің көңілді қуантады, жақсы інім. Тепнде, 
бұл біздің халықтың кешнтп қуған өнері... Сол олқыны сен- 
дей жастартолтырса игі! ?.. Бірақ оқу үш інденсаулық керек. 
Қанатсыз қыраннан не қайран, жапалақтай жа,\пьь\дап ж ер 
бауырлап ұшудың қызығы да болмас.

Екі ойлііі болып, қаланы қиып кете алмай жүрген жае жіпг- 
ке есті аганың емеуірш мен білдірген ақылы түрткі болады. 
Ақыры елге қайтуға бел байлады.

Қазан айының орта кезі еді бұл. Ертіс еңіріне қыс солжылы 
ерте түсіп, маң дала ұлпа қарға бөгіп, әлдебір тосын оқиға 
күткендей манаурап жатқан-ды...

Бұл қыста Қаныш екі түрлі шаруамен шұі ылданған: бірі — 
Семейден ала келген оқулықтарын жастана жатып, төртінші 
басқы ш ты ңсабағын әзірлеу; екіншісі — екі ауылдың ересек 
балаларына әріп үйретіп, өз бетінше сабақ беру.

Кеудесінш алғанауы рдертпен күресуде — осы күнгітән  
сауы қты руды ң алуан емдерімен салыстырғанда әнш ейін 
нәрсе, мүлдем қарапайым. Нұру\ан Қасеновақсақа;\осы жай- 
ында былағі деп сыр шертеді: "Күнде кешке, жьь\қы күзетіне 
кетерде, Бн атам орта торсық қымызды қанжығама байлан- 
ды. Торсықтың ішінде құм алақтап күшала дорімен бірге 
қарыстай шикі қазы, көбінесе соның ішектен сыдырылған 
үлпі.ддеп ж үреді. Ал таңертең  әлгі\ердің  қайда кеткеш п 
оілмейсщ. Тек қайыс боп қалған қазыны ң қыртысын ғана 
көресщ. Осы сусынды Қанкежан күні бойы ішеді. Қырдың 
қымызы асыл дәрі ғои, науқасты екі-үш айда-ақ аяғынан тік 
тұрғызып, еңіне қызыл жүпртп..."

II

Ақпан тоңкерісш де жоғары билікке ие болған Уақытша 
үкіметгщ тарихтан енш і\еген мерзімі бігтіде, 1917 жы.\дың
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қазан айының 25-жұлдызында (ескі күйе бойынша) социа- 
лист-революционерлердің В.И.Ленин бастаған большевиктер 
партнясы саяси сахнаға шықты. Империя астанасында жең- 
іске тез жеткенімен, болыиевиктер билдгі Ресейдщ барлық 
қала, уездерінде ои-оңай орнай қоиған жоқ-ты: Мәскеудщ 
өзін талай тәункке созы \ған  қантөгіспен тізе бүктірген; ал 
қазақ  даласы сияқты алыс түкпірлерді өз қүзы ры на қарату 
әлі алда болатын...

Ұлттық қозғалыстың Әлихан Бөкейханов басқарған ұйым- 
дастыру комитеті "Қазақ" газеті арқылы қараша айында күллі 
қазақ қауымына екі мәрте үндеу жолдаған. Соның соңғы- 
сында: "Россич ірііг-шіріп жатыр, бір аяғы жерде, бір аяғы 
корде, нө болары белгісіз, ортасына оііраи түсіп, түп қазығы  
суырылып, әркім бетіне кетіп, білгшіін істеп жатыр. Біз де  
қазақ-қы ргы з болып бірігіп қам қылмаіі отыра алмаймыз. 
М үндай лайсаң заманда закон жоқ, жол жоқ, қорғалайтын 
папа жоқ. Әркім ө з і н - ө з і  қорғаііды. Әуелі өлмеске, екінші мал- 
мүлкімізді талауга бермескө, ушінші осы лаңның ішіне кірмес- 
ке қолдан келген кушімізді, ісімізді сарп етуге керек. Даныш- 
пандар білімін, азамагтар қайратын улты уш інаяман жұмсай- 
тын орын осы..." — деген уәж Орынборда шығатын "Қазақ", 
Семойде жарық көрген "Сарыарқа" газеттері арқылы күллі 
дала түрғындарына таратылған.

Алғашқы үндеу бойынша, желтоқсапның 5-12 күндері ара- 
лығында Орынбор қаласында откен жалпы қазақтық екінші 
қүрылтайға жииалған қауым моп-магынасы бүгіндо де таң- 
ғаларлық тарихи қарар қабьглдаған. Сол қүжаттың ықшам 
нұсқасы мынау: "Бокеіі ордасы, Орал, Торіаіі, Ақмола, Се- 
мей, Жетісу, Сырдария облыстарында Закаспин облысының 
Фергана, Самарқанд, Әмудария өңірлеріндегі қырғыз (қазақ) 
уездері мен Алтаи губерниясындағы іргелес қазақ болыста- 
ры  мәдениоті бір, тарнхы және тілі бір жүрт атанып іюм қаны  
бір вжелгі қазақ-қырғыз халқы жнын қоныстанып біртутас 
жерге иеленіп отыргандықтан, ұлттық-аймақтық автономпя 
болып құрылсын; і\азақ-қыргыз облыстарының автономия- 
сы "Ллаш" деп аталсын; автономия алган облыстардың күллі 
жері — үстіндеғі байлыгы, озен-көлі бар қазынасымен, ас- 
тындағы кані — Алаш мүлкі; А/\аш облыстарын қазіргі жүген- 
сіздікттн қүтқару үшін "Ллашорда" аталган уақытша халық- 
гық кеңес құрылсын. К еңес күрамына 25 азамат сайланды, 
10 орын қазақ-қы рғы з арасында түратын орыс жоне өзге 
халықтар өкілдеріне беріледі; Ллаіиорда укіметі қазақ-қыр- 
ғыз халқы ны ң биліғін өз қолына алады; үкіметтің уақытша 
қүзы р етер орны — Семей қалагы...".
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Көктем шықты. Дала тынысы кеңіп, күнш уаққа кенелдь 
Төңірек жадырап, жасыл көкке бөлендь Өріс төлге толды, 
өзен-көлдерге құс қонды, көштерщ шұбыртып он сан ауыл- 
дар жайлауға беттүзеді.

Қыстай ауылында болып тән саулығын күйттеп, әл-қуат 
жиған Қаныштың көңіл-күи' қазір жадыраған көктем шуа- 
ғымен бірге сәулелі, мерейлі шырайға ауысқан. Ж абы рқау 
күйі тарқап, іштегі кірбең, өксіктер ұмытыла бастаған. Ж асы  
сол көктемде он тоғызға толды. Қылшылдаған жігіт шағы. Осы 
күнге дейін алғанын, ойына тоқығанын еселеп қайырып, 
ауылы күткен б тк т е н  көрінер кезі. Соны сезбейді емес, сезі- 
неді-ақ. Өзш барар жеріне жетпей, орта жолда аялдап қалған 
жолаушыдай көреді. Қырда жүргешмен, көңілі қала жақта.

Бұл турасында әкесімен де ұзын ырғақ дауы бар.
— Қаланы қайтесің, балам. Мына дерт — қауіпті кесел... 

Ү йдщ күтімі, кыр ауасынан ұзасаң-ақ қайта жығыласың.
— Семннарняны бітіргелі тұрғанымда үйде отырып қал- 

сам, білгенліпм қайсы? Заман даөзгерді.
— Әй, балам-ай, бұл заман сенікі емес пе? Бір жылдың 

эрі-берісі не? Бойыңды күтіп, тағы бір жыл ауылда бол. Оң 
ж ақта сарыла күтіп, сенщ  амандығыңұы бір жалғыздан жал- 
барына сұрап қалыңдығың Ш әрипа отыр. Құйры қ-бауыр 
жесіп, баталасып қойдық. Оны қайтіп бұзасың?.. Бұған да 
ойлан. Ж айлауға ш ы ққан соңтойларыңды өткізелік.

—і Ж оқ, әке, әуелі оқуымды аяқтауым керек.
— Ө кінесщ түбш де, балам. Опық жейсщ!
— Тым болмаса емтиханға барып келейш. Енді кеппксем, 

біржола қалып қоямыи.
Ақыры экесін дегенш е иліктірді. Ауылы жайлауға асқан- 

да, айнымас серігі Нұрланды ертіп, Семейгеаттанды.
Облыс орталығыныңтыныс-тірлпч, ш әкіртгщ байқауы н- 

ша, біршама саябырлаған тәрізді. Орталық Ресейді кең жай- 
лаған қазантөңкерісінщ дүмпуі б ұ л ж аққа  ескі жылды жыл- 
нама есебінен шығарып барып жетпгп. Бұрын астыртын жағ- 
дайда болған болыпевик ячейкалары қаңтарда бір ұйымға 
бірігіп, жұмыскерлер арасында үгітті күшейтш, Қызыл гвар- 
дия топтарын құрып, ақыры нда ақпанның екісш ен үпине 
қараған түнде Семейде де Кеңес өкіметін орнатыиты. Қалың 
бұқараны ң сол күндегі та\ап-тілегін, көкейкесті сұрауын дөп 
басқан бәлшебек ұрандары Ертіс жағасында да жолды бо- 
лып, Алаш қаласының (сол жағалауға орны ққан елді мекен 
былтырдан бері осылай аталып, Алашорда үкіметі де сонда
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ориыққйн) қдлың кодеш, қаеітханпиыңжалиңяш  жлмпыла 
ры, былглры, слбын злуьптлрыпыц жүмысшы\лры, Злтон- 
длгы кемеіш лерде бірден лқ коңее окіметш жлқтлп шыққлн 
Коңеетендіру нлуқлны уоздердц қлуыртжүрінті. Обльи тық 
коңеетщ лтқлру коммт*т!нің тер л теы  Я.Шугаев 1918 жыл- 
дың көктемпіде Пүкілросеплік Ортллық Атқлру Комитетіне 
(ТіЦИК) жодуіглі і жоделхлты і ідл еоуірдщ20-^клңлсыилдейш- 
лқ 262 луылдық жоне еелолық кеңеетер қүрылып, жұмые 
істен блстлглнын хлбарллгли. Злмлиның сйнен лхувлынл орі- 
сәрі емее шокірттер ү шш коп жоп гп лңгартлтын жлңйлық...

Пһйггыргы клрл күзде елтлгдырын қолынл ллглн Аллшор- 
дл үкіметі бпліктеп шеттетіліпгі ҚлныштыңӘбікей лглсынлн 
естіген әңгімесі кощлпі кониите қойМИды: Әлихлн Бөкейхл- 
н о вО р таш қ  үкіметініңқазіргі басшысыВ.И.Лепингесенімді 
екі сер ігін  \л л е л  ж өне Ж ліілнш л Д осж үхлм бетоитерді 
жіберінгі: лл Лтлшорданың Семеіі облыстық комитетшщтөрл- 
ғасы Хллел Ғлбблсов 2-сөуір күпі телөгрлф лрқылы Кецес 
үкіметпнңбодлн хллықтлр ісі жошндегі комнсслры И.В.Стл- 
ліш менсойлеснгп; нақтаплйтқлны — Лллшордл үкіметі Ке- 
ңесбилігш  мойындлііды, болиіебектерментізе қосып, қлтлқ- 
ты ң ұл тгы қ  лвгономиясын қүругл барыншл қүштлр-мыс... 
Ахлйдлжлңл үкіметтщлдуын коммсөарыі үтымды үсынысты 
хош көрмепті. Әлде түсінгісі калмегяп? Аллпі окілше саяси 
слхнлдлн үзьлді-кесьлді кетш, елбилеу ісіне бұдлн өрі аралас- 
нлуды тллап етіпті. Ж ер-ж ердегі ахуал шынында да солап 
етуге еріксіз мойындатқандан: В.И Лешш млндлтымен өлге 
орллглн Әлібп Ж ангелдин үрдіс қпмылдлп, блтыс олкеде 
ұлттық оскор жлсақтағлм, Қызыл гвардия отрядтарымен 
күш ентілген сол ж асақ  Каснпй жағалауыи, Үстіртті баса 
ж үрш  Кеңес бнлігін орнатқан; ақырында Орынбор атыра 
бын өздеріне тэүелді еткен; күні кеше өктемсіген казак-орыс 
атамандары өзара күш қоса алмай, нэтнжесш де қызылдар 
әскерінен жеңі \іс тлуыпты; Лллшорда үкімөті жлсақтаған екі 
іюлк атты әскер түу орталықтан жасанып келе ж атқан күші 
бас ы м жлса қ қл, әрпне, төте п бе руге қауқа рсы з ...

— Саясн ахуал мүлдсмөзгерді, ақыры соның немен аяқта- 
ларын ешкім білмейді. Бір жььлдан кейш жнырмаға келесің, 
Қанышжан. Былаііша аитқанда, алды-артыңды банқаіітын 
шамадасың, не істеуді өзіңде аңдауға тиіссің. Кім болып, қай 
салада еңбек етіп, алган білімінді әж етке жаратуға ойлану 
керек. Ең бастысы, ж аңсақ баспай мына қым-қуыт жағдай- 
дан аман шығу да оңай емес. — деді Әбікен агасы сол күнгі 
сұхбаттыңсоңында. — А лбізоңбайтұтылдық білем. Өлекең,
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/\хац, Ж сіқаңсияқтыақылгойИчақсыларымыз "Оян, қазақ!" 
ұраиын котерш күреекө шақырғанда, үлтымі>із үшш жанпн- 
да лен, бүтып қада алмадық. Болкім, гүмыры қысқа болған 
квшегі Уақытша үкіматтщ барлық үлтгарға еркшдік дегем 
өсіре үндеуіііе шүбәсіз сендік. Сайып келгеиде соныц бөрі 
оншейш сөз болды, ие шара ?! Міне, енді бір үміт, бір білекпен 
үлт жолыпа қызмет етпек болған қанкойлек түрғыластарым, 
мен озім де кері шығар есік-тесіғі ж оқ бітеу қорғаиға тап бол- 
дық. Сіре, қутагдырдьщ пешөнемізге жазғанып көреміз. ¥ста- 
нған бетіміздщ оң екегііне имандай сешмдіміз: қарацгы елді 
жаппай сауатгандырып, дүнне жацалілгына көзін ашып, алга 
шыгыпкрткеп озы қж үртгарды цқатары иаж откізу  — еркін- 
дікке апарар бірдөн-бір сара жол екеидігше титгей де шүбө 
жоқ; амал қанша, шама-шарқымыз жетпеді... Тегщде, тарих 
б іздіақтайды ,текқаш ан?.. Ал, қапелімде ауырып қалғаның, 
Қанкежан, Қыдыр-атаңпыц жебеуі шығар-ау, біз омалған 
дүрмектен қаш ы ққа кетквіпң онды болды. Бүған да төубө. 
Денсаулығыц котерсе, саған олі оқу керек. Қазіргі замандағы 
өнердщторесі — жоға))ы дөрежелі бш малу. Білімдіболсаң -  
біліктісщ, білегі мықты да сол!..

Бұрынғы тыңғылықты бідімі, елде жатып жасаған өзірлігі 
де сентігін тигізіп, соңғы емтнханнан Қаныш қнналмай өтті.

Армаиына қол ж етп, семинарияны тәмамдап, тиісті куолік 
ам ы . Ж аиы н күнзелткен дерттщ де беті өрі қараған. Көңілге 
үядагаи кок іпымшық маза бермей, қиялын тербеп, алыс қиян- 
дарга жетелейді, оқығысы келеді: көздеген ж ері — Сібірдің 
Том қадасы, Семейге ұрымталтұрған өнерлі шәр; онда уни- 
верснтетте, институттабар; университетті қаласа — матема- 
тика факультетіне барңды; инстнтуттытандаса — кен ннже- 
нері болып шығады, екеуі де өрелі мамандық.

Тек алабұртқан көңілш тежейтін бір гәп: екеуінен де мате- 
матика мен шетеВтілінен емтихан үстау керек жөне гимна- 
зня багдарлам асы  көлемінде. Есеп пәніне ы нтасы  ж ас 
күнінде-ақ ж ақсы  болатын, алайда осы күнге деиш игергещ 
— бастауыш моктоітпң мұғалімі білуте тиіс деңгейде ғана. 
Ж огары мектеп сынағына онымен бара алмайсың. Ал шетел 
тш н мүлдем оқыған жоқ. Не істеу керек? Әкееінщтілш алып, 
сірө, елге қайтқаны жөн шығар. Ж ан  бағып ауылда болады. 
Шаңыра қ көтеріп, түтш түтетеді. Ауыл мектептерінщ бірінде 
жас жетюишокторді оқытады. Бұлболса бала күнш ен көкей- 
іне бекем түйген армаңы. Ш ынында кеудесін ауыр дерт шал- 
ған бозбалага бұданөзгөж олда қалмаған тәрізді...
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Коктемге қарай Ресейдеп жағдай тағы да күрт өзгерді. Не- 
міс өскерлері Балтық бойьтн, Украинаны, Белоруссия мен Қы- 
рымды жаулап алып, СолтүстікКавказға басып кірді, Іле-шала 
ағылінынныңэкспедиция корпусы Мурманды баса кектепөтіп, 
Т еріскей еңірге ұмтылды, ал жапондықтар Қиыр Шығысқа көз 
алартсын. Антанта әскерінің Ресейді жан-жақтан қы спаққа 
алғанын көріп отырып, іштегі ж ау — Ақ гвардия күштері мен 
казак-орыс атамандары тыныш қала ма, олар да бас көтерсш. 
Бұлардың едел-жедел қимылдауына кешегі қыран-кескі со- 
ғ ь іс іа тұтқынға түсіп, Ресейдщ түкпір шетінде ұсталған, Че- 
хословак  корп усы н ы ң  м ам ы р айы ны ң  а яқ  ш еніндегі 
бүліншшгітүрткі болды. Қысқасы, 1918жылдыңжазында Ақ 
гвардияның біріккен күштері Сібірді өзіне түгелдей қаратқан. 
Нәтижесінде адмирал Колчак өкіметінің билігі орнады.

Сем ейдеп Кеңес құзы ры  11 маусымда құлаған. Оның 
дүмпуі іле-шала уездерге тарап, бәр-бәрінде ақ әскерш е іш- 
тартқандардың көтерілісі орттей қауласын. Соның шарпуы 
бұған дейін тыныш ж атқан  түстікке, Ж етісу өлкесін де қам- 
тып, казак-орысатаманыныңқарауынакөшеді. Сөйтіп, небәрі 
екі айда бүкіл Қ азақстан  аты рабы Ресейден аж ырап, ақ 
әскерштң емін-еркін билеуше тускен-ді.

Әрнне, соның ауыр зардабын ең алдымен қазақ  елі басы- 
нан кешкен: бәлшебек партиясына мүшелікке өткендер жап- 
пай атылып, іш тартқандар да қосақ арасында қоса кеткен; 
ма>\-мүлкіне ара тұрыи қарсылық білдірпш шаруа, ақ әскер- 
інен қарадай қаш ыи-иысқан да, жайлауда бенғам отырған 
ауылдар да тонауға ұшырайды; ал "азап вагонында" қыршын 
өмірін үзгендер қаншама; қыз-келіншектерді зорлап, ер аза- 
маттарды жұрткөзш ш е қорлап ойына келгенш істеу — адам- 
шылық ұсқы ны н ж оғалтқан  бейбасты қ әскернлер үшін 
үйреншікті кәсіпке айналған... Қысқасы, бұдан біржылбұрын 
А\аш қозғалысының көшбасшылары бұқара халыққа ескер- 
ткен "жол-жобасы, қорғайтын панасы ж оқ лайсаң заман туа- 
ды..." дегеш болды. Шынында да енді сол сойқаннан тірі қалып, 
мал-ж аныңдыамансақтау — омірлікділгірліккеайналды. Ал 
соған қатыспай бейтарап оты руда оңай емес-ті.

Әредік болса да Семейде "Сарыарқа" газеті шығып түрған.
1918 жьі;\дың ақпанынан қазан анына депін әдебн-қоғам- 

ды қ "Абай" журналының 12 саны жарық көріпті, Жауапты 
шытзрушысы — бәз-баяғы тынымсыз жазғыш Ж усіпбөк Ан-
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мауытов. Басылымның алгашңы санында Ж үсш бек деп тек 
қана есімін қойған басмақалада журнал редакторы былай  
депті: ..Өнер, ғылым қаражатпен табылады. Өнер, ғылым
қаражат табады. Қаражат жан асырайды, халықтың өнерлі 
болып жетілуше де  байлық керек. Ж алаңаш кедейге өнер  
үйрен д еу  — өпзбен жарысып, бөйге алдеген  сияқты. Надан 
болсаң да байы десек — ғылымсыз ол да баянсыз болмақ... 
Ғылым білімге қанады. Ғылымсыз б ш м  сыңаржақ: ғылым  
білімді үлғайтады; ғылымсыз білім құрғақ, бш м ді орнына 
жүмсау керек... Міне, осылар сняқты тіршшкке керекті те- 
р е ң  м әселелерге орын бермек журнал ғылымн, әдебн һәм  
шаруашылық жо^іын түтынды. Бұл жол керуен  таңдамайтын 
кең  жол. Терең өткелді, тасты, томарлы қиы н жол... Ж урнал 
шығарушы бес-алты жшт не күшіне, не  бш мш е сеніп шыға- 
ры п отырған жоқ. "Адамның адамшылығы істі бастағаннан 
білшеді. Қалай бітіргеннөн емес"деп Абай айтқандайын, та- 
лабым — таяғым, жігерім  — азығым, маңдайыма ұстаған 
ақын Абай — қазығым деп  үмітпен шығарып отыр."

Бас мақалада баса ескертілген бес-алтының бірі — келе- 
шек сөз зергері Мұхтар Әуезов. Журналдыц алғашқы санын- 
да "Абайдан кейінгі ақындар” деген өдеби мақала беріліпті, 
оның аяғына "Екеу" деген лақап ат қойылған. Қазірде бұл — 
жұмбақ емес, Ж үсш бек пен Мұхтар екөндіп шүбәсіз анық- 
талған. Демек, мұғалімдер семинарпясында бірін-бірі тауып, 
рухани жақындасқан талант иелері әдебиет жолында да бірге 
қалам тербеген! Ең ғажабы, олар әлеумет ісінде де тізе қосып, 
бір салада еңбек еткеніне тәнті боламыз.

Ллбізоларды үш еудегенбіз. Үшінші дос — ж асы ж өнінен 
кішірек Қаныш болса, төн саулығын күйттеп қияндағы ауылы- 
на сол жазда бармай қалған. Екі ұдай көңілімен өрі-сөрі ойда 
жүріп, ақыры бір күні облыс орталығындағы Ж ер  басқарма- 
сына соғады. Бастапқы ойы — ауылдық мектепке жолдама 
сұрау...

— Қаныш жолдас, сізді ауылдық мектепке жіберуте бол- 
майды. Сіз мұгалімдердің өзін оқытуға тиіссіз!..

О йда-ж оқта сөйтш Ж ер  басқарм асы ны ң қараж аты на 
Семейде ашылған екі жылдық мұғалімдер курсының оқыту- 
шысы болып шыға келсін. Курстың меңгерушісі — Троицкі- 
дегі медресені ү ід ік  бітірген, терең білімдарлығымен солкез- 
де-ақ облыс жұртш ылығынатанылған М әннан Тұрғанбаев. 
Алоқуісінбасқаруш ы — Ж үгшбекАймауытұлы. Демек. олар 
оқытушылық жолда қайта кездескен.
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Дүйсебай ЕСЕНЖОЛОВ, мұгалімдер курсының шәкірті:
"Қаныш Сәтбаев бізге жаратылыетану пәнінен сабақ берді. 

Қазақша оқулықтар кезде атымен жоқ, ал орыс тілшдеп 
кітаптарга "тісіміз" батпаііды. Сол себепті сабақ үсгіндеп бар 
қарекетіміз — оқытушының аузы н бағу. Класс іші сондам 
суық, жаман тон, жыртық купілерім ізді қаусырына тусіп, 
тыңдап отырамыз. Бүгінгідеіі есімдө: устінде шолақ былғары 
тоны бар, шашы бұйраланган қап-қара, аққуоа жүзді, кең  
маңдайлы, уыздаіі жап-жас СотбаіІұлы келіп, бәрімізге ізет- 
пен амандасып, ірі тістерін ақсііта жымяып алып, сабаққа 
кіріскенде, бөлмедегі\ер тым-тырыс тына қалады. Өііткені 
Сәтбаііулынын әңгімесі бізге ертлгідеіі әсер ететін. Керемет 
қызық дүнпелер әлеміне кірігі, жүдеукуміміздг, жарауқурсақ 
тілеуін де  үмытып кететшбіз. Шынында, бұл пәнш ң өзіде аіі- 
ту'шысы ке.ліссе, өртегіден бетер гажаііып ілім ғоп..."

Қалиақпар ТӨРЕБАЕВ , сол курстың тьщдаушысы:
"Менің білетінім: Сәтбаііулы Қаныштың білімі сол кездің  

өзінде оса.\ болмаіігын. Бүлаіідештінім — к\асқа ол бір-ақ ютап 
үстап кіретін едіде, дәріс оқыганда, бір сағаг боны соның бетін 
ашпай-ақ іш май сөйлеп, шығып кететін. Сонда біз, шәкірттер, 
аңқау кезім із ғой, "Лпыраіі, мына Сәтбайулы қандай көп  
оқыған, бүкіл кітапты жаггап а.іган"деп тан болушы е,\ік".

Мұғалімдер курсыныцтыңдаушылары Семей облысының 
барлық ояз, болыстарынан жнналған ды. Ж ас мөлшері де 
әрқилы — алды отызға ілінген. арты жиырмаға ентелеген 
ересек жігіттер. Білім дорежелері де түрліше, бірер жыл бо- 
лыстық мектептерде оқығандармен бірге өз бетімен хат та- 
ныған шала сауаттылар да бар. Білімдецғеш  ала-құла, омбе 
өзінен өлденеше ж ас ересек адамдарга ғылым негіздерін 
түсінікті етіп миына құйып б еруде  оңан емес. Әр сабаққа 
тыңғылықты дайындалмаса болмайды. Біртәуірі, "сақалды" 
шәкірттершщоқуға ынтасы гажап: аузынан ш ы ққанәр созге, 
әр ж аңалы ққа құлақтарын түрік ұстап қуана қабылдапды; 
бәр-бәрш білмеккедеген ықыластары сондап...

МұғаЙмдер курсының гірлік-тынысы заман көшше ілес- 
кен керуен іспеттес. Қаныш болса, сол көштщ керек бір колігі 
тәрізді. Тацертең ерте түрып сабаққа барады. Содан кешке 
қаран үш-төрт боғідақ жіғ!т бірігін тұратыі і пәтерше тптықтап 
әреңжетеді. Бірақ "шаршадым" дептөсекке қүлан кететін ер- 
іншек — Қаныш емес. Түннщ бір уағынадейш тапжылмай оты- 
рып, ертеңгі сабағын өзірлейді Ертіс арнасы мүз құрсанып, 
күн суілтқалы олтағывір келелі іске ыріскен. Ш ынынаптқан- 
да, білімдар Семеғіден ү вапкетпей калып қойғаны да сол үини...
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Сол қыста-ақ ол ұзын арқау, кең тұсауға салмай, білші 
олқылығын толтыруға қам жасаған, М атематиканы терең- 
деп сһлуге ж өрдем десетш  телімгерге аса қиналған жоқ: 
бұрнағы жылы Өлімхан Ермеков Том қаласынан өзімен бірге 
азатты қтаңы  аттыдеп еліктіріп келген жастардың бірі Ғари- 
фолла Нығметуллин сол ж ақта  аса үздік оқыған бш мпаз, 
Қанышты жетекке сол алды; ағылшын тіліне үйретер ұстаз- 
дың оранын келтірген ж анаш ырлардатабылды...

Ғарифолламен аптасына екі рет кездеседі, ағылшын тілінщ 
мұғаммімен де екі-үш мөрте сабақ алады. Бір күн, иө бір сағат 
бос уақыты жоқ. Бар уақыты есептеум, тіпті әр жексенбі де 
соның еншісінде. Дайындыққа берілгені сонша, 19-жылдың 
жазында елге қайтпады. Қартәкесінщөткен-кеткеннен ренжіп 
те, қиы ла да айтқан сәлемі, ағайындарды ң ү г т ,  дем алу 
қаж етоп ... Соның бірде-бірі емтихан әзірлігіне берілген жас 
ж іптке өсер еткен ж оқ. Бар ынтасы, бар тілегі — күзге таман 
Томғажету. Ғарнфолла замандасының ықпалы ма, кім білсін, 
қазір олешқандай бұлталақсызтехнология институтына, кен 
факультетіне бармақ. Мұғалімдер курсындажаратылыстану- 
дан сабақ бергелі сол ІАімге құмартатын болдьг. Әсіресе жер 
бетінде тірш ш к пайда болып, жан-жануарлар ғана емес, пай- 
далы қазбалардың жаралу құпиясына ынтығуы ғажап...

Бірақтағдыр шіркін жолынатағыда кесе-көлденеңтұрды. 
Ж ы л бойғы сарыла отырған күндер мен түндер белгісіз 
өтпепті, аяқ астынан ауырып калды. Үйреншікті кеуде дерті.

— Ну-с, жас, жіпт, іАллаға сенуші ме едщ? — дейдідәрігер 
Разумов тағы да қантүкіріп, қоныс аударғандар ауруханасы- 
на түскен науқастың окпесін үзақ тыңдаудан соң.

— Ж оқ, доктор, одан гөрі өзіме сенгенім бекем емес пе?
— Бекер, шырағым, бекер! Сақтансаңсақтағімындеген...
— Сонда, Сергей Николаевич, м енщ ендіптағды ры м  бір 

алланың ғана қолында демексіз бе? ..
Қарт дәрігер тіс жарып үндемеді. Сірө, ендпч жайың со- 

лай, ш ы рақ... деп, ж ас азам атты ң көңілін қам ы қты ры п, 
жіңішкерген үмітін біржола үзгісі келмеген төрізді.

Бұл жолы Қаныш ауруханада екі айдай болады, Қан түкіргені 
тыйылып, науқас басын көтерді. Ж үруге бірақ халі жоқ. өңі 
аппақ қудай, бұрын да жүдеу өді, енді құр сүлдері ғана... Сол 
қарсанда елден де әкесі жіберген кісілер келш, сарыла күтіп 
жатқан. Ауылағасының қатаңтапсырмасы: науқас ж іпгп ерк- 
іне қоймап, ауылға алып қайту! Дөрігердщ кеңесі де солай: "Оқу 
қаида, қалада бір күн аялдауға болмайды, жас жігіт! Ендігі үміт 
қырдыңшипаауасында, тынымсыз күтімде ғана". Енді амалжоқ.
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"Қрш бол, қимаг қала, ОЫмдор Сгмрй! Қош енлі оарлық арміін, 
мұрачтар да!„" Мұгаммқер курсымен осеп анырысып. потер 
үйшеч-астапкететшкггап, мүлікгершдеқалдырмап, ароағатүгол 
салғызып, ү зақ жолла қамданды.

Бұдан арғы өңпмені Нұрлан ҚЛСЕИОВ ақсақал жалға- 
стырсын:

"Усіқытқатерлі кезең, БиатмБапаң &квумізАІ бірдей жұмса- 
тн. Қсізсшның бас кезінле СемеіЦен шықтық. К ун суъімаған 
Жсііһ\ары мезпл. Жаіідарылығын клйте/Ип, жалды өндіре а.і- 
Мсі'\ық. Д'анкежднның жағдәпы суыт жүрісті көтермейді. Се- 
меДден згтнғзнд.і қыр луасын ұімтгы ма, арба үп-шде басын 
көтеріп отырып, жан-жағына құмарлана қарап, әродік бізге 
әңгһіе аіТтып, аздап соргігендеіІ балып еді. Орта жолға жет- 
пеіі-ақ өкпедегідертіне құрғақ жөгел қосш ы п, кұн  өткен саіі- 
ын сырқаты ауырлаіі гуггс... Бізде зәре жоқ — аман-есенжет- 
ю зе аламыз ба деп. Оның үстіне даланың құтырып тұрған кезі. 
Қеңес өкіметі күш  алып тұрақтамаған, ақ әскерш щ  бөрііие 
жортып жүрген шағы. Кезіге қалса, сенің жағдаііыңмен са- 
наспаііды, төбеден бір нұқып, атыңды доғарып алып журе бе- 
р)іхақ . Қүдаіі оңдап оіітеуір сшкім кезікпеді. Ел шетінс ілшге- 
німізде, а,\дымыздвн үш-төрт кісімен, тың каикпен жетшстен 
асыпкеткен егдежасына қарамаіі, Би ата.мның өзі шықты. Бала 
гауқыметі оңаіі ма, сірә, ауылдан тосып алуға дәті шыдама- 
ған... Не керек, Қанкенщ керер жарығы, татардомі т / д е  көп 
екен. Аманжеткіздік. Тек арбадан өз бетімен түсе а,\мады... "

ТУРА БИДЕ ТУҒАН ЖОҚ

I

Азамат соғысының алауы араға ж ы л салып бөсеңдеуге 
айналды. Большевик өкгмечтщ басшылары Орталық Ресей- 
ден қы руар әскер  төгіп, соларға ж ол-ж өнекей қосылған 
ж ергілікті ж асақтарды ң көмегі сеп болып, 1919 жылдың 
күзінде олар ақ қосындарын түеп к  шекараға қарай ығысты- 
ра бастады. Қазан айында Қызылжар, қараш аның соңында 
Көкшетау мен Ақмола ақ әскерінен тазарды. Содан кейін-ақ 
аДмирал Колчак пен казак-орыстардың осы өнірдеп атама- 
ны Дутовтың жауынгерлік рухы құлдырап, әбден күйреген 
өскерічщ  қалдығы қаш а соғысып, Семей губерниясы на 
көктемде көбесі сөгілген көшкін қарш а тежеусіз жөңкілсін. 
Әскери тортіптен жұрдай болған, көбіне құлқы н тілеуі мен 
нәпсі көксеушен өзгені онламаған, содан да бейбастық тағы
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тобырга лйналгші өскорилер логі Қытайгп жвткізетін жол 
отш детүрган Паилодар уоіш  <пт<ш ото алмаган,,.

Аласапыран уақыттыц қилы көріністері жеті ж.іс<ір бала- 
қан, Имантай ақсяқалдьщ  туцғыш иемересі ҒАЛЫМТЛИ 
ҒАЗИЗҰЛЫНЫЦ (1912-1998) жадында күні кеше коргендей 
жақсы сақталган: "Бір түін Нұрым ожом шырт ұйқыда ж,ітқ- 
ннымыздв бізді төсектоп тұрғызып алып, впы л-гүпы л  
кніпдіріп, іъиеқайда алв жонолді, — днпті Ғазекең оіздщ сұр<і 
уымызбен бертінде, сексен ж асқа тақаганда қагаз бетше 
түсірген ғүмырнама естемгшде. -  Ж ерде қар бары өсімде, 
содан тац әбдеи атқашш үзақ журдік. Содан бір уақытта Ке- 
регетас дегеп жсрге, Қазиза оикеміздщ ұзатылган жүрты — 
Шорман бпдщ ұрпағы Әужан ауылына жеттік. Сол ауылда 
оншақты күндей болып, ақ оскері ұ іап кетті десксп соң, қыс- 
тауымызга қапттық. Ви атам, м еніц  өкем Бөкеш, Ағатай 
(Қаныш -  С.М.) да сонда екен. Вірталай қой-ешкі, қара мал 
қолды болыпты. Болдырған агтарын тастап, біздің жылқыдан 
тацдаулы сәйгүліктерді мшіпті. Соныц бөрін жирен шашты 
ақ офіщері жасатқан, солдаттарыда біржосын төртіпсіз адам- 
дар екен... Көрші ауылда жалгыз атын бергісі келмөй, іныл- 
бырына оралған .Ахметбек деген ақсақалды табанда атып та- 
стапты. Моди О спанұлы  есімді бір көрш іміз өлей өжеттік 
жасап, ақ әскерініц қаңтарулы тұрған аттарын айдап әкетіп, 
андалада жаяу қалдырған ерлігін жұрт сүйсіне айтушы еді..."

Ғалымтай Ғазизұльтныц естелік жазбасында мынадай да 
мәнді ақпар бар: "Агатай төсектен басын көтермей жатып 
алыпты, сосында оған ти/спеген, сырқат екенірас оолатын..."

Ал өз әкесі Бөкеш жаман-жоутік киім кшп, жалшы кейпше 
түсіпті. Әмбе тілі жоқ мылқау боп құбылған. Сөйтш жүрш ақ 
өскері не сұраса, соны істеп аман қалған. Өйткені ауыл ағасы 
"қу жанға — бір жұттық мал садақа!" деган. Тек Үлкен ауыл- 
дағы Әбдікәрім Жәмінұлы ғана оңбай түтылып, сірә, кербез 
жіггг зиялы келбетін бүркей алмаған, отряд бастығы оны жол- 
басшы етін зорлықпен ертіп өкеткен. Қажы ауылы дүрліпп, 
не істерін білмей, әбігерге түседі. Алайда Жөмін тұяғы бір 
аптадан соң арып-шаршап, сүлдерін сүйретіп қайтьш орала- 
ды. Сөйтсе Баянаула атырабынан ұзаған соң-ақ жер-суга 
ноқай сылқым жігіт жол көрсете алмай, шатаса бастапты. 
Сәтбай ауылының үлкендері бұған да тәубө, жастай оқу 
қуғаныңның пайдасы тиді... десіпті.

Ж аратылысынан ш ирақ та есті Ғазиз балақанның жады 
түстікке босқан ақ әскерінің ізін баса өз ауылына қызылдар 
отрядының ойда-жоқта өзі сап ете түскенін тәптіштей баян-

6-26
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дапты: "Биаташ сәлөмберө солардьщ ең үлкенбастығыкелді. 
Еңгезердей, ажарлы қазақ екен, белінде еш кінщ  басындай 
наганы бар. Б іздщ  ауыл оған тай сойы п құрметкөрсетті... " 
Ғазекең естелігінде қызылкомандирдщ  есімі аталмаған, сірә, 
нақты білмеген. Н ұрланҚасеновтщ айтуынш а, ол — далако- 
миссары Әліби Ж ані елдин.

Баянауылдуанынатұңғыш  аға сұлтан болған, соған дейін 
де Төртуыл елін ондаған жыл уысында ұстаған Шоң би Еді- 
геұлының бір өзінен он ауыл ұрпақ өрпіген. Солардың бірі 
Баянауланыңтүстікбеткейінж айлаған — Айман ауылы. Сол 
атаны ңбергібірұрпағы  — әкелі-балалы Аббас және Шайбай 
Аймановтар, екеуі де фельдшер болып, Баянауыл станица- 
сында еңбек еткен. Семейлік өлкетанушы Л.М.Власовқа 1968 
жылы түу Кавказдан жолдаған естеллк хатында Шайбай АЙ- 
МАНОВ (1937 жылғы зобалаңда Сібірге айдалып, 60-жылда- 
ры суық ж ақтан қайта оралғаннан кеиін бұл кісі денсаулық 
күйтімен Қара теңіз жағасын мекендеген) өзі басынан кеш- 
кен, 19-жылы күллі Баянауылатырабындағы, жалғыздәрігер 
Асылбек Ж ұм анұлы  Сейітовтщ (Томуниверситетш щ емдеу 
факультетін 1916жылытәмамдаған) қарауындағы емханада 
еңбек еткен кезде көрген-білгенш бүкпесіз баяндаған:

"Азамат соғысы ж үріп жатыр, д ү н п ен ің  астаң-кестеңі 
ш ы ққан қиы н  уақыт. Дәрі-дәрмек таусылуға айнал/\ы, оны  
енді қайдан және қалай табуды білмейдал болдық. Аурухана- 
ны ң жабдықтары ескірген, тамақ жоқ, еңбекақы алмаймыз. 
Сөйтсе де, қолда барды әжетке жараттық... А қы р  аягында 
ауруханада Асылбек, м ен жөне әскерп фельдшер атағы бар 
Белденинов үшеуіміз қауідық. Азық-түлік алута қаражатжоқ, 
сырқагтзпғандар тамақты өздері әкелетін болды... 18-жыл- 
дың аяғы мен 19-жылдың басында жолында кезіккеннщ  бәрш  
сыиыра тонап, Баянаула арқылы Дутов әскерінің қа^ідыгы 
өте бастады. Қалған-құтқан дәрі-дәрмекті тауға тығып қой- 
ғанымыз оңды болыпты, ақ әскері бізден сппрт, дәке, түрлі 
дәрілер талап етті, бірақ дөнеме ала алмады... Дутовтарды 
өкшелей қуы п қызы.дар жегті, елде сүзек ауруы басталды... "

ҒАЛЫМТАЙ ҒАЗИЗҰЛЫ сол кезең  туралы: "Ішлі бол- 
дым, Би атам ісіміз оңғарылсын деп Аманжол атады. Қыс а \ей  
қатты болып, малымызды науат қылды. Ж азға салым асты- 
ғымыз таусылып қалып, ылғп дәмсіз қуырдақ жеіТтш бо.\дық. 
Қала жақтан да ж үрек ж алғарлық ас ізд еген  хохо.лдар, 
башқүртпен татарлар жаяу ш ұбырыпкеле бастады. Қыр е.ин- 
де бұрын-соңды болмаған кісі тонаушылық көбепді..." — де- 
ген тұжырымды баяндаумен сол бір алыс күндердің сьшдар- 
лы сщтатын бүкпесіз әңгімелеиті.
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Алаш қозғалысына белсене атсалысқан зиялылардың жағ- 
дайы күннен-күнге ауырлай берді. Кеңес өкіметі ә дегеннен- 
ақ  оларға жылы шырай көрсеткен ж оқ. Колчак үкіметі түу 
баста Алашорда кең еп н  қолтығына тартып жолбикелж жа- 
сағанмен, бірер ұры ста ж ең іске ие болып, бәлш ебектер 
үстемдігін Сібір аты рабынан ты қсы рған кезде түп ойын 
ашып, директория 1918 жылғы 4-қарашада "Алаш автономи- 
ясына біржола тыйым салу туралы" ж арлық шығарып, "бо- 
дан халықтардыңтөбемізгесркіруін тежеп", әсіресе "мардым- 
сыған кнргнз оқығандарын тәубәға келтірудщ уақьггы жетті" 
деп шешкен-ді. Соған орай, кей жерде ұлт зиялыларының 
басына қамшы үпіріп, кейбірін түрмеге қамап, енді бірін сот 
үкімінсіз атудан да ж асқанбаған. Мысальт, олардың құрығы 
Семөйде ең алдымен жоғары білімді заңгер, ұлт қоғалысын 
сонау 1905 жылдан дайындаушы болған Ж ақы п Ақбаевқа, 
"Сарыарқа" газетінің редакторы Имам Әлімбековке түскен. 
Екеуі де біраз уақы т түрме дәмтн татып, Ж ақы п қа  тііггі ату 
ж азасы н кесуге әзірлік жасалған. Сөйтсе де Сібір директо- 
риясының құзы ры  Ертіс өңірінде аса пәрменді бола қойған 
жоқ. Сірә, соған Алашорда кеңесі Семейде ұстаған екі полк 
атты әскердщ, қырдағы қалың е \д щ  де мінерге ат, ішерге ас 
оеріп, қы зуқом ауайтарлы қтайәсеріболған . Қысқасы, олар 
Ертістщ сол жағалауында, өздері Алаш атандырған қалада ез 
бетінше би мк жүргізген. Ал оң жағалаудағы ескі қалада ата- 
ман Борттс Анненков бір жыл бойы әскерн штабын ж әне ко- 
мендатура ұстаған. Сөйте тұра, Алаш өкіметтне ештеңе тстей 
алмаған. Қоқан-лоққы жасағанымен жоғарыдағы екі азамат- 
ты да ж азасы з босатуға мәж бүр болған.

Сол текетірес майдандағы ахуал күрт өзгерген қарсаңда, 
Алаш басшылары ақ әскеріне қолғабыс етуден жалт беріп, 
Қызыл әскер бөлімдеріне жең ұшынан жалғасуға ойысқан. 
Әккі саясаткер В.И.Ленпн де бұл жолы ұлт басшыларының 
көмегшен бас тартпайды. Сірә, қазақты ң шексіз иен дала- 
сында соцғы солдагы қалғанша шайқасуды жобалап отырғ- 
ан Колчак пен казак-орыс атамандарының қаскөй ниетін бол- 
дырмас үшін де өздеріне жергімкті халықтың 'барынша қол- 
дауы һөм шексіз сенімі керекпгш көрегендікпен аңдаған. Сол 
себептен де Ресей Федерацпясының ВЦИК-і 1919 жылдың 4- 
сәуір күні Қырғыз (Қазақ) өлкесі кеңесшщ қүрылтайын таяу 
арада ш ақыру жөнінде арнайы қаулы қабылдайды. Алаш
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көсемдерш таңғалдырған, бәлкім, күдікті коңілдерше үміт 
сәулепн тұтатқан игі лебіз соның екінші тармағында: "Кұрыл- 
іайСа КйІЫ!̂ -ЩЫ&>РЛЫІ̂ ХЫрГЫЛАі11>Г<1, УНЫП ІШШЛС ҒокГІІЫ: 
нов (А\ашорла кенесінін төрағасы — С.М.) тобынан келген  
өкіллерлін ле  6ас ан<шлыгыиа к еп ш е м е  беріктишгі», * баса 
айтылыпты. 10-шілде күні Бүкі\ресейлік халық комиссарлар 
Кеңесінің төрағасы "Қырғыз өлкесін басқаратын төңкеріс 
комитетішң уақытша ережесін" бекіткен. Сол бойынша дала 
олкесіндегі өскери-азаматтық бнлік Кирревком құзырына 
берілген. Ал оған мүше боп енгендер — Әліби Жангелдин, 
Мұхамедияр Тұнғашин, Ахмет Байтұрсынов, Бақытжан Қара- 
таев, Сеиітқали Мендешев, С.С.Пестковский және больше- 
вик партиясының байырғы мүшесі Вадим Лукашев. Ж еті 
адамның бесеуінің қазақ халқының өз перзенті болуы да ке- 
ңес өкіметшің ұлттық автономия шаңырағын көтеруге ықы- 
ласты екенін айқын аңғартқан. Әсіресе Алаш қозғалысының 
көшбасшы көсемдерінщ  бірі Байтұрсыновтың сол топтың 
жуан ортасында аталуы — ұлт зиялыларының жағдайымыз 
не болады деген күдік-күмөнін бірден тарқатқан.

Тамыздың алғашқы күндепшде-ақ Кирревком мүшелері 
Орынборға жетіп, жұмысқа кіріседі.

Орталық өкімеітщ  осы қадамы, әрине, Алаш жасақтары 
ның өрі-сәрі көңілін кеңеске бұрып, едел-жодел әрекетке 
көшуіне түрткі болған: олардың батыс ш ептеп аггы әскер 
ж асақтары генерал Толстовтың ту сыртынан ш ұғылтш сіп, 
Елек корпусының штабын қолға түсіреді; Шығыс қанаттағы 
Алаш милициясының бөлімдері М .В.Фрунзе қолбасшылық 
еткен Қызыл армия тобына қосылады; сайып келгенде 1919 
жылдың желтоқсан айының оірінен екісіне қараған танда ақ 
әскерш ің соңғы тірегі Семей қаласы Кеңес қолына көшеді... 
Ескертер жәйт: Кеңес тарихшылары біржақты жазғандай, сол 
түнгі когерілісті больш евиктердің астыртын ұйымы ғана 
ұйымдастырмаған; оған эсер партиясы, шаруалардың IV кор- 
пусы ж әне Алашорда кеңесі шығарған демократиялық одақ 
(демкоалиция) өкілдері де қаты сқан . Осыдан соң -ақ  ақ  
әскерінің қалдық бөлімдері Қытаймен шекара шепке тоқтау- 
сызжөңкілоді...

Сібревком жарлығымен іле-шала Семейде де губревком 
құрылып, Ертіс бойындағы барлық ауыл-село, етаницалар мен 
уездер биліпн өз қолына алады. Алғашқы губревком құрамы- 
на Алаш партиясының өкілдері (Ә. Ермеков пен Ж . Аймауы- 
тов) де тең құқы қпен кірген; жиырма окі жасар М ұхтар Әуе- 
зов губерниялықатқарукомит'тініңтүрікхалықтарыбп\імінің
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қазақ секциясына бастық болыптағайындалған; Әбікей Сөтба- 
ев губерннялық оқу-ағарту бөлімінщ меңгерушілігіне шақы- 
рылып, ал Ахметолла Барлыбаев Павлодардағы уездік комите- 
тіне мүше болып сайланады. Әмбе соның бәрі губревкомның 
өз ынтасымен емес, Орталық үкіметгщ тікелей нұсқауымен 
жүзеге асқан. Әмбе ВЦИКарнайы шешім қабылдап, Алаш қоз- 
ғалысының мүшелеоіне саяси кешірім жариялаған.

Алаш партиясының облыстық комитетінің тұтқындалған 
кейбір мүшелері солж арлы қтан кейін бостандыққа шықты, 
бой тасалап жүрген Алаш көсемдері де оқу-ағарту саласында 
еңбек етуге рұқсат а.\ды. Ахмет Байтұрсынов КирЦИК-тщ 
тұңғыш оқу-ағарту комиссары болып тағайындалады. Тоқ 
етерін айтқанда, ұлт зиялыларының ең көрнекті тооы ел билп - 
інен шеттетілгенмен туған халқын жаппай сауаттандыру, көзін 
ашып, бш м  жолына бастау мүмкшдіпнен ажыраған жоқ. Бұл 
болса ел жақсыларының жаңа ғасыр басталған кезде-ақ ү кімет 
а\ды на қойған еж елп арманы болатын.

Десек те, келеңсіз бір ж әйт қазақ  оқығандарының алаң- 
сыз жұмыс істеп, көкейкесті ой-жобаларын ж үзеге асыруға 
қол-бөгеу болған. Оның тұп негізі ВЦИК-тщ бір аймақта екі 
бірдей төңкеріс комитетін  құрған , сірә, залал-салдарын 
жеткш кті ойластырмаған қаулысынан өрбіген. Айталық, Орал 
тауынан Қиыр Ш ығысқа дейінғі орасан зор шалқар аймаққа 
иелдк ету құқы ғы  берілген, Омбы қаласында ірге тепкен 
Сібревком бірден-ақ 1868 жылғы реформадан кейін ресми 
құжаттарда "Сібір қырғыздары" деп аталатын, негізінен Орта 
ж үз қазақтары  қоны стап отырған байырғы С.арыарқаны 
түюлге дерлік иемденуді мақсат еткен. Нақты айтқанда, бұры- 
нғы Торғай облысына қарасты Қостанай уезі түгелдей сол 
кезде құрылған Челябі губерниясына берілген; ал Ақмола 
облысы іле-шала Омбы губерниясы аталып, оның иеліпне осы 
облыстан Көкшетау, Атбасар, П етропавлжәне Омбы уездері 
тиген; сондай- ақ  Павлодар, Қарқаралы, Аягөз, Зайсан және 
Өскемен уездерін біріктіріп отырған Семей облысы да, ВЦИК 
жарлығы бойынша, губерния құқы ғы на ие болып, Сібрев- 
комныңқұзы рына көшеді... Яғни, 1916жылы іш інаражүрген 
санақ бойынша, осы аймақта тұратын біржарым миллион- 
нан астам қазақ  Кирревком билігінен ты сқары қалған. Әри- 
не, Сібір ревкомы иелігшдегі қазақ  жерінде орыс билігін қаз 
қалпында сақтап, соған орай қазақ  ж ақсыларын ел басқару- 
дан шеттетш, саяси қуғындаудыту бастан мұрат еткен.

Осы саясаттың айқын мысалын өлке тарихын зерттеуші- 
лер Омбы архивінен бертіндн тапқан құжаттан айқын көре-
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міз: "Семенге мен 28 ңаңтәрда кфдім. Маған дейш  Губрев- 
комның басқару бішмшде түрік халықтары секцинсы қ±рыл- 
ған екен. Оны басқаруға Мұхтар Әуезов деген пиғыл-нметі 
4 үдамал б іреу тағайындалыпты. Губревкомның мүшелігінө  
қы рғы з зннлыларынан Әлімхан Ермеков, жұмысшылардан 
Т&іенов кіріпті. Ңырғыздардың мұңын жоқтап, сойылын со- 
ғушы осы үшеуі болғандықтан, бұлар туралы өзімнің ойым- 
ды ашық бгідірсді қажетдеп біхдім... Ермсков — .Машорда 
партписыныц атақ гы Бөкейхановтан к&йінгі беделді һәм  
бш кгі басшыларының бірі... . і і  Әуезов — соңғы к.\аста оқыгі 
жүрген семпкарнст /? / ,  жас коммунпст бола тұра Ермековке 
жан-тәнімен берілген адам. Сол сеоепті Ермековтщ айтқа- 
нымен ғана журіп-тұрады, оның қазіргі қам-қарекеті бұған 
далел. Та\енов болса қара жұмыскер, аздап оқып, жаза быге- 
німен бслсснді іске қабілеті мардымсыз, тоңкерістік жұмы- 
сқа му^ідем жарамантын, босаң адам..." — деген пәде-жала- 
сы мол ақпар жолдапты Сібревкомның татар-қырғыэ секци- 
ясын басқаратын Самат ШАРАФУТДИНОВ 1920 жылдыц 
6 наурыэ күнп баянхатында. Семөй ревкомындакы түрік ха- 
лықтары секциясының жүмысын жандамдыруға Омбыдан 
жюерілген лауазымды өкілдщ ақпары "Сомей губерниясын- 
дағы саяси ахуал және Сібір өлкесіндегі кеңес аппаратыныц 
пнғылы жат элементтермен былыққандығы туралы" деген 
айдармен жолданыпты...

II

Қазақ даласыныц қиыр шетінде, Ресейментерігкей-батыс 
шебшдегі Орынборда ірге тепкен Ічпрревком "күллі қазақ  
ж ерін бір орталықтан басқараты н тұтас өлкеге біріктіру" 
жұмысынаырғалып-жырғалыпкіріскенше, сололкегсүрым- 
талтұрған Омиыдағы Сібір комитетінщтөрағасы, қажырлы 
да аса жігерлі қайраткер деген дабыра атаққа иө, әмбе Ресей 
Компартиясы ОК-ніц Сібірдегі бюросымыц оіршші хатшы- 
сы, өз әріптестері қолпаштап "Сібірдегі Лении" деп атаған 
И.Н .Смирновез құзырындағы барлық губерння, облыс, уез- 
дерді едел-жедел "кеңестендіріп", Орталық үкіметж арияла- 
ған қарарларды тезірек ж үзеге асыруға жұмылған.

Қалың ел сағына да зарыға күткен түбегенлі озгеріс Бая- 
науьпчға да жетті.

Наурыздың бас шеншде шабарман келш, өкесппң үйшде 
жан күйтгеп ж атқан Қанышты станпцаға шақырады. Естуін- 
ше, уезд орталығынан төтенше өкілдер келгөн. Осы маңат- 
тағы қыруар елде ж аңа билік орнатпақ. Кеудесіндегі дерт
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ерекш е өршитш, ж ш к  майы түгесллген қатерлі м езпл болса 
да төуекелдеп атқа қонды, күйзелген елтірлігі шешілер сөт 
туғанда ж ан саугалап тек жатуға дәті жетпегені анық.

Баянаула атырабына келген өзгерістщ бүге-шігесш Се- 
мей губерниялық төңкеріс комитетіне Баянауылстаницасы- 
нан 1920 жылдың 18 наурыз күні жолданган телеграф ақпа- 
рынан білеміз: "Уездікревкомныңжуктеуі бонынша, губрев- 
комньщ  осы жайындағы жеделхаты непзш д е м ен Баянауыл - 
ды ц ауд андық рөвком ы н упымдастырдым. Ревкомны ң төра - 
ғас.ы болы п Богаченко, м үш елерш е Қ аны ш  Сөтбаев, За- 
рембо, Калачин, Айт бақпн жод/\астар кірді. Осы құрам- 
ды  тезірек бекітупңізді сұраймын. К ерейбаев".

Баянауыл ревкомы алгашқы мөжш сінде-ақ еңбекшілер 
арасында мәдени жөне агарту жұмыстар жүрпзуге екі бөлім 
ұйымдастырады. Қаныш соның қазақ бөлімше меңгеруші, ал 
екіншісіне басқарма м үш еп гіолып тағайындалады.

Станица жаңа тірлікке бетбұрған. Солкүнде олөлденеше 
болыстың басын қосқан ірі аймақтың орталығы. Ревкомның 
міндеті де соған орай сан алуан: "Әр болыста мектептер ашып, 
өр ауылда сауаттандыру оқулары ашылады, әйелдерге бос- 
тандық беріледі, ұрлық пен барымтаға тыйым салынып, жал- 
шы-кедейлердің құқы ғы  мал-мүлік иесімен теңеседі. Ж аңа 
өюметтің ж арлы қтары н бұқара халыққа жеткізетін, өмбе 
соны бұлжытпай орындатуға үгітшілер керек, Олар білімді, 
көзі ашық, көкірегі ояу азаматтар болсын.

Қаныш та сол дүрмекке елігш, ж ан күйттеп, бос жатуды 
білмейтін, аттан түспейтін беймаза қызметкерге айналған. Ол 
енді жаңа өкіметтің жалынды үгітшісі.

"О к ун нщ  үгітшілері — бүгш п тсихатшылардан мүлдем  
өзгеше жандар. — деп эңпмо шерткен-ді Белденинов есімді ка- 
зак-орыстың үйінде Қанышпен бірге тұрған Мөлікаждар 
ЕСМАҒАНБЕТОВ бізге 1961 жылы, — Бугш жер оо.нсі туралы 
түсіңдірсек, ертсңінде сол ауьыға қаііта барып, сүзөктөн сақта- 
ну  туралы сөз басгаймыз. Куніне кейде неше мөрте жннаймыз, 
тіпті ығыр етөміз. Ішкі Ресенді аштық жайлаған кез, соларға 
көмек деп азық-түмк жннаушы агент те болып кетеміз..."

Сол кездің аумалы-төкпелі ахуалы, жайында Ғалымтай 
ҒАЗИЗ¥ЛЫНЫҢ естелігінде де біршама айтылған, тек ол 
сегіз жасар балақанның жады сақтаған жәйттер: "Бір кун і 
Керекуден уәщлдер келш, Мырза ауы.-шнда көп адам қатыс- 
қан жиын шақырыпты. Сөйтсек, болыс сайлауын өткізіпті. 
Сайлау бұрынғыдан өзгеше болыпты. Болисполком төраға-
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сы н ж пналған жүрттың өзі атапты. А қы ры нда көпш ім к  
қалауы бойынша, болыс болып менщ  әкем Ғазиз Ияантайұ- 
лы, хатшылыққа Әубәкірдщ Мұхтары санланыпты. Сөнтш, 
ойда-жоқта болыс кеңсесі жүз жы,\даіі уақыт бекем орнық- 
қан  Шорман ауылынан біздщ Қарамүрынға ауысып, мүныда  
жнналғанжүртзаманныңөзгергені, төңціккежеткеніміз...деп 
даурыққан білем, қалаяда шат-шалекей қуаныпты. Со күнде 
станицада кеңес жұмысында жүрген .Ағатанымды жсдс.үхат 
арқылы Семенге, алде Керекуге шақырыпты. Ун ішіміз бұл 
хабарға ерекше абыржыды..."

Қыр е мнщ тірлігі бірте-бірте қалыпты райға көшті. Заман 
аужайы да кеңтөрімді жағдайға ауысқандай. Алайда талай 
жылғы күйреудсн соң кетеуі кеткен шаруаны түзеу де оңай 
емес-ті. Аяқтан шалған қиынш ылық сан алуан болатын.

"Сүзектщ еңауыр, қайталапсоғатын, дене бөртш, іш құры - 
лысты да тұтас қамтнтын туріне тап болдық, — депті фельд- 
шер Ш айбай АЙМАНОВ семейлТк өлкетануш ыға жолда- 
ған хатында. — Ауырғандарды әр жерден арбалап әкеле бас- 
тады. Асылбек Сейітов күні туні жұмыс істеді. Өзі ғана емес, 
ж ергшкті к ең ес  қызметкерлерін, партяченке мүш елерін, 
бізді де  сүзекпен күрсске жұмылдырды. Аудандағы жалғыз 
аурухана тарлық еткен соц 5-6 жерден уақытша емхана ашып, 
солардың қасы нан монша, наубайхана және жархана (бит, 
бүргені күйдіретш орын) жасатты. Д әрігер  — жалғыз өзі, 
першіл — төртеуміз, меіпрбнке — бірнешеу, аурулар  — 
ж уздеген... Ж ағдай ауы р болған соң  саннтарлар саны н  
көбейтіп, оларды жаца жүмысқа едел-жедел унретуге тура 
ке.\ді. М ұрнымыздан шаншылып жүріп, ұйқы  көрмей еңбек  
еттік. Еңбек ақы алмаймыз, дәрі-дәрмек жегпейді, қолымы- 
зға лідеқалай 100 сом тпсе, оның құны  ертещнде — 1 тиынға 
түсіпқалады... Асылбек Ж ұманұлы беделін салып, одан-бұдан 
дорі-дәрмек тауып келеді, ауы.лдарға кісі жіберіп, азық-түлік, 
отын, басқадайдяхгір қажеттердщ бәрінде алып, тіршілік отын 
үрлеумен бо,\ды.

Індеттщ әлей күш өйген ңарсаңында м енде мұрттай үшып, 
өз үйімде жаттым. Асы лбек к ү н  сайын келіп, ем жасайды. 
Келген сайын: "Хал қалай, сузек  тоқтай ма!" десем, "Беті арі 
қарады, өлім-жітім жоқ. Сен ешнәрсеге қамықпа, тиыш жат. 
Бірер аптадан соң жұмысқа шығасың... деп көңілімді аулап, 
өзге науқастарға жәрдем беруге аттанады. Сырқатым к уп п і  
болып, 18 тәу.нкі ен  көйін есімд, жныппын.

Көзімді ашсам — қплында шппрц, терлеп-тепшіген, үстінде 
ақ халат, Асылбек қасымда отыр, еденде — амггулалар сынығы.
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Таңдайыма қасықпен су тамызды да: "Сен де құрдымға кетеді 
екендеп  зәрем қалмады. Енді ештеңе етпейді, тек қозғ&шай, 
тыныш жат. Ертең келемш" — деді де шығып котп Шынында 
4сЭ оңала бастадым. Бірнеше тәулжтен соң жүрш-тұруға халім 
келді. Сол кезде Асылбек маған шынайы жағдайды естіртті: 
соігтссм, першілдерден — Бельдеников, Размазин жөне төрт 
медбике оірдеіі өліп, ауруханада Асылбектщ ж,іігыз өзі сопи- 
ып қалыпты; уезд орталығынан ешқандай жәрдем ала алма- 
ған; өйткені Павлодар мен Ақмолада сүзек эпндемиясы қауырт 
күшейш, өздерідедөрігерыккөмекке зәруболған; оларға қара- 
ғанда, оіздеп өлім-жітім әлденеше есе кем  шыққан. Сүзектен 
құты.\ып уһ дегенімізше, тырысқақ сап ете қад\ы. Бір ауылда 
екі кісі мерт болды. Олардың м ә й і т і н  өртеп, қора-қопсысын  
жөне құртып, маңапындағы құдық, өзен-бұлақтарды түк қой- 
май тексердік. Асылбек Павлодарға барып 500 адамға төсек- 
орын, палатка әкелш, эпидемиямен түбегейлі к} ресетш отряд 
ұйымдастырды... бірінші сәуірден қыркүйоктщ алғашқы жа- 
ңасына дейін  10 болыс елді түгел ақтап, сауықтыру, тазарту 
һәм сақтаңдыру шараларын жүргід ук. Тырысқақ та үшмәрте 
бұрқ етіп барып, біржола тоқтады... "

Уезд басшылары жас Ншмпазға сенім көрсетп. Керекуге 
ш ақырудың ж ай-ж апсары Қаныш Имантайұлының өмірба- 
ян құжаттарында нақты  баяндалған: Павлодар гөңкеріс ко- 
мнтетшіңтұңғыш төрағасы, теміржолшы жұмыскер П.В.Поз- 
дняк орысша сауаты түзік азаматты бастапқыда уезд орталы- 
ғында ұстап, мәндірек ж ұм ы сқа пайдалануды жөн көрген; 
алайда жас жігіттщ денсау\ы қ жайын бі\ген соң, ауасы шипа 
Баянауылда қы змет атқаруға рұқсат етіпті; сол сапарда-ақ 
олхалы қ соты міндетін мойнына артып қайтады.

Ақсақалдар төрелігі мен билер билігінен өзге қазылықты 
естіп-көрмеген елге енді халық соты үкім антпақ. Ж уанны ң 
жүмырығында, өңепп кең кер билепдің жемсауында талай 
заман теңсіздік көрген бұқара халық заң жүзінде де теңдікке 
ж етпек. К еңес соты ның қара қылды қақ  ж арғандай әділ 
үкімін естіп, талай жылғы есесін қайтармақ.

Ж ә, сонда, қандайжол-жобамен?
Билікті қолына алғаннап бергі үш жылды толассыз шай- 

қаспен өткізген жұмысшылар мен солдаттар нкічетшщ заң- 
дар кодексі туралы ойлауға мұршасы келмегені түсінікті. Қазақ 
даласындағы өкімет заң қабылдамақ түгілі, шекарасы белгі- 
ленш, біртұтас республика болыптолық құралған да жоқ. Сыр 
бойы, Ж етісу — Түркістанға қарайды; Ақмола мен Торғай, 
Ж айы қ пен Есіл бойы, Астархан мен Атырау — Орынбордан
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басқарылатын төңкеріс комитетіне, ал Ертіе бойындаты қазақ 
уездері губерния аталғанымен Сібір өлкееше бағынышты. Ал 
Бұхара, Қоқан хандықтары неліпнде, Ташкент маңында тұрып 
қалған қандастарыныңтағдыры тіпті беймолім.

Сайын далаға "Есім ханның ескі жөнімен, Қасым ханның 
қасқа жолымен" төрелік айтып, бұрынғы билердщ билігш үлп 
етуғе болмайтындығы және айқын. Бұған дейш  даутерлерді 
бітістіріп, дауласушы руларды бітімге жүгіндірін келген, өз 
әкесі Имантай би қолданған ата жолы, ақсақалдар төрелап де 
өжетке енді жарамайды.

— Бостандық заңы бойынша үкім айтасыз, жас ж т т .  Ақ 
пен қараны адаспай айыратын көзі ашық, оқыған азаматсыз. 
Революцияшылпролетариаг қолыңызга берген құқы қты  өділ 
пайдаланып, арыңызға сүйеніп үкім етесіз... Езілген бұқара- 
ның, жалшы қауымның қорғаны болыңыз. Сонда ғана ісщіз 
алға ж үреді, халы қты ң сенімш е ие боласыз. Әмбе Кеңес 
өкіметшщ сенімді өкілі, жаліянды үгітшісі атану — сізге бас- 
ты міндет! — деген-ді большевик Поздняк түңғыш кездесуде.

Бұл м ш детп ол қалай атқарған ?
Б ұлсұраққа нақты жауап беру үчшн сол күндеп сот жұмы- 

старын ақтарып, нақты деректерге ж үпиү шарт. Алайда сөдия 
Сәтбаев 1920-1921 жылдары қараған жұмыстарының дені 
сақталм аған ... С онды қтан  көз көрген д ердщ  естелігіне 
жұпнеміз:

— Азан, Сазан дегеи дөулегплерден кедей Қоқының неше 
жылғы еңбегін әперген;

— Найзабекұлы Оспанбайдан, Рақымбайдан еңбекақыда- 
улап келген жалш ыларына есе кескен;

— М ұстафа баласы Шәгін болыстан ақы  даулаған қоңсы- 
ларының жұмысын үлгш  сот мәж ш сінде қарап, даугерлер 
пайдасына шешкен.

Ел есінде сақталған елеулі оқиға — Бәтима қыздың дауы: 
Қозған еліндегі беделді бір атаның бұла өскен сұлу қызы Ьәти 
ма жастай атастырылған жеріне барғысы келмей, өз ауылын- 
дағы көрікті, сері жігітпен көңілі жарасады. Қыздың қайын 
жұрты намыс қуып, Бәтиманьі зорлықиен байлапөкетеді. Қыз 
бірақ барған ауылында да өжеттік кврсетеді. Ж әбірленушінщ 
аз-маз оқуы, әрі заман тынысын аңдаған зерделні де болған 
сияқты, арызын өжет қыз өлеңмен жолдайды.

ЬозторғсіпдсШ шыры.'\/\аган м ен оір қ ұс,
Қсшылыста тұтқын болган бнылғы қыс.
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Сөдия жәрдем етпесе — күнім  ңаряң,
Құрғаң торда жатырмын ер кт н ен  тыс.
Сіз — ңазы болғанда, м ен  — түрымтай: 
Қырғплардан құтңарыңыз — сол бүйы т ан!.. "

10-учаскенщ жас судьясы зорлықшыл ауылга жедел атта- 
нып, ашық сот мәжІлЗсш шақырды. Аяқ ж етер ж ердеп елді 
жнғызып, қыр сахарасы төлім-тәрбие алғандаіі үлгш  жиынға 
айналдырады. Әрине, Бәтима қыз басына бостандық алған.

"Содан кеіпн-аң сот кеңсесш е арыз беруш ілер мулдем  
көбепді. Әсіресе зәбір-жапа шегіп жүрген әпе.\дер, жалшы- 
лар көбірек келетш болды, — деп өңпмелейді Мәлікаждар 
ЕСМАҒАНБЕТОВ, — солар тіпті біз жататын Петькенщ үйін 
де ергр\і-кеш  босатпантын... Қаныш оділ сөдия болды. Агай- 
ын, рулас, туысдөп ешюмге де бұра сөйлеп, теріс үкім шыға- 
рған жоң. Қасындағы жас серіктерше: "Өкімсттщ ала жюін 
аттамаңдар, жігіттер. Д үнпе — біркундік, арың — мыңкүндік! 
Ары тазаның алды — ашың, арты — ңорған" деуші оді. Оны- 
сы рас екен. Сол жы.ідарда бір күндік  бнлігін пұ/\дап мал 
жнған, өз руыны ң соиылын соңңан талан сөдияларды көрдік. 
Н екерек, бәрідедәурені өткен соң күресшге тасталған сүйек- 
теп да.\ада қадуы ..,"

Бірақ ж ас сөдия қараған барлық іс Бәтима қыздың дауын- 
дан оп-оңай шешіле бермеген. Көбіне кеңес өкіметінщ кімді 
ж ақтантыны н дәлелдеп, күш қолдануғатура келген. Қ ы рса- 
харасы  оған оқы ған азаматым деп қарайды. Қаныш та ел 
сеш мш  ақтаи, кеңседен гөрі ат үстінде көбірек болады.

Десек те жас сөдияның ұш ы-қиырсыз ауыр жұмыстан 
түңшп, жаңа үкімет адамдары мойнына артқан ауыр міндет- 
тен жүйкесі қажитын күндер де жшлей бастады. Сірә, күпті 
көңілі озгерек те, ауқымдырақ бніктерді аңсаған. "10-учаске- 
д еп  жағдайдың күрделі екенін  мәлімдеуге тшснш, — депті 
халың соты Қ СӘТБАЕВ 1920 жылдың 20-желтоқсанында гу- 
берниялық соттың төралқасына жолдаған хатында. — Қарал- 
ған арыздарды есептемегеннщ өзінде 300-ден аса жүмыс ке- 
зекте тур. Кеңсе ңағазы ижүргізетш хатшы бізде атымен жоң, 
ал жұмыс істейгшдер — іс  ңағазының зм ппесш  білмейді... 
Сол себепті, бұл м ш д р т т і  — 10-учаскенщ соты, мен өзім атңа- 
рамын. .•'1.1 менде будан әрі хатшы болып, әрі сөдня міндетін 
атңаруға шама жоң..."
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Сот кеңсесінің қыруар шаруасы жас сөдияны Баянауыл 
төңкеріс комитеті жүктеген әлеумет мшдетшен, аудандағы 
мәдени-ағартужұмьптарын қоса атқарудан босатқан жоқ-ты. 
Оны да тыңнан бастауға, қы р сахарасының сол күндеғі талап- 
тірлігіне орай сан-салада қатарлас ж үрпзуге тура келген...

Төкен ОРАЗОВ, "Қаныштың жастық шағы" кітабынан:
"...Есікті тьщылдатып қақтыда, ашаң жүзді, үзы н бойлы, 

аққүба жас жігіт к ір іп  ке.\ді. Бәріміз орнымыздан түрып 
сәлемдестік. Суықтан өңі қаш қан балаларды мүсіркей ш о- 
лып, басындағы қара папағын қолына алды да:

— Сәлеметсіңдер ме, балалар? — деп, басын т п  амандас- 
ты. Рақымжан ағаймен  (Рақымжан Сағынұлы — Баянауыл 
бастауыш мектебшщ алғашқы мұғалімі — С.М.) қол алысты.

— Отырыңдар, балалар, — дед/де, ол кісі қасымызға келіп, 
бос орынға отырды. Көк шүға күзен  ішігшің түймесін ағытып, 
қара бүйра елтірі жағасын қайырып тастап, күлімдеген мөлдір 
көзін өрлі-берлі аударып, бөлме іш ін тағы да шолып шықты. 
Т ерезен ің  сы ны қ кө зш е  үңіле карады, қиғаш  қасы н сәл 
көтеріп, бізге мүңайған кейш пен бүрылды.

Балалардың басында тымақ, аяқтарында саптама етік, үсте- 
ріндегі жабағы жүнді күш. жыртық сірі тондарының белін 
қайыспен буып алган. Суық сорған түрімһ бозарған...

— Ж ағдайлары ң жақсы емес екен, балалар. Әйтеуір, 
ауырып қалмасаңдар болғаны. М ен  кісі жіберейш, өсік-те- 
резелерді бүтіндеткенше, үйлерще бара түрыңдар, — деп  ол 
орнынан түрды.

Ж ылы жүзді, түр-түу\ғасына кісі тоярлық бүл адамның кім 
екенін біле алмай бір-бірімізге қарап калыппыз...

— Біздщ  р евком ны ң мүшесі, осы отаудың ш аңырағын  
көтерш, сеңдерге қамқорлық жасаған Қаныш Имантайүлы, —■ #ідеді мүғалім .

...Тамылжығантамыздыңаяқ шені. Ағаштардыңжапырақ- 
тары түсе бастаған. Бірақ күздін жылымық жацбыры жоқ. 
Күн ашық. М ектептщ ересек балалары мен мүғалімдері, ола- 
рға қолғабыс еткен аудан азаматтары аулада ж ұмыс істеп 
жүр. Бір тобы ағаш тімп, екшшілері оны балташыларға та- 
сып, үшіннилері отындық ағаштыбөлектеп үніпж атса, әйел- 
дертобы  қаз-қатартұры п қабырғаны сылауда. Павлодардың 
2-басқышты училшцесін бггірген Пөуен Ж үсш баев мұғалім 
партаның қағазға сызған үлпсін  балташ ыларға көрсетіп,
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жөндептүсіндіре алмай, әуре болып тұрған. Бір мезетте әлде- 
қайдан Қаныш келе қалды. Қолына қысқа ара алып, ағаш кесе 
бастады. Кішкенеден соң даярлаған кесінділерін балташыла- 
рға көрсетш:

— Міне, парта деген осындай болады. Осы ү \гім ен  әр 
бөлмеге кем дегендо он-оннан парта жасау керек. Даярлаған 
тақтай жететін сияқты, — деп еді, балташылар даурыға күліп, 
ж ұмы сқа кірісті.

Көп болып жұмылған соң қойсын ба, сол к \ ні-ақ мектептің 
бірталай жұмысы бітіп қалды. М ектеп ауласы жәрмеңке ба- 
зарындай той-думан. От жағылып, қазан көтері \ген. Ж ұрт 
Қанышты қоршап алған.

— Бүгін біз үлкен бір ш аруаның басын қайырдық, ағай- 
ын, — дейді желпіне сөйлеген жас сөдия. — Өйткені ертеңгі 
сүйенпшміз — балаларүішн еңбекетпк. Бұлмектепкеертең 
өздеріңіздің ізбасар ұрпақтарыңыз келеді. Ж ылы үйде, жай- 
лы партада отырып, өнер-бш мге сусындайды. Ал қане, әнші 
қауым, осы игш кке арнап, аз-маз ән шырқайық. Ш аршаған 
коптің көңш  жадырасын, ж ақсы  ән — ж ан азығы деген...

Бұл да оның әлеумет жұмысына араласқаннан бергі ма- 
шығы: қандай жиын өткізбесін, соңын ойын-сауықпен біті- 
реді; қасына ерген серіктері де сол үшін жүргендей — жас 
басшысы ә десе-ақ ортаға атып шығып, домбыраларын күй- 
леп алып, төңіректі ен-күйге бөлеп ойын-сауық бастайды.

"Қаныштың қасына бір жаз жнырма үш жігіт еріп ж} рдік. 
Осы күнгі жөнмен аіітқанда, сондағы қызметіміз — онын  
қою, — деп еске алады Баянауыл тұрғыны Иген БАЯЗИТОВ 
ақсақал. — Көоіне көрсететініміз — Мұхтар Әуезов жазған 
"Еңлік-Кебек" п ен  өзіміздің Ж үсіпбектің "Жебір болы сы ”. 
Қатысқан жігіттер — Әбдікәрім Сәтбаев, Сапарбек Құдай- 
бергенов, Сәрмен Қариев, Өміржан Әділбсков, ал Қабденде- 
ген  өнерлі жігіт әііелімен... Еңшк болып соның келіншегі ой- 
найды. Есмағанбет, Балабек деген  әнш ілеріміз де болатын. 
Есмағанбет жүрт а.лдына шығып: "Есмағанбет әншімін Баян- 
дағы, Танып қал өнерімді айтам тағы, Қасымда бір топ жігіт 
өнер қуған, Тасындай Баянтаудың Арқадағы"деп ұзақ жыр- 
мен бізді таныстырып, ойын бастайды. Қаныш оны еркелетіп, 
Еске дейтін. М ені Иске деуші еді".

Халық сотының қасында жүрген топ сауық жасап, ойын 
көрсетумен ғана тынбайтын. Әрбшщ мойнында тиісті яшдеті 
бар: бірі — сот хатшыоы; екінішсі — финагент; үшіншісі — 
газет, кітап оқып, өкімет саясатын көпш ш кке ұғындыратын
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қызыл үгітші; төртіншісі — милицітонерлер... Ллкешке қарай 
солардыц бәрі де бетіне сақал, мұрт байлап, киімдерін ауыс- 
тырып, бірі — молда, екіншісі — болыс, үшінппсі — бойжет- 
кен қыз, төртіншіст — жалшы болып, тіркестіре тіплген кш з 
үйдщтөршде ойын-сауық бастайды.

Әлбетте төңкеріс комитетінің жұмысы мектепке бала тар- 
тып, иа көшшлікке ойын ұйымдастырумен ғана бітпеген.

1921 ж ы лды ң басы нда-ақ Баянауы л ком итеті ж атақ  
тұрғындары мен айналадағы жалшыларды біріктіріп, мойын- 
серік ұйымдастыруға қаулы ш\ған-ды. Пайдалы шаруа екендігі 
көзге түртіп тұрғанымен, балкім ацқаулық сш\дары, қалың 
кедей әлштщ артын бағып, бірден құлай қоймады. Амал қан- 
ша, жер-жерге огалдер шығарып қайталап түсін \іруге тура 
келді. Соның бірі — станицадағы халық үйіне шақырылған 
көпш ш кж иыны. Баяндамашы — жас үитші Қаныш Сәтбаев.

— Б үп н п  жнын кеш епден бөлек, — деп бастаған-ды ол 
сөзін. — Өіггкош ецпме осында отырған тақыр кедей, жалшы 
қауым, сіздердщ ертеңгі тірліктерщ  жайлы... Кімге болсын, 
жарандар, нан керек! Әсіресе шиеттей балалы-шағалы ке- 
дей-кепшік үшін. Кеңес өкіметі сіздерге оиы әлдеқайдан өкеп 
бермейді, қолқусы ры п қарап отырсақ — аспаннән нан жау- 
майды. Ала оілсеңіздер, м оласты қ Баянауылдың баурайын- 
дағы құйқалы қараж ерден  өнеді. Оның қазіргі песі — сіздер. 
Кеңес өкіметі Зонов, Дроздов тәрізді өлділерден тартып алып, 
меншіктеріңізге ж ер берді. Соны енді қалай пайдаланбақ- 
сыздар? Дроздовтардыңкүш-көлігі, құрал-саиманы сіздерде 
ж оқ. Алсонда, құралж оқ  деп Баянауы лжұрты н асы рапкел- 
ген құиарлы ж ер әж етке аспай бос ж атпақ па, кулактардан 
оны сол үішн алып па едік? Ж оқ, ағанын, бұларың кешіріл- 
мес бейғамдық! Қызыл қарын бала қамын ойлаған шаруа- 
ның ісіемес... Меиіцше, күллікедейөзара жұмылып, ецбекке 
кірісу қажет. Анталық, мына отырған Эбең ақсақалдыц қолы 
өнерлі адам, әмбе ол неше атасынан бері егін салып келе жат- 
қан ежелгі диқан. <\нау Өмекең, Эбекецдерде соқа-сайман 
бар. А/\ Садық пен Сағын күш-колік шығарсын. Осылайша, 
түстеп айтсам, орталарыңыздан бір емес, әлденеше мойын- 
серік шығады. Әңпме тек ауызбірлік ж асай білуде. Ецбек- 
төрщіз жанып, егін бггік іпықты екен — қыруар астық ала- 
сыздар. Демек одан қарын тоқ. Ішерліктен артқан астықты 
қайтеміз деп қауіп ойламацыздар. Кооперативке өткізесіз- 
дер. Ал кооператпв бұ гшнщ өзінде сіздерге қарызға тұқым, 
қүрау\-сайман бермек. Эрине, кооператнв шаруасы мардым- 
сы з ж арлы -ж ақы байм ен  оуре болмайды, оған да ергеці 
сенімді, күш-көліп сай әлуетп мойынсеріктер керек.,.
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Бұлар науқандық жұмыстар. Бәріне қолғабыс етіп, басы- 
қасында болукерек. Заманталабы солай. Ал, оқыған азамат, 
көзі ашық ж ақсылар қырда саусақпен санағандай.

Әрине, бозбала атаулыға тән серіліктен де ж ан-ж ақты  
өнерлі, өз қатарынан оза оқыған сөдия жігіт құр а \ақан  бол- 
маған. Сондай бір хикаятты кезінде бізге Нұрлан Қасенов 
ақсақал майын тамыза айтып берген-ді.

7\Ъңыр күздщ  аяғы-ау деймін, Ш орман ауылына алдеқа- 
лай ш аруамен барғанымда, бпдщ немересі Зынданың Оспан 
деген  жалшы жігіті м ені оңашалап, "М ырзаның еркетотай 
қы зы  сеш ізден отыр, жұртқа байқатпай ж олы қ..." деп  сы- 
бырлады. М аған қы зы қ керек, алыстан орағытып, терезесі 
алдынан өтш едім, іздеген бонжеткенш сыртқа шығып, ора- 
ма.<\ға түйілген бірдемен канқалтама сүңпттіде: "Сөдия мыр- 
заны ң жауабын Оспанға айт, өзщ м аған енді жолама!" — дед/. 
Бар болғыр жап-жас, оң жақта отырған кезі, ал көркемдігш  
сұрама, хордың қызындай десем, әй, артық емес; екі көзі тура 
қарақаттай, белі де гал шыбықтай бұра.іған... Сезе қойдым: 
сайтан қы з біздщ  бозбалаға ынтық болып қа.іған... Қанкежан 
қыздыңхатыноқьщ ыда: "¥йықтапқа.іма, айтуа барамыз", — 
дед/. Ж азған  д-удда шаршауж оқ, Қанкені түн ортасында ертш 
бардым. Екі атты қалмақша қаңтарып, өзеннщ  биік жарының 
астына қа.\дырып кеттік. Терезеш  көрсетш, бүкеңдеп кеійн  
ш егінсем  — жас серігім  қолы н бұлғап, қайта ш ақырды. 
Сөнтсем, терезесшің өзі есіктей еңсеш ағаш үйдщ жақтауы- 
на қолыжетпей, дщ келеп тұр екен. Амал қанша, еңкейіп тура 
қа-хдым да арқама мінгізЯі, іш ке қарай ытқытып жібердім, 
қы зы  құрғы р терезені ашып қойыпты...

Жастардың құмарлы қ ісі оңай біТе. ме, ат қа.хған жарға 
сері ж і г і т і м  таң бозара ке.\ \і. .

— Мұр-аға, м ұны ңы з енді қнсы нсы здау әңпм е, — деп, 
мені осы ауылға ертіп ке.-іген ға.-\ымның немере інісі Тәрмізн 
Имантаев ақсақал үй иесіне  длғ айтып еді.

Н ұрекең кенет қиқы.удап кулігг:
— Әй, сен, Тәрмізн, қы зы қсы ң, сонда сен, Қанкежанды 

еркөкгщ  сорлы сы  еткің келе ме, өзің  сняқты можантопай 
көресің бе? — допдүрсс қоя берді. — Бос сөз!Қанкеж ан біздің 
өмірдің қызық-шыж ығын армансыз көргең қүдай таға.»а оған 
адам баласына тән қаснетті мол дарытқан. Ол әуелетіп ән сал- 
ғаңда тың\аушы жұрт сілтідеіі тынып, сезімге түсш ұйы пқала- 
тын. Л-і, қараңғы  үнді ж арық қы лғандай аппақ борықтай
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ж узін, нұрлы  келбетін, адамды өзінг баурап тұратын сипа- 
тын сірәда айтып тауыса алмайсы ң. Ж ү р ген  ж ері ойы н- 
сауық, бш м і болса — ұшан-теңіз, әмбе өкімет сенім іне ие  
болып ж үрген төре жіптке, өзің айтшы, кім  қы зы қпанды ?! 
Ж оқ, Тәрм ізи ш ырақ, ажары түзік қы з-қы рқы нны ң оған 
құмартпағаны кем де-кем ..."

Демек, сол қарсаңдд жиырма үспне шыққан жігітпң аяғын 
шырмап, отау үйтүзеудщ деуақы ты ж еткен.Ә рине, ғасырлар 
бойы қалыптасқан ата-баба жолынан ол да тысқары қалма- 
ған. Ол істщ жорасы, тегінде, Қаныштың жас күнінде, "Ағаш 
үйдегі чектепке" қатынап жүргенде қаланған.

Имантай би әлдебір даулы мәселемен Қарқаралы атыра- 
бындағы қаракесек ішіне жолаушылап барғанда, сірә, қайтар 
жолда соқса керек, өзіндей дөңгелек дөулетке ие, балалы-ша- 
ғалы, шағын ауылға құдайы қонақ болиды. Ауыл иесінің есімі 
— Смағұл, артық-ауыс сөзге жоқ момын кісі екен. Міншіл биге 
қонақжай ауылдың бөйбішесі ерекше ұнайды, сірә, жымиып 
отырып, отбасының шаруасын түгендеген ебін де аңдаған си- 
яқты. Қысқасы, бейтаныс қонақ аттанарда сыр тарта: "Құсжан 
бәйбіше, біздщ үйде бір асыл кездік бар еді, соған лайық көркем 
қынды сіздің үйден көрдім. С абақты  ине сөтімен деген, 
бәйбішемді арнайы жіберсем — жөн-жобасы қалай болар 
екен?" — дейді білем. Ақылы кемел әйел қаржас биінің тұспал 
сөзін бірден ұғып: "Жіберіңіз, бәйбішеңіз коңіліміэден шықса, 
бәлкім, нөубез қайтармаспыз..." — десе керек.

Сол жазда-ақ Нұрым бәйбіше ақсақалының ізін суытпай 
атқа қонып, қарғыбауын артынып та, айдатып га барып, Смағ- 
ұлдың Шәрипа есімді бүлдіршін қызын Қанышқа айттырып, 
құйрық-бауыр жесіп, құда болып қайтқан-ды. Содан оері 
оншақты жыл өтті. Екі ауылдың арасы жақындамағанмен, 
көңіл ортақтығы суыған жоқ. Тек Қаныштың оқуы түгесіл- 
мей, ауыр сырқатқа ұшырауы ғана бұл істі біржола тындыру 
мерзімін біршама кеиіндете берген-ді. Енді міне, ұзақ оқу 
тәмам болып, қызметке шықты. Ел іргесі бүтшделе бастады. 
Екі жақтағы ата-ана да баяғы уөделершен шығып, екі жасты 
қосуға қам жасаған.

Алайда Қаныштың өзі түрліше сылтау айтып, сол шарұа- 
ны кейшге ысыра берген-ді. Қартайған әке-шешесінщ көңілш 
бұзып біржола ж оқ демейді, әлі де оқығысы келетінін айта- 
ды, тынымсыз мына қызметін де көлденең тартып, біраз жат- 
тығайын дейді. Кенжесінің сырғақтауын жаратпаған әкесі 
күндердщ  күнінде қамығып отырып, жетпіс бестщ қы рқа-
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сына шыққан, төрден гөрі көрге жуықтаған кексе шағында 
төс түиістіріп, аспен бекіткен құдалықты бұза алмайтынын, 
ана дүниеге де әкем к парызын өтеп аттануды қалайтынын... 
төндіре айтып, ақырында "Сен өзі қалындығынды ұнатпай 
ж үрсең — солж аққа бір мәрте барып, Шәрипаны көріп, ұнат- 
пасаң — басың азат демейсің бе. Біреудің оң ж ақта үкілеп 
ұстап отырған баласын жіпсіз байлап қойғанымыз қалай бо- 
лады?" — деген-ді.

Сол сөз түрткі болып, Қаныш Қарқаралыға аттанды. Қа- 
лыңдығын көріп, аз-кем ті лдескен білем. Бұрынғы уезд орта- 
лығындағы қазақ мектебінде бірнешежылоқыған, көрік-жүзі 
толған айдай кеңіл.ге толымды, нәркес көз, қыпш а бел, сол 
күнде он тоғызға аяқ басқан Ш әрипаның сұлу келбетіне бай- 
ыпты м інез-құлқы да сай екеніне тәнті болады. Айтып-айт- 
пай не керек, бұған дейш  салқын қабақ аңғартып жүрген 
сері жігіттің езі де кенет елігіп, ауылына келген соң әке-ше- 
ш епне: "Н еайтсаңыздар — солболсын!" — десе керек. Әри- 
не, қажы ауылының үлкендеріжедеғабыләзірлікжасап, Қар- 
қаралыныңкүнш ығыс бөктерш қыстайтын Смағұлауылына 
сән-салтанітын оңдап, ж астар тобын аттандырды.

Осы оқиға жайында сол ауылдың ескі көзі Ж ұм аш  Шәде- 
тов ақсақал  бертінде мынадай әңгіме айтқан:

"Шәрипа хор қызынАай сұлу болатын, аппақ, бойшаң, қос  
бұрымы тоқпақтай, әдемі шолпылары жүргонде сылдыр-сыл- 
дыр егіп, ақ жібек көйлегі судырап тұрушы еді, үстіне оқалы  
барқыт камзол кнетін. Біздің Қанке де жігіттщ төресі. Құдай 
тағала екеуш  тең ғы п жаратқаны хақ. Пәуескелетіп ауылға 
алып ке,\дік, той-думан қызып, беташар айтылды. Неш е күн  
ен  ж айлауда м әре-сәре болды қ. ІІІы рлай  ат а-енесіне, 
бәрімізге сүйікті келін  болды...

Ш ырлай атануының да мәнісі бар: жаздың жаннат кезікде  
шаңырақ көтерген жастардың ақ отауы ауылдың басқа үйле- 
р інен  жырақтау тігілетін; қоңсы  ауылдардың адамдары, ша- 
руа қамдайтын біздер таң сәріден оянамыз, ауыл тынышты- 
ғын қадағалаймыз. Ертемен кү н  шығар алдында бір әнш і құс  
жас отау тұсында шырылдайды да тұрады, бірнеш е кү н  дәл 
солай әндетіп бақты. Көргенімізді Қанке м ен Ш әрипаға ай- 
тып едік, олар жымиып кү:\ді де: "Ол құсқа  тшсуші болмаң- 
дар, м үмкін ол бақыт құсы  шыгар, біздщ  отаудың шаңыра- 
ғы н әдейі та/ідап, бақыт өнін, ақ тілегін жырлап шыры.ідай- 
тын шығар. Әулием, солай ем есп е?" — деп, Қаныш ке.ннш ег- 
іне қарады да қапсы ра құшақтады. Біз де қуаны п, қоштай 
күлісіп: "Бақыт құсы  шаңырағында ғұмыр бойы талмай шы-

7-26
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рылАдсын!" — дестік. Содан не керек, Ш әрипа аты ңалып, жас 
ке.ынді улкен-кш и "Шырлай”дейтін бо,\дық (Шәрппа Смағұл- 
қызы осынау лақап атпен құдай қосқан қосағының өз сөзімен 
айтқанда, "шаңырағының құты" атанып, 1987 жылға дей ін  
үбірлі-шүбірм улкен әулеттщ басы болып, ұзақ өмір сүрген).

1920 жылдың ж азы  Сөтоан қажының үрім-бұтаты үшш 
ерекш е қайырлы, мерейлі болды. Ауыл үлкендері оны Шыр- 
лай келіннщ құггы  жолына жорыған, тек еол ұзағынан бол- 
ғайдескен-ді: шілде айыныңбасында ба«\а-шағасы мен зайы- 
бы Қамиланы ертш, ту Семейден Әбікей Зеншұ.чы келген; бұл 
кезде ол кісі губерниялық оқу-ағарту бөлімінщ меңғерушісі, 
әмбе семинариядағы оқьпуиіЫ/\ық міндетін де мойнына қай- 
тадан артыпты... Әлдекімдердің түртпектоуімен басына бұлт 
үйіріліп, ақ  өскеріне "жолкөрсеткен" былтырғы "қылмысы" 
пәле болып ж абысып, Әбдікәрім Ж әм інұлы  қы стан бері 
тұрақты  ж ұмыс ала алмай, зы қы  шығып ж үрген. Оған да 
кешірім болып, туған ауылына аман-есен оралды. Баянауы- 
лға есеп бере барған Бокеш те тындырымды әрекетіне мақ- 
тау естіп, ат-шапан сыйлық алып, олжалы қайтады.

Соның бәрі жұрттың кеу-кеулеген құтгықтауына ұласып, 
ақыры Сәтбай ауылының көшбасшы ағасы Имекең төр жай- 
лаута қонған соң ағайы н-ж екж атқа хабарлап, бұрынғыдай 
ү/\кен дырдуға айналдырмай, Қаныштың отау үй болғанына 
тойж асаған.

Ораііы келіп тұрғанда жақсылық та, тегінде, үсті-үстіне 
егіздеп туындайды. Солжылдың қуанышы ерекше молж әне 
қарымды болған. Ең бастысы, қазақ халқы екі ғасыр бойы за- 
рыға күгкен еркіндіктщ алғашқы нышанын сезінді. Бұл болса 
1920 жылдың 26 тамыз күш Кеңес өкіметі дабыралай жарня 
еткен, Қырғыз (Қазақ) Автономнялық Кеңес республпкасы 
құрьшчшдыгы туралы жарлық. Нотижесшде соған дешн он 
тарам бөлікке түсіп, қаншама әкімшілікке бағынышты болып 
"өгей жұрт" теперішін тартқан қалың ел автономия алумен 
қоса , ж ер  б ірлігіне де қолы  ж етті. Р есеп д щ  С ібірдегі 
әкімшілігіне қараған Семей, Ақмола, теріскей-багыстағы 
Орынбор губерниясына бағынған Торгай, түспкгеп  Жетісу, 
С ы рдария облы стары  Т үркістан  республикасы  аганған 
окімшіліктен ажырап, алкүнбагы с өңірдеп қазақ  уездерінщ 
барі енді Кирревкомға қаратылып, шекара шебі де анықтал- 
ды. Бұлболса — сонаубағзы  заманнан исі қазақты ң түеінде 
көріп, өңінде арман еткен, еркіндік аңсаған талай жайсаңы 
жанын берген, сол уішн қан төккеи іс. Тежеуліеркшдік, құқығы 
мен ділі шектеулі мемлекетпк құрылым. Бұган да тәубә!
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Алайда М әскеудегі үкш ет ж ариялаған ресми ж арлы қ 
ежелгі қазақ  ж ерінщ  біртұтас автономия болып ш аңырақ 
көтеруіне жол аш қан ж оқ. Сансыз көп кедерплер әр жерден 
төбе көрсетті. Солардың кейбірін ұлт пайдасына түбегейлі 
шешуге, сенщ із ио сенбеңіз — шет түкш рдегі Баянауыл 
төңкеріс коміггетшің мүшесі Қаныш Сәтбаевтың да белсене 
қатысып, табанды түрде күресуіне тура келді...

IV

"Ежелгі қазақ  жерін бір автономняға жинау" жұмысын 
Кирревком бір ж ы .ү ьч і созды. Әдш н айтқанда, сол қарсаңда 
бұл — оп-оңайжұмыс емес-ті: екіғасырдан астам уақыт жүііе м 
түрде ж үргізиген отарлау саясатының салдарынан күнбатыс 
шептегілер — "Астархан қазақтары", "Орынбор қазақтары", 
"Саратов (Сарытау) қазақтары" жоне "Царицын қазақтары" 
атанып.алтүстіктеплер — "Түркістаңқазақтары" (оныңқұра- 
мындағы қомақты рутайпаларьг — "БұхарменҚоқанқазақта- 
ры", номесе "Т ашкент қазақтары), теріскей мен күншығыстағы 
қалың ел — "Сібір қазақтары" деген жасанды атауға не болып, 
біртұтас ел болудан үміті үзілген дәрменсіз жағдайда өмір 
сүрді... Шынында солардыц оәрі бір халық болатын — діні, дш, 
тьм бір, жері де әлімсақтан біртұтас қазақтар еді. Тек тағдыр 
жазуымен, түрлі тарихи жағдаяттармен бір-бірінен қоныста- 
ры ажыраған, бірлігі де қожыраған. Енді міне солхалық Кеңес 
үкіметі жариялаған "Ресей қарамағындағы барлық ұлтгартең 
құқықты" ұранына сай, дербес автонөмия алды. Аляйда ұзақ 
жыддар емін-еркін жаіілаған отарлаушы ел екі ғасыр бойы 
иемденген жерді оп-оңай қайтара ма? Әрине, берген жоқ, 
су'Ш-нулы аймақтарды басып қалуғатырысқан...

Ілгеріде аталған "Сіоірдщ Ленині" өз басқаруындағы өлкені 
аса қуаіты экономпкалық анмаққа айнамыруды жатса-тұрса 
кексеген қайраткер. Сол мақсат үшін байырғы қазақ жерінен 
де қомақты сыбаға алуды жөн деп білген: оның ойынша, Қос- 
танай, Петропавл, Омбы, Көкшетау уездері тұтас қалпында, ал 
Павлодар уезінің кейбір болыстары және Өскемен уезінің 
күншығыс бөлеп (Кенді Алтай аталатын, яки кешегі Қатын- 
Қарағай, Үлкен Нарын, Марқакөл, Күршім аудандары, Зыря- 
нов, Риддер және сол қалалардың төңіреғіндегі паііда \ы қазы- 
налы, ну орманды таулы өңір) Сібір өлкепнде біржола қалуға 
тніс... И.Н.Смирновтың айтар уәжі: бұл уездерде орыстар ба- 
сым тұрады; ал қазақтыц саны отыз, көп дегенде қырық пай- 
ыздан асгіайды; сол өңір Кирреспублнкаға берілсе — екі ха-
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лық өзара сиыспай, қантөгіс туады-мыс; оған қоса өндіріс 
ош ақтарын, тау-кен жұмыстарын Сібревком жедеғабыл 
жүргізщ ортақ Отанымыз — Ресей федерациясын нығайтуға 
қомақты үлес қосады, ал қазақтар мал бағу болмаса — нндірісті 
ойдағыдай өркендете алмайды...

Сібір өлкесі басшысының астам ойын қостаушылар аз 
емес, ең шатағы ондай сатқындар даулы уездерден де шық- 
қан: мысалы, 1920 жылдың қаңтар айының бас кезінде Пав- 
лодар ревкомы Семей губерниясынан бөинш, Омбыға тікелей 
бағыну жайында ресми өтініш жолдаған; әрине, Смирнов бұл 
ұсынысты дереу қо/\дап, уезді түгел емес, тек қана теріскей 
бөліпн Сібір өлкесіне біржола "қосуға" нұсқау береді. Жыл 
басында өрбіген кикілжщ жазға ұласады. Ревком басшысы 
П.Поздняк пен оның сенімді қолғанаты, қырғыз-татар сек- 
циясыныц меңгерушісі Асқар Сыздықов уездің Сібревкомға 
тұтас қосылуын жақтаса, комитет мүшелері Барлыбаев, Бал- 
паңгеров, тағы бір топ қазақ оқығандары Кирреспубликадан 
ірге болуге қарсы  шығады. Н әтижесінде тыныш отырған 
үлкен уезд екіге жарылып, айтыс-таргысқа душар болған.

"Сібірлік Ленин" бұзық ниетінен айнымайды, тамыздың 
4-жаңасында "Сібірді аудандарға бөлу" деп атаған қаулыға қол 
қояды. Ол бойынша, Павлодар уезінің теріскейдегі 10 болысы 
Омбы уезіне қаратылады. Араны ашылған И.Смирнов үшін 
бұл да аз. Павлодар уезіне қарасты 12 тұзды көлді — Қарабас, 
Жақсытұз, Шақшантұз, Үлкен Қалқаман, Кіші Қалқаман, Тай- 
қоңыр, Бестұз, Қарасор, Вишневое, Үлкен және Кіші Табыл- 
жын, Коряков, оған қоса Шарлақ пен Ертіс аудандарын Омбы 
уезіне еншілеп, Павлодар қаласы н төңірегш дегі елді 
мекендерімен, тұз ондіретін көлдерімен, орман шаруашылық- 
тарымен Славгород уезіне меншіктеп береді. Сібірдщ жаңа 
шекарасы енді Павлодар уезіндегі Қандыкөлден басталып, 
Сарыкөл станицасы арқылы осы күнп Екібастұзды қамтып, 
оның гүстіпнен 15 шақырым жердегі Әлгірей сорына дейпігі 
орасан зор аймақты орап, Ақсу болысын ортан белінен баса 
отырып шығысқа қарай қиыстай жүріп, ең аяғында Ертісті 
кесіп өтіп, Жәміш көлінен Славгородқа тіке шығуға тшс...

И.Н.Смирнов өз ниетін Ресеймен ш екараны белгілеуіш 
комиссия мәжілісінде былайша дөлелдепті: "Аталган көл- 
4ерсіз С ібірхалқы  өмір сүре алмайды, ал К ирреспублнка өмір 
сүреді — оларды ңиелігіндеқанш ам а тұздыкөл қалыпотыр... 
Б ұлкөлдердент үзалуүш інб із 125ш ақырым теміржол тарт- 
тық. Н е уш ш ?К ирреспублнкаға тектен-текке бере салу үш ін 
бе? Сол себөпт іП авлодаруезш О мбыға қаратукерек. Біз одан 
қы руар  астық алм ақш ы мы з, ал қазы лм ақ тұз Орал м ен
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Сюірдщ  қажетш артығымөн өтейді. Артылғанын б із Қ иы р  
Ш ығысқа тасып, валютағаайырбастаймыз..."

Кирревком комиссиясын Сейітқали Меңдешов басқарып- 
ты. "Сібір иктер көз алартып отырғанаймақта тұз ғана емес, 
еж елгі қа за қ  ауылдары бар, бұл ж ерді олар ма*іға ж айылым  
жасап, егш , д е салы п кел еді. К ирреспую  ш ка бұл өңірд е ауыл 
ш аруаш ылы ғын өрістстпек. А л сіздер м әселені тұз елум ен  
байланыстырып, қасақана ушықтырып отырсыздар... — дей 
кемп, Кирревком мүшесі әріптестеріне мынадай сауал қой- 
ыпты. — Федеративті республиканы ң эконом икасы  қажет 
тұзды Сібір е  ік ес і емес, К нрреспублика өндірсе қандай зи ян  
ш егеді?С іздергеқанш ат ұзкерек  — сонш а берем із..."

Сібір делегациясы бұлуәж ге көнбейді.
Кирревком делегациясы өнбесдауқуудан беп қайтқан соң 

ұлттар тендігін аяқасты  еткен сібірліктердщ қараниет пиғы- 
лын әшкерелеп, М әскеуге шағым жолдайды. Әмбе бір емес, 
б ірнеш е мәрте. С оны ң бірінде: “Б ұ ға н  д е й ш  қа р сы лы қ  
білдіруге құ қы ғы  ж опылған, үнем і езгіде болған, көш пелі 
ауыр тұрмыс кеш кен  халықтың хал -күйш  одан әрі төмендету 
мақсатымен оны ц байыргы ж ерш кү іипен  тартыпалуісі бәз- 
баяғьіщ й ж үгенсіз турде өрістеп отыр, бұл болса Ха,\ком  
К е ң е с ін ің  Қ ы рғы з ө лк ес ін  б а сқ а р у  ж өніндегі декрет іне  
м улдем  қарама-қарсы  әрекет... — делінген.

Ең қиыны, осындай әрекеттер ж ер-ж ерде белең беріп 
отыр, олболса бәз-баяғы "бөліп алда билей бер" саясатының, 
ұлыорыстық ш овинизмнщ  сарқыншағы: Каспий теңізінен 
балық аулауды біржола иемдену үшін берп жағалауынан ба- 
лықшы қазақтарды  сексен шақырым қаш ы ққа көшіргатас- 
тау туралы Астрахань губерниясы ұсыныс жасаса; Маңғыс- 
тау түбепне түрікмендер көз алартады; Ташкент шәрше қит- 
ұрқы жолдармен қолы ж еткен  соң-ақ, оның төңірегіндегі 
ежө \гі қазақ жерлерін қосып алуға өзбектер де жоғары ж аққа 
бірнеше рет тілек жолдаған; ал сібірлік көршіміз бұрынғы 
талабына қосымша Кирреспубликамен шекара сызығы Ертіс 
арнасымен ж урсш ... деген ұсыныспен М әскеуге шығуы да 
үстемшіл пиғылдың, азаң қазақты  менсінбеудщсалдары...

Осы ретте Кнрревком құрамында халқымыздың бүгінгі 
ж арқы н болашағын көрегендікпен болжап және соған қалт- 
қысыз сенген шынаны ерлер жұмыс істегенін ескерту парыз. 
Олардың дені сол күннің өзінде жоғары оілімді, әрі экономика 
мөн шаруашылық мәселелеріне бьхікті жандар. Нақ солар ту- 
ған жерінің үстін ғана емес, жеті қат астындағы қазына бай- 
лығын да бағамдай білген. Ең бастысы, сол жайсаңдар туып-
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өскен өлкенің тұс-тұстан тоналып, жателдіктер иелігше қашан 
ж ане қандай жағдайда кеш кен ш ерм  тарихын өте ж ақсы  
білетш-ді. Сондықтан да бұлжайсандар Смирнов сияқтылар- 
дыңжүгенсіз талабына гойтарыс беруден тайынбаған.

Ж ер  бөлістен өрбіген наразылық ақы р аяғында КСРО 
Халком Кеңесінің 1920 жылдың тамыз айының 9-10 күндергі 
мәжілісінде талқы ға түседі. Оның ж ай-ж апсары н біз осы 
мәжіліске қатысып, сібірліктер мүддесін қорғаған Сібревком 
төрағасының орынбасары В.Соколовтың естеліг шен ("Сибир- 
скне огни" журналының 1960 жылғы № 4) таптық:

"ЛЕНИН: Сіз біздщ  жобамызға қарсы мы сыз? Не себепті 
осынау кеңпейіл де момын халықты ренжіткіщз келеді?

СОКОЛОВ: Ренжіту?Ж оқ, Владнмир Ильич, атамаңыз. Біз 
қырғыз бен Сібір казактарының еже.ігі ұлттық кпкілж щ іқай- 
та өрш імеуін көздегендіктен жасап отырмыз бұл шараны.

ЛЕНИН: Сондықтан да олардың арасына шовинистік пи- 
ғы лмен от тастауды қалайсы з? А/\ бүл болса үлт араздығын 
м ейіинш е қоздыруды ң ең ұтымды және сыннан өткен жолы 
екенін Әһ\ботте ескермейсіз... ”

Естелік иесінщ айтуынша, Владнмнр Ильич қазақ делега- 
циясына ж ақындап келІп, түр-келбеті бұқара халық өкьм 
екенін аңғартқандай, кексе ақсақалдан: "Киргпз үстем,\ігіне 
казактар қалап қарар сді, ал сіз \і ң  халық ше?" — депті. Ақса- 
қал мүдірместен және орыс тілін белінен баса шүлдірлеп, әрі 
қарапайым да жа\пақ тілде: "Быладемер Іліш, ешкімнің бплеп- 
төстсушщ қажеті жоқ. Бәз-баяғыдаП қоян-қолтық араласып, 
тып-тыныш өмір сұрем п ..." — деп жауап береді. Кексе адам- 
ның ұтымды жауабы бас комиссардың көңілінен шығып, "Қыр- 
ғы з автономнясын қ ұ р у  ісіне бәз-баяғы сібірлік өктемд/киен 
емес, тіпті Иван Грозныпдың жауЛвп алу пиғылымен де емес, 
Гнмалайдай құзар биһсгён, тек ағылшындарға тән паңдықтан 
таза, шынайы коммунпстік 1юм кеңестік әді\ көзқараспен қарау 
қажеттігін" байыппен түсіндіреді. Үкімет басшысының пай- 
ымдауынша, даулы мәселеде орыс коммунистері бұған деГпн 
езгіде болған, патша итаршылары мен орыс байлары сүліктей 
сорған аз ұлтгардың қазіргі хал-күйіне мейілінше бауырмал- 
дық түйсікпен қарап, келешек тағдырын пнтернашгональдық 
прннципмен шешу керек. Солсебепті олДала өлкесініңтерістігі 
мен шығысын бөлшектемей, Қырғыз автономнясына тұтас 
қалпында беруге нұсқау етеді.

Сонымен ж ер дауы Кнрревком пайдасына шешілш, 26 га- 
мыз күні КСРО Халкомының төрағасы қол қоііған декрет



'Шацдшалы шьна̂ мліары _______________________________103

ж ария болады. Десек те Ертіс бойындағы ежелгі қоныс екі 
жы лбойы Қазақстанға қайтарылмапты.

Сібір ревкомы 1921 жыллыңбас кезінде ұлтгық-террито- 
риялық шекараны белгілеу комиссиясына Павлодар уезін 
б өлш ектеу  туралы  бы лты рғы  ниетін  қай талап , өздер і 
иемденіп отырған тұзды көлдер мен теріскейдегі он болыс 
елді, Ж әміш  кәмне дейінгі шығыс белдемді Сібір өлкесінде 
қалдыратынын мәлімдейді Қазақстандықтар бұл шешімге 
наразылық жариялап, мәжілісті тастап кетеді.

К ом иссияны ң қайы ра бас қосуы  7 сәуір күні өтіпті. 
М әж ш с хаттамасынан екі жақтың да тыңғылықты әзірлікпен 
келіп, аяусыз айтысқаны айқын сезіледі. Сібіртобыныңсөзін 
тең құқы қты  төраға С.Чуцкаев ұстап, а \  Қазақстан мүлдесін 
С.М ендешов қорғапты. Сібірмктер баяғы сөзінен танбайды, 
тек бұл жолы, сірә, қарсыластарын тың ұсыныспен малдан- 
дыруды ойлап келсе керек, Баянауыл станицасын ж аңа уезге 
орталық етіп, оның и е л т н е  тоғнрепндегі байырғы қазақ  
жерінен кең қоныстар "беретінін" жария етеді. Қазақ делега- 
циясы үзілді-кесілді қарсы  тұрып, Семей губерниясын 20 
сәуірден кешіктірмей, біртұтас қалпында беруді талап етеді. 
Бұл жолғы м әж ш стен  енді сіоірліктер шығып кетеді.

Даулы жерді түпкімкті шешу ВЦИК қарауына беріледі. 
Ллайда Бүкілодақтық атқару комитеті оны шешуге асықпай- 
ды. Н әтижесш деПавлодаруезінщ тағдыры 1921 жылы даәрі- 
сәрі қалпында қалады...

Кирреспублика басшылары ешкімге қарыстай жер бер- 
меуге белді бекем байлап, сол үшін тіпті жер иесі — бұқара 
халықты көмекке шақырыпты: Омбымен іргелес орна>\асқан 
даулы он болыста, қазақ қауымы жиын отырған елді мекен- 
дерде мыңдаған адам қатысқан жиындар, Сібір ревкомының 
біржақты шешіміне наразылық м н тн н тер і өтеді. Сол күннен 
бізге жеткен бір айғақ — Майкөл, Тереңкөл, Мұздыкөл және 
Қызылағаш болыстарының өкілетті жиыны 22 мамыр күні 
Мәскеуге, В.И.Лениннің атына жолдаған жеделхат: "Крайне 
обііАно и  прнскорбио, что мы, приролны е сыны степи, д а іж - 
ны  остаться за флагом такдолго ожндаемой всем населением  
свободной К пргнзской респубм ікп ... Сибревком, не  будучи  
знаком с ж нзнью трудового кпргпзского населення, не  при- 
песет топ ожидаемой кпргпзскпм  народом по.хьзы, как Кнр- 
респуб.лнка...". Жеделхатга одан әрі дүнпе жүзі пролетарна- 
тының жанашыр көсемі һәм езілген аз ұлттардың қамқор- 
шысы Леннн жолдасқа өздерінщ  ерекше сенім білдіретіні 
баса айтылып, наш н волости будут  прнчислены  к  Кир-
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республике" — деген үюлі үміт айқын жеткізілген. Жеделхат- 
қа төрт болыс тұрғы ндары  аты нан Арынғазин, Загиров, 
Нуркин жөне Байзақов (сірә, соңғы тұлға — атақты  Иса 
ақын) қол қойыпты...

Семей губерниясында қалыптасқан күрделі ахуал, сірә, 
Кирреспублика басшыларын қатты алаңдатқан. 20 мамырда 
губерння орталығына КирЦИК төралқасының мүшесі Ж а- 
найдар Сәдуақасов келіп, төңкеріс комитетішңтөрағасы мін- 
детін өз қолына алатынын мәлімдеген. Келесі күні Семейдегі 
жауапты қызметкерлерді жинап: "Ғю облысты (төрізі, еюншісі 
Ақмола облысы?) Қазақстанға ж едел қо сум әселесі кезекте 
тұрғанын, бірақ әлі кун ге  д еш н  ш еш :ш сген/н , бітімгер ко- 
м нссняны ң біраз адамы Омбыға, қалған мүш ел ер іМ әскеуге  
ж үріп кеткеын, эконом ика ғана емес, әкім ш ш к м әселелері 
ж өніненде қ і'ы ң \ы қга р  барлығын, қысқасы, қы с бойы  бід.\щ  
ж ер-ж ердегі өю лдікт ер табанды қарсы лы ққа , қасақана  
ұнымдастырылганқиянатқа тапболып, ештсңе бітіреалмаға- 
ны н..." -  қынжыла хабарлайды. Ж иынныңхатгамасында гу- 
берння деңгешндогі басшы қы зметкерлер М ұхтар Әуезов, 
Нығмет Н ұрм ақовты ңж өне бірнеше қайраткердщ  ой-пікірі 
тұжырымдай жазылыпты. Сөйлеушілердің өзара мақұлдес- 
кенуәж і мынадай: бұлмәселеш  келесі қы сқа қалдыруға бол- 
майды, халы қ арасы на шығып, үгіт-насихатты  бары нш а 
күш ейту қажет; Семей облысының біртұтас қалпында Кир- 
республикаға берілуін Мәскеудегі орталық үкіметтен батыл 
түрде талап ету керек; бұл үшін қанында қазақ  қаны бар, 
кеудесінде намыс оты лаулаган зиялы қауым ж еке басының 
күйбеңтірлігін қоя тұрып, даулы болыстарға атгансын, қазақ 
жерін жырымдауға қарсы  тұруға халықты қайткен күнде 
көтеру қажет!..

Бұған дейін губерниялық комитеттщ  төрағасы міндетін 
уақытша атқарған М ұхтарӘ уезов ұзақ мерзімге Қарқаралы 
уезіне іссапарға аттанады. Тегінде, олж ақта жагдай мәз емес- 
ті: Сібір өлкесінен ажырағысы келмеген, ақгвардияшылар- 
дың елде қалған сілімтіктері насихатымен жергілікті казак- 
орыстар жуықта бүмшчілік жасап, белсенді комм>тіистор мен 
соларға ниеттес 80 адам опат болған-ды; үлтгы қ намыс-ож- 
даны сол күннщ  өзінде айқы и сезіліп тұратын жас қайрат- 
кер М .Ә уезовпңтөтенш еөкілдіктермен жіберілуі, сірә, осы 
жағдайға байланысты туған; семейлік азаматӘ зім бай Леке- 
ров Қарқаралы уездік ревкомын басқаруғатағайыңідлады... 
Н әтиж есінде 5 там ы з күні Қарқаралы дан Семейге: "Осы
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уездогі еңбекш і халы қ тың он мыңадам қатысқан ж иыны ав- 
тономия құры луы н ерекш е зор  қуаны ш пен, жасампаз іске  
құлш ы нғанж ігерм ен қ ұптайды!.. " — дегөн мәнде жеделхат 
жолданыпты.

Павлодар уезш де қалыптасқан ахуал Семей губревкомы 
басшыларын күш-түні ауырған тістей мазасын алып, ұйқы- 
сын қашырған, Сондықтан да бұл уезге олар ерекше назар 
бөлген: Омбы билеушілері тағайындаған адамдарды ауысты- 
рып, уездік төңкерв: комитетіне төраға етш, белсенді ісімен 
бе үплі болған Лхметолла Барлыбаевты, орынбасарлыққа жас 
қайраткер Нығмет Нұрмақовты, ал Баянауыл ревкомына 
Ы сқақбан  Балпангеровті тағайындау себебі де, әсілі, осы 
өңірді бөлшектемей тұтас алу мақсатынан туған; 1921 жыл- 
дыңжазында еңбекші бұқара арасындағы үпт-насихатжұмы- 
сы айрықш а күшейтілген.

Соның бірі — КСРО Халком кеңесінің Қырғыз АССР-ын 
құру  туралы декретш ің ж ария болғанына бір ж ы л толуын 
бүкілхалықтық мереке етіп кеңінен тойлау. Өйткені бұлтой- 
дың мерекелік марапатынан да гөрі саяси мәні терең де ма- 
ңыздырақ: біріншіден, ол қазақ  елінщ дербес автономия ал- 
ғандығын дүйім елге ж ария етеді; екіншіден, олі күнге дейін 
бір шаршы метр ж ері қайтарылмай, қасақана кешеуілдетш 
отырған Семей губерниясында Қ азақ автономиясының бір 
жылдық тойын дүбірлетш откізу — Сібревком басшылары- 
ның көзіне банланған ноқаланы сылып, өздері ушықтырған 
мәселеге саяеи мән бере қарауға түрткі болады; үшіншіден, 
екі ж ақты  ж үрген  үгіттен әрлі-берлі толқуға түскен қыр 
қазағы біртұтас елбоп бірігудің нендей ипм к екрніне шүбәсіз 
иланады...

Сол себепті. Баянауылда өтпек той ж арлық жарияланған 
тамызда емес, маусымның орта шеніне жобаланған. Оны 
өзірлеуші — Баянауылдың төңкеріс комитеті, ал той комис- 
сиясыныңтөрағасы  бо/\ып жиырма екі ж асар Қаныш Сәтба- 
ев бе/\гіленеді.

Мерзімді күні Баянауылдың күншығыс бөктеріндеп Көбей 
шілігі деген көгалды кең алқапқа жалпы қарамы үш жүздей 
кшз үй тігіледі. Бұлар Ақбеттау, Ақкелін, Атақозы, Баянауыл, 
Бестау, Қарамола, Қызылтау, Далба және Ш ақшан болыста- 
рынан жиналған үйлер, бәрідеас-жабдығымен, күтушіадам- 
дарымен м ұқият әзірленіп келген. М ерекеге Павлодар, Қар- 
қаралы, Ақмола, Көкшетау уездерш ен де ресми қонақтар 
қаты сқан. Ал өнер адамдарынан арнайы ш ақырылғандар 
тіпті көп. Солардың қатары нда — атақты  қазақ  палуаны
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респубм іке" — деген үкш  үміт айқын жеткізілген. Жеделхат- 
қа төрт болыс тұрғы ндары  атынан Арынғазин, Загиров, 
Нуркин және Байзақов (сірә, соңғы тұлға — атақты  Иса 
ақын) қол қойыпты...

Семей губерниясында қалыптасқан күрделі ахуал, сірә, 
Кирреспублика басшыларын қатты алаңдатқан. 20 мамырда 
губерния орталығына КирЦИК төралқасының мүшесі Ж а- 
найдар Сәдуақасов келш, төңкеріс комитетінщ төрағасы мін- 
детін өз қолына алатынын мәлімдеген. Келесі күні Семейдегі 
жауапты қызметкерлерді жинап: "Екі обу\ысты(тәрізі, екіншісі 
Ақмола облысы?) Қазақстанғаж едел қосум әселесікезект е  
тұрғанын, бірақ әлі к ү н ге д е й ін  ш еш ілм егенін, бітімгер ко- 
м иссияны ң біраз адамы Омбыға, қалған м үш елері М әскеуге  
ж үріп кеткенін, эконом ика ғана емес, әкім ш ілік м әселелері 
ж өнінендеқиындықт арбарлығын, қысқасы, қы сбойы біздщ  
ж ер-ж ердегі окі.лдіктер табанды қарсы лы ққа , қасақана  
үнымдастырылғанқнянатқа тапболып, ештеңе бітіреа,шаға- 
нын... қынжыла хабарлайды. Ж иы нны ң хатгамасында гу-
берния деңгешндегі басшы қы зметкерлер М ұхтар Әуезов, 
Нығмет Н ұрмақовтың ж әне бірнеше қайраткердің ой-пікірі 
тұжырымдай жазылыгіты. Сөйлеушілердщ өзара мақұлдес- 
кенуәж і мынадай: бұлмәселеш  келесі қы сқа қалдыруға бол- 
майды, халы қ арасы на шығып, үгіт-насихатты  бары нш а 
күшейту қажет; Семей облысының біртұтас қалпында Кир- 
республикаға берілуін М әскеудегі орталық үкіметтен батыл 
түрде талаи ету керек; бұл үшін қанында қазақ  қаны бар, 
кеудесінде намыс оты лаулаған зиялы қауым ж еке басының 
күйбеңтірлігін қоя гұрып,даулыболыстарғааггансын, қазақ 
жерін жырымдауға қарсы  тұруға халықты қайткен күнде 
көтеруқажет!..

Бұған дейін губерниялық комитеггщ  төрағасы міндетін 
уақытша атқарған М ұхтарӘуезов үзақ мерзімғе Қарқаралы 
уезше іссапарға агганады. Тегінде, олж ақта жағдай мәз емес- 
ті: Сібір өлкесшен ажырағысы келмеген, ақгвардияшылар- 
дың елде қалған сілімтіктері насихатымен жерплікті казак- 
орыстар жуықта бүлш ш ш кжасап, белсенді коммчаіистер мен 
соларға ниеттес 80 адам опат болган-ды; ұлттық намыс-ож- 
даны сол күнш ң өзшде айқы н сезш п  тұратын жас қайрат- 
кер М .Әуезовгщ төтенше өкілдіктермен жіберілуі, сіро, осы 
жағдайға байланысты тутан; семейлік азаматӘ зімбай Леке- 
ров Қарқаралы уездік ревкомын басқаруға гағайындалады... 
Н әтиж есш де 5 тамыз күні Қарқаралыдан Семейге: "Осы
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уезд егі еңбекш і халықтың онм ы ңадам  қатысқан ж иыны ав- 
тономия құры луы н ерекш ө зор  қуаны ш пен, жасампаз іске  
құлш ы нғанж ігерм ен құптайды!.. " — деген мәнде жеделхат 
жолданыпты.

Павлодар уезінде қалыптасқан ахуал Семей губревкомы 
басшыларын күні-түні ауырған тістей мазасын алып, ұйқы- 
сын қашырған. Сондықтан да бұл уезге олар ерекш е назар 
бөлген: Омбы билеушілері тағайындаған адамдарды ауысты- 
рып, уездік төңкеріс комитегіне төраға етіп, белсенді ісімен 
белгш  болған Ахметолла Бар.\ыбаевты, орынбасарлыққажас 
қайраткер Нығмет Н ұрмақовты, ал Баянауыл ревкомына 
Ы сқақбай Балпангеровті тағайындау себебі де, әсілі, осы 
өңірді бе.лшектемей тұтас алу мақсатынан туған; 1921 жыл- 
дың жазында еңбекші бұқара арасындағы үгіт-насихат жұмы- 
сы айрықш а күшеиті \ген.

С оны ңбірі — КСРО Халком кеңесінің Қырғыз АССР-ын 
құру туралы декретінің ж ария болғанына бір жыл толуын 
бүкілхалықтық мереке етіп кеңінен тойлау. Өйткені бұлтой- 
дың мерекелік марапатынан да гөрі саяси мәні терең де ма- 
ңыздырақ: біріншіден, о л қ а за қ  елшщ дербес автономия ал- 
ғандығын дү иім елге ж ария етеді; екіншіден, әлі күнге дейін 
бір шаршы метр жері қайтарылмай, қасақана кешеуілдетіп 
отырған Семей губерниясында Қ азақ автономиясының бір 
жылдық тойын дүбірлетш еткізу — Сібревком басшылары- 
ның көзіне байланған ноқаланы сылып, өздері ушықтырған 
мәселеге саяси мән бере қарауға түрткі болады; үшіншіден, 
екі ж ақты  ж үрген  үгіттен әрлі-берлі толқуға түгскен қы р 
қазағы біртұтас ел боп бірігудщ нендей игілік екеніне шүбәсіз 
иланады...

Сол себепті, Баянауылда өтпек той ж арлы қ жарияланған 
тамызда емес, маусымның орта шеніне жобаланған. Оны 
әзірлеуші — Баянауылдың төңкеріс комитеті, ал той комис- 
сиясының төрағасы болып ж иырма екі ж асар Қаныш Сәтба- 
ев белгіленеді.

Мерзімді күш Баянауылдың күншығыс бөктеріндегі Көбей 
шілігі деген көгалды кең алқапқа жалпы қарамы үш жүздей 
киіз үй тігіледі. Бұлар Ақбеттау, Ақкелін, Атақозы, Баянауыл, 
Бестау, Қарамола, Қызылтау, Дш\ба және Ш ақшан болыста- 
рынан жиналган үйлер, бәрі де ас-жабдығымен, күтуші адам- 
дарымен м ұқият әзірленш  келген. М ерекеге Павлодар, Қар- 
қаралы, Ақмола, Көкшетау уездерінен де ресми қонақтар 
қаты сқан. Ал өнер адамдарынан арнайы шақырылғандар 
тіпті көп. Солардың қатарында — атақты  қазақ  палуаны
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Қ аж ы м ұқан М ұңайтпасов, өрен ақы н Иса Б айзақов, ән 
дү л,\і \ і \  Іайра Уәлиқызы. Құрметп меймандар тобын бастау- 
шы — солкүндесексеннщ ш ебінеөткенЖ аяуМ ұсаБ айж а- 
нов пен ж ерплікп тарихшы, ғалым, әдебиетші, пайғамбар 
ж асына солжылы жеткен М әшһүр Ж ұсіп Көпеев.

Комиссня жасаған жоспар бойынша, бұл мереке — тшхай 
жылдан бері ас, той көрмей, аласапыран кезеңді бастан кеш- 
кен, жагіа шеккен еңбекші елдщ еңсесін көтеріп, жаңа өмірдщ 
жеңісін, мәңгілік салтанатын паш етуге тшс...

Ж урт шыдамсыздана күткен ойын басталды. Бәйге аттар- 
дың мәреге аттанған шаңы басыла боргенде, киіз үйлердщ 
тасасынан үстіне балалар тиелген дәу арбаны тісімен сүйреп 
Қажымұқан шыға келді. Арбаның ж ан-жағына жабу ұстал- 
ған, оны ңетепнетұс-тұстан "Ж асасын қазақавтономиясы!" 
деген сөздер жазылған. Үгіт арбасы көпшілжтщ ортасына 
ке.мп тоқтаған соң, озара сайы сқа палуандар шықты. Одан 
орі ат үстшде орындалатын ұлт ойындары қызсын — теңғе 
алу, аударыспақ, найза қағысу... Бір мезетте өнер көрсету ке- 
зегі әншілер мен ақындарға тиді. Домбырасын тобесінде ой- 
натып, мінбе үстшде пайыздаи тұра алмай жас пері Иса жүр:

Адам сідам болгалы,
Бүл қуаны ш  боліанж оқ.
Ж ер-дүнпе орнап түрғалы 
М үндап сәуле ж анған ж оқ...

Өнер көрсету кезеп  одан әрі, о күнде нұр-жүзі таймаған 
уыздай жас, күлім көз, басына шәлі салып, қолына гармонь 
ұстаған сұлу келіншек көп алдында майысып тұрып:

Д'ы зы едім  Уә игдіңМ апра атым,
Тартады бозбаланы  магніғтім, —

деп, көмешне ж ез коңьңту байлап қойғандай сыңғырлаған 
үнімен далапы күмбірлетш ән шырқағанда, қолсоғып, қам- 
шысын қонышына құш ырлана ұрмагаи оір жан болсайшы. 
Сүлу әнге елтігеп жүрт бұрынғыдан да дуы-үдай түседі. Онын- 
ды қызықтауш ыла|ідың корісі Ж аяу Мүса да шыдап түра 
алмаіі, қолынадомбыра алып:

Қара басып срте туып қалғаным-аи,
К ү н к ү  он, қақ  іүю еден тутнда Лй!
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Ж ауы м м ен бв/\ді ш еш іп аііқасар ем,
Түсіріп төбесінен найзағай-ж аи!.. —

деп әндетіп қоя беріпті-міс.
Көбеп шілігіндеп гойға жина,\ған көптщұлан-асыр куаны- 

шы Семей губревкомына жо>\данып, "Степная правда" га- 
зетінщ  1921 жылғы 19 маусымдағы санында жарияланған 
жеделхатта бейнеленген: "К ирреспубликаны ң м ерекесіне  
арналған, бес мың адамқатьгсқан Баянауыл ауданы ныңж и- 
ы ны  ғасырлар бойғы  езгі қамытын сы пы рған казақ ха іқ ы - 
ны ң азаттық тойы үстіндс иіынайышаттанған көңілмен. әрі 
зор  мақ таныш сезім м ен сізд ерге жа. ш нды  сәл ем  жолдайды. 
Г уберния \ы қ өкіметп біздщ ж иы н озінщ  бар.ш к күш-қаж ы- 
р ы н  К н р р есп уб лн к а н ы ң  ғү лд е н у ін е  арнайды  д е п  кәм іл  
сендіреді. Ж нналы с сіздерге д е  а-ущ тұрған ұлы  істе, жас 
қазақ мемлекет інщ  іргесін  нығанту ж олында автономияға 
басш ылықты т абанды лы қпен ж үзеге асырады д е п  сенім  
бі.лдіреді. Ж иналы с атынан Сәтбаев, Ж үнісов, Боштаев, 
Ә дім ов, Ж ант ем іров ".

Ел мүддесі мен Ж ер  бірлігін коздеген ж анкүйер жандар- 
дың тынымсыз әрекеті ж еңіспен аяқталды. 1922 жылдың 26 
қаңтарында ВЦИК қабылдаған "Кирреспублпканыңшекара- 
сы гуралы" қаулысына сәйкес, ресейліктер даулап жүрген 
теріскен-шығыстағы ұлан байгақ жерлер Қазақстан қара- 
мағына біржола көшті. Рас, жоғалтқанымыз да аз емес: Омбы, 
Орынбор, Асграхань (Астархаи), Саратов қахалары іргс теп- 
кен сже.-лгі атақоныстарымыздан, Қорган қаласыныңтөңіреп 
мен Тобыл бойындағы жайлауға шығатын шүрайлы жерлер- 
ден, қазіргі Алтаи о.лкесіндегі Қүлынды даласы сияқты шалқ- 
ар өрістерімізден біржолааііыры.лдық... Десек ге саясн ғана 
емее, тарпхн, жаграфпялық мәні жөнінен де ұтысымыз үлан- 
асыр. Бұл, тегшде, күні бүпнге дешн нгш пн  қазақ олі көрген, 
әлі де ылайым көре бермек әділ шешім болғаны даусыз! Сол 
тартыста ппғылытараңдаөзімшіләріптестерінтізебү-ктірген 
алаш арыстарының ерлігі мен біліктілігіне, кемеңгер.лігіне 
еріксіз сүйсінесщ. Ленин сынды апбынды, азулы көсемнің 
алдында қасқайы п тұрып, ел мүлдссТн мәнді аиғақтармен 
қорғаган жандардың қажыр-қайратына, бмйктілігіне қаЙран 
қаласың (Амал қанша, сол жандардың бәрі де 37-жылдың 
иәубетшде "Ха.\ық жауы" атанып, ж ер жастанды).

(ҚР ¥ҒЛ-ның Тарпх иистптуты шығаратын "Отан тарпхы" 
журналының 1999-жылгы N«1 саііында новосібірлік зерттеу- 
шілер М.П.Малышева мен В.С.Познанскшідің 'К.И.Сәтбаев
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туралы бір деректі қайыра оқу" дегі аталған көлемді мақаласы 
жарық көрді. "Бул ж арияланымның мақсаты — Сібір ревко- 
мы мен Ңырғыз (Қазақ) АССР-ның үлттық-территориялық ше- 
карасын 1919-1922 жььхдарда межелеу тарнхын зергтеу кезінле 
өзіне м өлім  болған көпт еген айғақтарға сүйеніп , М едеу  
Сәрсекеевтщ  көрнекті ғалым туралы 1980 жылы М әскеуде  
ж арық кө р ген  тағылымды кітабында тұңғыш ж ариялап, 
жүртшылық назарына ұсынған соны деректщ жазушы сипат- 
тағаннан гөрі мән чағынасы ауқыыдырақ екенін ашу... Ж азу- 
ш ы оз кітабында тәптіштей жазған қызықты дерек, шынын 
аГггқанда, бізге осы тақырыпты одан әрі тереңдете зертгеуге 
мүрындық болғанын ескертуге тпіспіз. Ақырында біз өзіміз 
іздеп тапқан архнвтік және баспа бетінде ж арпяланған өзге 
құжаттарды саралап, ш екара ж өніндегі тартысқа қазақ  
қаламгері даралап көрсеткен Қ.И.Сәтбаевпен қоса бірталай 
ұлт қайраткерлері белсене қатысқанын анықтадық... — деген 
кіріспемен басталған мақала Баянауылдан жолданған жодел- 
хат мәтінін осы жолдар иесі ұсынған түрінде қайталап, жедел 
хабар соңындағы сөздердің мөнін ашуға арналған.

Ресейлік ғалымдар қазақ елі тарихының осы күнге дейін 
қауым назары нан ты сқары  ж атқан  ж абы қ беттерш  түре 
ашып, Қазақстанның шекара шебі үшін жүрген айтыс-тар- 
тысты, оған қатысушылар өрекетін нақтылы құжаттар ар- 
қылы көрсетіп, ғылыми тұрғыдан нақты саралаған. Әсілі, 
"Сөтбаев" ғұмырнамасының соңғы басылымдарында қосыл- 
ған деректердщ бөрін біз Новосібірлік екі ғалымның осы ма- 
қаласынан және Семей МУ-шщ баспасы 1999 жылы шығар- 
ған М.П.Малышеваның "Сібір мен Қазақстанның ұлттық-тер- 
риториялық шекарасын белгілеу (1919-1922 жж.)" атты моно- 
графнясынан алғанымызды ескертеміз).

Тынымсыз әрекет үстінде күндер мен түндер шапқан ат- 
тай зымырап өтш жатыр. Бір жылдан аз-ақ асқан қы сқа мер- 
зімде қанш ама ипліктер ж үзеге асты. Ж ас азамат іс үстінде 
танылды, әлеуметжұмысына ысылып, едәуір тәжірибе алды, 
көп алдында қысылмай сөйлеуге гіл ұс гартты. Бәршен де пай- 
далысы үнемі оқу соңында жүріп олде елемеген, әлде бала- 
лы қпен  ескерм еген — қалы ң бұқараны ң, еңбекш і елдщ  
тұрмыс-халімен ж ете танысты, мұң-мұқтажын түсінді. Са- 
хара жұрты өз ауылындағыдай еркін тұрады, еңбек етсе — 
қарны тоқ, койлегі көк, кеңілі көкте деп ойлайды екен. Дала- 
ны жайлағантеңсіздікпенкедеймктщгыр-сымбатынолсөдия 
болып еларалағанда көрді. Ж.уандардың, әлділердщ озбыр-
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лығы мен неше түрлі айуандығын білді. Қиянатгың да алуан 
түрлері болады екен. Ел өміршдегі ж аңалықты кімдердің 
шынайы жақтап, кімдердщ ішінен оқ атып сұқтана қарайты- 
ны да оған енді өзге қырдан танылды.

Денсаулығы бұл кезде едөуір оңалып қалған. Қыр ауасы 
теріс болған жоқ, көңш  сергек. Біржола сауыққан сияқты. 
Әсіресе бұған ол 1921 жылдың көктемінде губхалсоттың ша- 
қыруымен Семейге барған сапарында мүлдем иланған ды. 
Бұрнағы жылы озшің тағдырын бір Алланың ж азуына сай- 
ып, үмітсіз санаған дәрігер Разумов кеудесін ұзақ  тыңдап, 
ақырында таңданған жайын жасыра алмай:

— Еажап, ғажап! Сірә, көрер жарығың, ж ас жігіт, әлі де 
көп екен! — деген-ді. С олсөзімен-ақ науқастың көңіліндегі 
барлық күдік, сенімсіздікті айқара түрш  тастағаиын сезген 
жоқ-ты. — Өкпеңдерггенарылыпты.Біржоладемеймін, бірақ 
бұрынғы кінәратж оқ. Шіркін, Баянауылжері... Өкпе дертіне 
ш алдыққандар емделетш ж ан саясы-ау нағыз!..

Семейден олөрі қуанып, орі ойланып қайтады. Қуанышы — 
кеудесшдегі ауыр дергтен құтылғандығы, көңімн аландатып, 
өрісін ү чатпай жүрген аурудыңері қараған жайы. Ойланғаны — 
алдағы өмір қамы. Бүгінгі барлығына, бір күнгі мансап-атағына 
мәз болып ж үре беру ме?.. Әлдетыныс-талабы бұрынғы заман- 
дарға ұқсамайтын жаңа өмірдің ағысына лайық әрекет іздеп, 
болашақ ғұмырына қам жасағаны жен бе?..

Г уберниялы қсоталқасы наөзінтекке шақырмапты: "Сіз- 
дің орыс тш н е ЖРТ1КГ1ПҢ13, тапсырылған 10-учаскенщ жұмы- 
сын ерекш е ықтиятпен ж әне адал атқарғандығыңыз бізді 
сүйсштеді, — деген-ді оған сот алқасының төрағасы сөзін 
ж ұм бақтай сөйлеп. — Осының бәрі сізге, Сәтбаев жолдас, 
ауььідық ж ерде емес, губерния ортсъ\ығында, айталық, сот 
алқасы ныңмүш есі болып қы змет атқаруға міндетартады..."

Ж иы рма екі жастағы халық сотының көз алдына кенет Ба- 
янауылдағы кеңсесінде қаралмай жатқан арыздар кес-кестеп, 
өлден-ақ қағазбасты лы ққа көмілген ш арасы з жағдайын 
қамыға есіне алды. Мәнсабы жоғарылап Губхалсотқа ауысар 
болса, олардың көлемі еселеп өседі. Ал өзі соның бәрінщ ақ- 
қарасын айырып, үштен екісі өтірік жала болып шығатын ары- 
зқойлардың қасақана күрмеген дау-шарын шешуге жас ғұмы- 
рын сарп етуге тиіс. Ж оқ, сегіз жылұдайы оқу соңынатүскен- 
де, осы үшін... қасқы рж еп кеткен көтеремтайыншасыи бақта- 
лас көршісінен даулаған пысықтардың арам пиғылын қана- 
ғаггандыруға жүрмегеп шығар. Сондықтан да төраға ұсыны- 
сына ойланайын деп қаш ыргқы жауап айтып, өрең құтылды.
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с һ и ц п і ъ і  гм п а ш л іЩЫҢ біріис орналасып, бас сауғалаған жөн 
бчлар дссвді, Тбмға шүьщ мацдіі орплу жайлы ойлапуға болшн- 
4ы, алың-түлінтен мүлдем жүтапш десоді..."

II  ш і л д ф  (дуйсенбі), "О зеннеп қаиы қ ?калдап, қалага 
іпықтһіМ: Қайықніыға . 'ЮОсом толедім. Ортадагы ащлга қалыц  
ағаш оскви, саясы мол тамаша бақ. Оуелі 0.3. Сәтбаевқа бар- 
ганым жөн болыпты, потсрТнен шыгып келеді екен, қарсы  
кездесгш, Денсаулығымдһі біржола түзеу үішн қыр сахара- 
сыііда жүрс тұруым қажетпгш айтьш, мархабатты 0.3. меш 
үгіттеп бастЯды Магап ол үй-тштді алып, өзімен бірге Паь- 
лодар уезіне , Паяиауылдың арғы бетін жаіілайтып туган 
ауылына барудһі ұсынды. Озі сол жаққа бүрсігүш жұрмек, 
...оіржарым аига демалыс алыпты. Павлодарга деіпн  кеме- 
мен бармақ, одан өрі зсмство жолымен Ваянауылға түседі, 
аргы санар, шііуынша, ңиы я емес, ал ауылында біз үшін бар- 
\ық жагдай бар, тек жеті күнге спзылатын жол мехнатына 
төзсек болганы...

Ә.З.Сәтбаевпсн бірге қырга кетуте Томдагы землемерлер 
курсы және Сібірді зерттеу қоғамы арқылы жақсы танысым 
В. іі.-ны ң  (В иктор Н и колеви чтхц  — С Л І. інісі Ллексей Нико- 
левич Белослюдовтың да өзірлент  жүргенш естідім. Ке.тгсн 
кезде ол маган Географня қоғамыньщ түражайын корсет- 
кен, озі сонда болім басқарады. Л і  Л.Н.Белос.людовқа дснсау- 
лыгын мықтап нығайту қажет. оның ха.н бізден горі ауыры- 
рақ... Олда... Баянауылдың керкем табиғаты, жомарт елі жай- 
лы  болатынын төндіре мақтап, көңі.ммді алабүртьш қонды.

Ж олшыбай тотеміз ИЛі.Плещееваға соғып. шай іштім. Ол 
кісі д е  казак-оры с сганнцалары нда жағдаіідыц қазір  мәз 
емесш, тыныш заяанны ң озінде ж опшеіці кісіге қәйырым  
жасамайтынын есіме салып, к о ң і л і .ч д і  қонақжай қазақ дала- 
сына бұрып оақты. Сонымен, орі ойланып, бері эйланып, 
үй-пшммен ақылдаса ксле  мынадай тузкырымга гоқтадық. 
!)қалада сүзек басталган, демек, күніп тұрған А\ашта қалу  
мей.унше қауііпі; Зігеологиялық базаның үшндегі жагдайы- 
мыз мәз ечес — оір күні көшеге шығарып тастауы мумкін; 
Зіақшада қүн  жоқ. анырбаспен күн  көру — сешмсіз прлік... 
Сондықтан не көрсек те төуексл деп  қырга кету керекі Нә. 
жол тауқыметі оңә/і емес дессді. АмА і қанша, құдандыі; маң- 
да/шмызга жазганын көрәміз",

С е м е іід е н  ш іл д ‘'НЩ 13 к ү ш  к о ш к е  амаМ ш ы қ қ а п  ж о л ау - 
ш м л а р  Гіанлоддрка ң еб ар і б ір ж а р ы м  гаул ікте  кел іп ті, АлаГіда 
у е зд  о р т а л ы гы н д а  онламснчін к е д е р п т е  к е з ігш . ед әу ір  богел- 
тен. В ұры нгы  зе м гт в о  ж о л ь ш ь щ  ж агд ан ы  т ө з п с із  қа.д \е: ж егін  
а г т а р ы  аб д еп  а р ы г а н  ж а н е  е г е  а з ; ео л  с е б е іп і  б е к о т т е р  а р а -



112_______________________________________  Ме.дру Сл{к*ке

сындағы ат айдауш ылар ең алдымен ү к ш ет  өкілдерін 
жеткізедд, ал өздеріндей қыдырмашыларға көп күн күтуге тура 
келеді... Сол себепті бұлар екіге бөлініп, әрқайсысы Баянау- 
ылға дейін өз бетімен жетуте уағдаласады. Бір тәуірі, профес- 
сор Усовтың Томнан ала шыққан жер зерттеуші деген ресми 
куәлшнщ септігі тніп, Сәтбаев пен Белослюдовтан оның үй- 
іші бір тәулік бұрын атганған...

Қайдауыл бекеті, 19 шілде (сейсенбі): "...Ж олға қам - 
дануды сағат 13-ке дейш  созды. Бізге ңойы лған самауыр да 
сонша уақыт ұзақ қайнады. Ал. ш өлдегеніміз сонша, тілҺЯз 
таңдайға жабысып қалды. М и қайнатқан ыстық күш ейіп ба- 
рады, ауаның қүрғақтығы қ у  жанды шыдатар емес. Бекеттщ 
ір гесн д е  түратын орыс әйелінен  Катя (Екатерина Филимо- 
новна — Усовтың жұоайы. — С.М.) сүт сатып алып, ал қазақ  
бәйбішесше нне сыйлап, бір тарелка бауырсаққа иемденгені 
жақсы болды, сонымен оразамызды аштық. Ж о,\ға алы пш ық- 
қан  нанымыз көгеріп кегіпгі ендігі қорегім із — кепкен  нан  
м ен  ыстықтан ер н  бастаган сұйы қ м ай... А қы р  аяғында  
қы ры қ қүрсау ескі арбамен жолға шықтық. Қозғалған сәтте- 
ақ ортаға ж еелгеН асау ат әлденеден уркіп ала жөнелсін. Бір 
уймеге жеткенде ж алг бұрылып, арбаны төңкеріп тастады. 
Бізді де  біраз ж ерге сүйретті. Д ес  бергенде м ерт іккеннен  
аманбыз. Қол-аяғымыз тырналып, к ей  ж еріміздің терісі сы- 
дырылғанын бастан қүлақ садаға дедіғ. Бесқүды қ бекетінде 
кездескен кеш егі ж олсерігіміз йод жағып таңып берген соң, 
қайтадан аттандық..."

Сол күні: "...Жамантүз бекетіне үш  ш ақырым қалғанда 
арбаны ң артқы доңғалағы  қирап, айдалада ш оңқайы п оты- 
рып қалдық. М езпл кешғүрымға тақаған уақыт, әмбе күнба- 
тыс шептен алашабыр бүлт пайда болса да, әуе айналып жер- 
ге түскендей қапырық ыстық қайтар емес. Шал тағыда қыса 
бастады. М үндай шарасыз жағдаятқа бұрын-соңды тап бол- 
маған едім, жаным күйреп, қатты қамықтым. " — Усовтың 
үй-іш ікеш  бата аупірімдепЖамантүзғажетеді. — "...Бул жер- 
де зарықтырмай, атты бөгеусіз жекті. Т іркеу кітабына қол  
қойғанымда өзімді осы сапарға ертш ш ы ққан серіктерімнің 
маган қалдырған хатын тауып алдым: сөйтсем, Ә.З. м ен А.Н. 
Жамантүздан кеш е кешкі. мкте, біз келерден сөл бұрын атта- 
ныпты, ал Қалқаман бекетінде тіпті көп отырыпты... О ларда  
жегуге ат таба алмай, Ермакта (қазірп Лқсу айлағы — С..М.) 
зарыға тосып, ақыры одан 18.06. күні шыгыпты..."

21 шілде (бейсенбі): "...Баянаула сілем ін таң ағара кордік. 
Аныгында Қайдауыл бекетінон аттанған кезде-ақ мүнартқан 
тау сілем /н аңғарғанбы з. Енді м іне Қ арасордан ш ы ққалы
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көкжасыл тау рең і айқындала түсш, соның баурайына тезі- 
рекжетуге ынтық болдық... Қарасорданатауыстырған Сәтба- 
р в  п ен  Белослюдов қайда тоқтайтынымызды ескерткен хат 
қалдырыпты. Ж әмшік киргизға бізді кешіктірмей жеткіз деп  
тапсырыпты.

Тау бөктеріне таяғанда, ымырт үйіріле бастаған мезгіл еді, 
екі ат та болдырды, ж аяу ж үруге тура келді... Ә .З.-ның хаты 
бойынша, Баянауылда халы қ соты болып істейтін немере інісі 
Қаныш  Сәтбаевтың пәтеріне жетіп, ауыр сапардың қиы н  
бөлегін артқа қалдырғанымызға тәубә дедік... "

Етегіне қалың қарағай өскен бш к жартастың желкесінен 
көлге қараған проф ессор Усов ойланып қалды. Кеш е бір 
созінде жас сөдия: "Ж асыбай көлі — халы қты ңкөзж асы нан 
жаралған деп біздің ел аңыз етеді. Ж ай  Ж асы бай емес, жа- 
сқабай — Жасыбай" — депеді.Ш ынындада, солайма?..Сұлу- 
лығынакөзтоймайды. Қ айж ағы нанқарасаңда — таңғажай- 
ып көрік. Ж ағадағы ж артастар мөлдір көл түошл,е дірілдеп; 
ну қарағай қара ормандай сап түзеп; төңкерілген көк аспан 
тереңнен қайта мөлдіреп; соның бәр-бөрін қаз қалпында қа- 
йыра бейнелеп, көз тұндырған айна көл... Бейне бір сырлы 
аяқты ң түбінде тұнып қалған мөлдір тамшы дерсін.

— Бұл көл үшш қазақ пен қалмақ жұрты талай мәрте кеск- 
ілескен. Көлдің әуелп аты Ш ойын екен. Қалмақ елі оны Шой- 
ын деген батырына беріп, "аты да, заты да — сенікі" деп күн- 
түн күзеттіреді-міс. Күндердщ күнінде одан қазақтар тартып 
алады. Кек сақтаған Шойын қайта айналып келіп, ұйықтап 
ж атқан Жасыбагі мен оның айнымас серігі Киік мергенді са- 
дақпен атып өлтіреді, — деп сыр шерткен-ді кіші Сәтбаев.

Кеше кеште жаңа танысына еріп, Ж асы бай асуына барғ- 
ан. Батыр жерленді деген жертасты да көрді. Ш оқтығына бір 
топ қайың өскен бшк асу. Соның үстінде ұйықтап кеткен а,үып 
кісіге ұқсаған үйме тас... Ә м енеш е ғасырлар боны су шай- 
ып,ж елұңғып, осындайпішінге келтірген. Бірақ?.. Өзінмей- 
ірман пешлмен қарсы алып отырған бауырмал елдщ қнял- 
мен өрген тамаша аңызын ғылыми нанымсыз деп салған жер- 
ден ж оққа  шығаруға доті бармады. Асудан бері түсіп, көл 
жағасына қайты п келе ж атқанда ғана, ж ас кезінде, 1906 
жылы, ұстазы, атақты жиһангер ВЛ.Обручевке еріп, Ж оңға- 
рня даласын кезген саяхаты жайында әңпме шертті.

— Бір күні біз несіз далада таңғажайып қалаға тап бол-

8-26
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дық. Қала болғанда қандай! Ж ары са салынған көшелерде 
есеп жоқ. Қаз-қатар гұрғызылған үйлері де керемет. Тіпті 
бойы сорайған мұнаралар да мол екен. Ал аумағы ат шапты- 
рым кең аландарда серейген ескерткіштер қаншама десеңші! 
Қоржнған аю да, жоны күдірейген жолбарыс та бар, қашып 
бара жатқан дала андарын бейнелеген кескіндер ше! Ат басы, 
дулыға киген адам басы, қарауылда тұрған арқардың құлжа- 
сы, сапарға ш ы ққан  түйелі керуен... Санап болмайсың, 
бірінен-бірі асып, сап түзеген алуан мүсіндер. Ж ер  хайуа- 
наттарының түр-түрінен мұрағат жиған зоологнялық мұра- 
ж ай дерсщ  қүдды. Бәрінен де ғажабы сол қаланың өлі күйі 
еді. О ныңтас кошелершенбірде-біртірі пенде, иәж әндіккез- 
дестірмеуіміз бізді алуан күйге бөлеген-ді. Соның бәрі де алде- 
қандай бір опаттан қас қағымда мерт болып, тас бейнеге ай- 
налып қатып қалғандай... Шындығында, бұл қаланы милмюн 
жылғы үздіксіз процесте ж ел мен су түзеген, адамзат әре- 
кетінсіз-ақ табиғат өз бетінше мүсіндеген. Сол себепті оны 
Эолдеп, ж ел құдайыны ң есімімен атапты...

П рофессор өңгімесін Қаныш үнсіз тыңдаған.
— М ихаилАнтонович, біздщ Баянауы лтоңірепнде ондай 

тас қалалар ж оқ, бірақ, өзіңіз айтқандай, әр түрлі хайуанат- 
тар бейнесш түзеген тас мүсіндер өте көп. Тілесеңіз, кейбірін 
көрсетуте болады, — деген-ді олдсн соң.

— Әлбетте, бүгін емес, кешнірек, Қаныш шырақ...
— М ақұл, өз қалауыңыз білсін.
П рофессор ж ас серіғінің со/\ сөттегі қуаныштан албыра- 

ған нұрлы ж үзін  есіне алды, "Бір көргеннен-ақ өзіне баурап 
алатын мечірбан адамдар болады. М ына сөдия да сондай 
ж аны  ж ом артж ас, — деп ойлаған-ды Усов. — Сөзінебекем , 
тиянақты ж іит сияқты. Ж ап-ж ас қалпымен қазылық жұмы- 
сқа қалайш а келіскен? Түсш іксіз гәп. М үндай ж ас сөдиялар 
жазу-сызуы, заң-қарары баяғыда қалыптасқан орыс. Еуропа 
ж ұртында да ж оқ. Неліктен? Сірә, бұл да сыры өзш е бей- 
мағлұм дала халқының ж ұм бақ мінезшің бірі болар-ау?"

Қапелімде алыс қиянға шығып кетіп, соныц азабын апта 
бойы үй-шпмен тартқанда қанш ама қапа болды. Енді міне 
ж ол бейнеті артығымен төленді. Кешелі-бүгінде Баянаула- 
ның іш і-сыртын аралап, Сабындыкөл мен Ж асы байды ң  
мөлдір саф ауасына мейірі қанып, көнтен бері көрмеген, кеш- 
пеген рахат сезімге бөленуде. Соның бәрінен де қазақ  дала- 
сынан қаншама жаңа достар гапқанын айтсаңызшы! Семей- 
ге көктемде келгенде ат басын тіреген ж ері — мұғалімдер 
семинариясыиың шағын бөлмесі еді. Сонда жатып мейірман
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жүзді екіазаматпен кездейсоқтанысты . ( "Губерпиялиң о қ у  
бөлімін басқаратын Әбік енЗейш ұлы  Сәтбаев пен  губхалсот- 
тыц мүш есі .Ахметолла Ақтаііұлы Барлыбаев — өте-мөте нна- 
батты знялы лар... " — деген сипаттама профессордың күнде- 
лігінесолкездетүскен). Енді міне Әбікей Зейінұлыныңынта- 
сымен қиы р түкпірдегі Баянаулағатап болды.

Орыс қауымының оқымысты тобымен ертеден қарым- 
қатынасы бар Сәтбай ауылы, сонауТом шәрінен қуж аны на 
сауға тілеп ш ыққан, әрі денсаулығы дімкәс ғалымға қолдан 
келгонше жағдай туғызуғатырысқан: "...оңаша т ігілгенкпіз 
ұпремін, баснанам ж ұмыртқадан аппақ, тап-таза, к іш кене  
болган соң ба, іш ісопдай ж һ і л ы . .. Таңертеңмапға былғап бау- 
ы рсақиенш айіш ам із, оданкенінсы рт қа шығып, күнге қы з- 
дырынамын, соңы нан қымызға ш ақырады.. К үнсайы н Вкесе, 
нем есе 10құ ла қ  іш емін, оданкеи ін  — ұйқы ... К үн  аралатып 
аңға ш ығамыз — көбіне арқар м ен  қоянға. К ү н  аралатып 
қонаққабарам ы з.Ауы иіеан, біздіде — құрметтеуші\еркөп-ақ, 
туыстарыда мол. Тек бірж әнтке ғана көндіге алмай ж урмп/: 
ұйқы ға жатарда етке сы лқнч тою... "(26 м ам ы рж әне 12 мау- 
сымдағы күнделік ж азбалардан).

Ғажапты қараңыз: Ш ыңғыстау бөктерінде көрген рнясыз 
ілтипатқа қазақ  даласының екінші түкпірінде қайыра кезікті; 
ой-парасаты, ннабат-қы\ы ғы, мейірман гіейілі ТұрағұлИ б- 
рагнмулын айнытпай қайталағандай аса ізетті ағайынды 
Сәтбаевтарментабысты. Иә, осыпауасақайырымды, қонаққа 
барын беріп, жайлы қы змет ету үшін туғандай кеңпешл жан- 
дар болмаса, бныл өзі не істер еді? Ойлаи қараса сонау ма- 
мыр айының ортасынан беріде күллі қазақ  даласы өзін туған 
перзентіндей  қуана қарсы  алып, бар м әзірім ен  құрм ет  
көрсетіп жатыр. Алөзі? Солдаланы мекендеп отырған адам- 
дарды ж ете біле ме? Адамдар дейді, шексіз кең де мынадай 
көрікті көл, ақар-ш ақар таулары бар дала сьірын ұғута тыры- 
сып қаншалықты ой бөлді?.. Студентшағында, осы ғасырдың 
бас кезінде білікті ұстазы В.А.Обручевтщ қасына еріп, Ж оң- 
ғар жотасына саяхатқа аттанарда қазақ  даласын, Ертіс жаға- 
сы нан Т арбағатайға  дейінгі кең  саласы н, одан да арғы 
түкпірЗне бойлап, неше мәрте кесіп өтті. Әрине, сапар үстшде 
көрген-білгенш күнделік дәптеріне түртіп отыратын. Бақса, 
сол кезде көрдім, білдім, ұқтым дегеш әнш еш н екен. Неше 
таулж ж үргенде таусылмайтын бұлдырсыз нен ж азықта, 
тігерге тұғыры ж оқ сұры қсы з өңірде нақ мынадай тұнған 
жыиыс, молдір көл, ж ер жәннатын кезіктірем деп ойлап па 
еді? Оз көзімен көрмесе соған сенер ме? А легеросы өңірдщ  
жаратылыс құпиясына геологиялық тұрғыдан үңілер болса?..
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Ымырт үигоі \ш, тау ишн қара көлеңке көмкере бастады. Г ео- 
логия профессоры көл апдынына сүйсіне көз тастап, агтары 
қалған еңіске өзі отырған оқшаужартастантуралантартты.

Сіоірдщ ақсүйек қауымы Баянаула атырабына ж аз шыға, 
тіпті сонау Новониколаев, Том, Омбыдан үй-шимен саяхат- 
тап келш, бірер апта Ж асы бай жағасында тынығуды әдетке 
айналдырғанына талай ж ы л болыпты. Тау етегін ежелден 
қоныс еткен ж ергш кті тұрғындар да саяхатшыларға кшз үй 
тігіп беріп, ас дайындап, шорбат қымыз сатып қызмет көрсе- 
туге дайын тұратын-ды. Өйткені бұл екі ж ақты  тиімді косіп 
болатын. Алайда 1914 жылдың көктемшен бері Слбірден ке- 
луішлер сирсді, ұрымтал тұрған Павлодардың озінен оқта- 
текте ат басын бұрады. Ал кешегі аумалы-төкпелі жылдарда 
көл жағасы мүлдем құлазып, көшкен елдің жұртындай бо- 
лып босап қалған-ды. Тек биыл, Сібірдің зиялы қауымы баяғы 
әдетш қайыра жаңғыртуды жөн көрсе керек, там-тұмдап келе 
бастаған. Усовтар отбасы — солардыңалды еді...

Қаныш сөзінде тұрды. Бір күні сайланып келш, қонақта- 
рын серуенге ш ақырды. Саяхаттың бағыт-бағдарын ғана 
емес, керек-ж арағы н да онластыра келіпті: жетегінде ертте- 
улі қос ат; қоржын басын азы ққа сықап, ипетін сусынға дейін 
ұмытпаған... Сол жолы олар Торайғыр колінің жағасына 
қонып, ертеңінде Найзатас, М ойылдыбүлақ, Айнабұлақты 
кезеді. Сарыадырдағы ескі мыс кенпш недейш  барып, келесі 
күні Степан Попов, Артемий Д еровтар қақты рған белгі- 
қазықтарды көрсетіп, ең аяғында Александровка (Қандықа- 
расу) зауытының жұртына апарып, бір кезде мыс ағызған 
ш арпу пеппнщ орнын шұқылап, солж ерде шашылып ж атқ- 
анкөктастарды ңбірқанш асы нтауы пберген. Рас, оқымысты 
қонақ соның бәріне қызықпайды. Қандай бір әдемі тастарды 
орлі-берлі аударып көреді де, кейбіріі иң ғана бір мұ ртын сын- 
дырып тинәмдай бөліпн қағазға орап, қайдан, қашан алын- 
ғанын жазып, қорж ы ны на сүңптеді. Ал "Кемпірбас", "Түйе 
өркеш" атанған тас мүсіндерді көргенде М ихаил Антонович, 
серіктері күткендей, еш қандай қызығу аңғартқан жоқ, бір 
айналып өтті де, ерін ұшымен ғана "түсшікті" дегендей бол- 
ды. Бір ғажабы, кентасы  алынған қазанш ұңқы рлартабаны - 
на тускенде ғсъ\ым қонақ сабырынан айрылып, құдды бір 
алтын көмбесш көргеидей қутыңдап кетер еді. О лж срді жа- 
рым сағат ш ұқымай сірә да шықпайды.

Қаныш үшін бұ да жүмбақ, әсіресе тас білгірі деген про- 
фессордың тау жынысын, ж ер қыртысын шұқшич зертте- 
гендеп бет құбылысы. Сөдия ж іпгпң  өзі де бъ\а күнінде түрлі
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түсті тастар жинауға құмар болатын-ды. Әлбетте, солардың 
қарабұж ыр жертастарынан өзгешеліпче қызығатын-ды. Иө, 
сонсоң шымқай ақ тастарды бір-біріне согып, қараңғы үйде 
отұш қындарынжаңбырш а шашуүшін. Ал, қазір олермектен 
тыйылды. Қазы атанып, ел дауына төремк айтып жүрген ес- 
тияр жп ітке бүл — жараспайтын қылық. Алайда саркш р тар- 
тқан М ихаил Антоновичтщмына қылығы, түрлі түсті тастар 
үймесіне балаш а қызығуы, ұ зақ  уақы т құм арта көруі — 
Қанышты таңға\ды рғаны соншалық, ол да бала күнгі құмар 
ісіне қаіітып оралгандай болып, бш м паз қонағының қам- 
қарекетіне қы зыға бастады. "Апырай, үп-үлкен кісі, салиқа 
ғалым басымен бұлтастардан не ізденді? Не үшін соншама 
аптығады? Тылсым ж араты лы сты ң қандай құпия сырын 
білмек?.." — дептеойғатүседі...

Алғашқы сапарда-ақ М ихаил Антонович серіктерін таң- 
ғалдырған ғажап өнпме шертті. Баянаула құмға айналып шөге 
бастаған көрі тау; осы жерде ерте замандарда шалқыған теңі з 
болған; дөуірлер көшпиң алғашқы кезеңінде олп теңіз кері 
қайтқан; бөлкім, әлдеқандай бір жанартаулық құбылыс, иә 
ж ер сілкіну өсерінен ж ақпар  тасты қыртыстың жоғарыға 
көтерілуі де ықтимал; а \денеш е мың ғасыр теңіз танабында 
ж атқан  тастарды су шайып, соңынан ж ел ұңғып, миллион 
жылғы эрозиядан соң алуан бейнелі кескінге түскен; Ж асы - 
бай төңірегіндегі тас мүсіндердщ құпиясы да осында...

Осының бөрін ғалым қонақ ертегідей қы зықты етш, май- 
ын тамыза әңгиіелеген кезде жас сөдияның көзі жайнай түсіп, 
Усовқа ынтызарлана қарайды. Тағы да айта түсщ із дегендей 
ілтипат білдіреді. Бір өңгіме кезінде ол ж ер құрылысының 
жаралу тегі жайында өзінщ  де аз-маз мағлұматы барын, Се- 
мейде білім алғанда, мұғалімдер курсына жараты лы стану 
пөнінен дәріс оқығанда қосымша таны сқан кітаптардан та- 
биғаттың бірталай құпия сырына көзі қанып, көкірегі ашыл- 
ғанын ескерткен-ді. Сөйтсе де ж ер жаратылысы мен оның 
даму тарихы туралы қарапайым тілмен ұғынықты етіп, әмбе 
соншалықты қы зы қты  өңгімелеуге болады деп еш қаш анда 
ойламағанын мойындап:

— Коңш мдегі көп күмәнді сейілтіп тастадыңыз. Көп рақ- 
метсізге, М ихаил Антонович! — деген-ді тебірене сөйлеп. — 
Білімді деп мына сізді айту керек! Біздікі не, телегей теңіз 
жағасынан кұдық қазғандай әнш еш н нөрсе, сауатымызды 
ашып, екі-үш ауыз сөзбен арыз ж аза білгенге мәз болған жал- 
ған мадақ...
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Алғашқы күннен-ақ әңпмелері ж арасы п тіл табы сқан 
оқымысты қонақ пен сөдия ж іп  г бірер аптаға дейін кезіге 
алмады. Павлодардан соттөралқасы  келіп қалды да, асығыс 
қарайтын жұмыстар болып, Қызылтау, Ж елтаутөшрегіндегі 
ауылдарға жүріп кетті. АлБелослюдов пен Усов Әбікей Зейін- 
ұлына ілесіп, төр жайлауға ұзап кеткен Сәтбай ауылына ат- 
танған-ды.

Ауылды олар Батпақ көлдің күншыгыс беткешнде отырғ- 
анда, Амантау деген жерде қуып жеткен. Усов гыңтәптіштей 
тізген күнделігіндеп ж азбаларға қарағанда, қаж ы  әулеті 
ежелгі төр жайлауы Нияз тауларына биылжете алмаіггы: ж ұк 
тиейтін арбалары жетіспеғен; жарамдыларын төңкеріс ко- 
митетінщ дайындаушы агенттері тәркілеп әкеткен; ал қолда 
қалғандары ұзақ  жолға жарамсыз болған; сол сеоепті Сәт- 
байға қарасты  ею ауыл үлкен үйлерін, ауыр ж үктерін қыс- 
тауда қалдырып, жайлауға жеңіл-желпі ш ыққан. Сөйтсе де 
сырықтай ұзын, ж үдеу өңді орыс қонаққа олар дербес үй 
тігіп, барынш а құрм ет көрсетеді. Рас, қы рды ң ха>\і биыл 
қоңыртөбел. Станицаның казак- орыстары былтырғы асты- 
ғын сатуға шығарған ж оқ. М ойынсеріктердщ  азын-аулақ 
өнімі өздерш ен аспады. О ның зардабы н қазақ  ауылдары 
көрді, үн еттен де қымбат болып, жайлауға шамалы қормен 
аттанған. Мал басы да неше жылға созылған аумалы-төкнелі 
заманда күрт кеміп кеткен-ді. Бірақ бір келген сыйлы қонаққа 
қаж ы  ауылы ет пен қымыз тауып бере алады...

Біртәуірі, қонақты ңөзі ауыл иелерінің қысылтаяңжайын 
сезгендей, сол күйді өздері қиындата түскенш е қысылған- 
дай кішіпейіл қылық танытты. Сәлемдескенде үлкенге де, 
кішіге де ізетпен бас шп, әйелдерге ж ол беріп слшлдеп тұра- 
ды... Күн санынғы айнымас әдеті: ұйқыдан тұра сала, өдетте 
бұл — күн көтерілген ертеңғілік мезгіл, қозыкөш жерге қы,\ы- 
рып келеді — ондай кезде атқа мшбейді, тек қана жаяу жүреді; 
қайтып келген соң белуардан шешінін көлге түседі; іле-шала 
қайм ақ қатқан қазақы  шаШға отырады; түске дейін ол кісіні 
мазалауға болмайды, айтуынша, бұл мезгіл өзі үипн — "ең 
өшмді жұмыс сағаты!.." Кшз үйдщ іргесі түрулі, түңлік көлең- 
ке ж ақтан ашылған. Оқымысты мейман ертеңплік серуенде, 
кеш елі-бүпнде жнып әкелген неше алуан тас сынықтарын 
айналасына тізіп қойып, бар ынтасы со\арға ғана ауып си- 
паттапжазуға беріледі. Ж аздыңтабақтаЙ күш жылжыи келш
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тас төбеге ш ыққанда, үй іргесінен қамкөңіл жұбайының: 
"МихаилАнтонович, қасиеги қымыздытосқызуғаболмайды, 
ж үр енді!" — деген жаидары үні естіледі. Ен жайлаудың бал 
қы мы зы н олар асы қпай  отырып, әңгімеге де емін-еркін 
бері \іп, мұндай кезде "ертекші Лексеіі" — Алексей Ннколае- 
вич те шабьптана сөйлеп, шер тарқатып қалады (оірақ оның 
халі солж азда онша болмаған — кеуде дерті мендеп, жатып 
қала берген), әбден сщіре ішеді. Түстен кейін бұл қауымды 
ауылда ұстай алмайсың. Тазы ертіп, құс салып, айналадағы 
өзен, көлдерді ж ағалап, қы зы л  іңірге дейін саят құры п  
қы зы ққа батады. Ауылдан еретш дер — Әбікей Зейшұлы, 
М ағаз бен Бөкеш. Бөкештщ Қарашаңырағы сол жазда аса ба- 
бында еді. Ж ұды ры қтай қаршыға маңайдағы сулардан құс 
қоймай қырып салып жүрген. Даланың сұр қояны да сол 
ж азда қойша өрген ерекше жыл еді, бір жолы Үлкен Амантау 
бауырынан жеті қоян алын, олжалы қайтқаны профессорды 
ерекш е сүйсінткешн 26-шілдедегі күнделігшен оқимыз...

Салт атпен серуенге қонақтарды көбіне Қаныпггың ағала- 
ры Әбсәләм мен Бөкеш ертіп шығатын-ды, екеуі де кәніп са- 
ятшылар. Әрине, қанжығалары үйрек-қаздан құр  қайтпай- 
ды. Ғалым қонақты ң қоржыны жол-жөнекей өзі терген тау 
ж ы ныстарына то \ы болады. Кейде осы машықты М ихаил 
Антоновнчтің озі бұзады: ауыл жастары алтыбақан құрып, 
ойы н-сауы қ ұйымдастырғанда, Алексей Н иколаевич пен 
М ихаил Антоновнч ұйқы ны  ұмытып, солардың ж уан орта- 
сындажүреді; Белослюдов қазақш аға судай, ептеп ән де сала 
біледі; алТом шәршен кеу\ген қонақ шырқалған әннің сөзін 
түсінбеседе, оуеніне қосылып, көңіл серитуді ерекше ұната- 
ды; кейбір сәтто Екатернна Филимоновна екеуі бейтарап тың- 
даушы болып қарап тұрмай, ән ырғағына ілесіп билеп те кетеді. 
Ира Усова болса күні ұзы н ат үспнен  түспейді, орине, оған 
жуас ат ерттеледі...

Профессордыңдімкәс кеудесіне жайлауауасыдару болды, 
да.\а төсіндегі мамыражай тыныштық, шипалы қымызды да 
ертелі-кеш ішуі де пайдаға шығып, қалайда ол кеудесін ауық- 
ауық шанышатын кшератын осы ж аққа келгелі ұмытып, арық 
денесіне қоңжішбастады. Сірә, со да көңілкүнш түзеп, биікке 
әуелеткентәрізді. Кітап-қағазақтарудыазаіітып, көгалдыжер- 
ге малдас құрып отырып, ауыл үлкендерімен сұхбат құрып, 
көлжагасына қыдыруды бұрынғыдан да жшлетгі.

30 шілде (сенбі): "...Күн крш епд енңе ыстық. Қаныштың 
үлкен ағасыны ң отау үніне барып, қонақ бо \а ы қ . Ерекш е 
инабатпен жақсы күтті "
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2 тамыз (сейеенбі): "Ө зенді өрлеп, порфприттер м ен  
фи.\ьзнттерден (тау жыныстары — С.М.) қүралған жотаның 
бөктерінен бү^хдірген теруге бардық. <&не,\>\ер м ен балалар 
тарантаспен барды, ал еркектер салт атпен. Бү.ідіргенді аз 
тердік, жөнді шықпапты, бірақ едәуір жерге бон жазып қан- 
ттық... Түнде кү н  күркіреп, сіркіреп жаңбыр жауды. Ал, бей- 
сеноі, 4 тамыз күнгі жазу тым қысқа: "Кешке таман Баянауыл 
ауданының м пм іцня бастығы келіп, қүж аггарымыз бен жол 
қағаздарымызды ш үқш яя тексерді. Ә.З.-ны әлдебір шатақ іс 
үш ін ауданға ш ақыра к елген ін  естіп қатты қамықт ық. . . ". 
Келесі күн бұлтты болып, күні бойы жаңбыр жауыпты. Әмбе 
Сәтбай ауылы сол күні Ақши өзеніың жағасына жұрт ауыс- 
тырған. "...Арбаның дертесін көтерш, оған шаңырақты сунеп, 
жан-жағына жүк теңдерін қаумалап үіііп, соның бәрш  сыр- 
тынан қабаттап кн із жауып, уақытша баспана түрғызып берді. 
Үіі-іш ім ізбен тугел сы йды қ, қы сы лм ап жатып, рақаттана 
үнықтап шықтық..." — депті күнделік жүргізуші.

6 тамыз (сенбі): "Саумалкөл д еп  аталатын батпағы мол 
ко,\ жағасына кохіп жанғастық. Ауыл іргесіндеп жота жоға- 
рғы  карбон дәуірінде ж аралған әктастан түзілген, к ен  түсы 
қүмға аііналы п мүжіле бастапты... Түске таман, Баянауылға 
аттанбақ Ә .З.-дан басқамыз, осы келдің арғы шетінде отыр- 
ған Зы нда Ш ормановтың ауы лы на қонаққа  бардық. Оны  
Ертістщ сол жағасындағы қазақтардың ең байы деседі, нелі- 
гінде — 1500 жылқы, 1000 қоиы  бар екен, бірақ сараң болса 
керек, үн ж нһазы жүтаң, бізге сопғаны  — кәрі саулық. Ал 
бауырсағы мол болды, ш ай іш кенде одан өзге дастарқанға 
ештеңе қойған ж оқ...".

Бір сүреңді күндер мен түндер керуендей жылжып өтіп 
жатыр. Қонаққа күн сайын барады, өздері де жиі шақырады. 
Сәтбай қажыныц екі ауылында қаншама ш аңырақ бар, бала- 
шаға болмаса, солардың бірде-бірі бос отырмайды, бөрінің 
міндетті шаруасы ж етш  артылады — қолындағы азын-аулақ 
мал қамы, соны бағу, ж ш -ж ш  мазалайтын бөріден қору. Өйт- 
песе, тіршілік қорепн қайдан табады? Ж ат  жұрттық қонаққа 
ауыл иелері әбден үйренді, ауыл адамындай көріп, күйбең 
тірліктщ оны-мұнысынжасырмайтын болды...

9 тамыз (сейсенбі): "Күн ашылды. Қаныш келді, жолшы- 
бай Зында Шормановтың ауылына түнепті, жылы күртешесін 
үрлатып алыпты. Кеш кі асты соның отауында іштік... ".

Кіші Сәтбаевтың келуімен қонақтарды ң дағдылы тірлігі 
күртөзгерді. Содан бір күн бұрын Әбікей Зеш нұлы Баянау-
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ылдан аман-есен қайтып оралған, ОГПУ-дың қырағытергеу- 
шілері түкке турмайтын іс үшін бекерге әурелеген. Айтуын- 
ша, жайлаудағы ж ұртқа азы қ-түм к салығын төлемеңдер деп 
теріс-қағыс ү п т  айтқан-мыс... 12 тамыз кунгі күнделікте: 
"Күи к ү р кір еп , н а йзағай  ойнады . Қ аны ш  б ізге  концерт  
көрсетті, соңы нан бәрім п қосы лы п, кәдім гідей хор  жасап, 
кеигкі ас піскенш е ән  ш ы рқады қ ", — деген ақпар айтылған. 
Бес күннен кейщ  өнерпаз ж астар өнерін қонақтар тағы да 
тамашалайды, тек бұлжолы бір бөлімді сықақ ойынды қызық- 
тапты. Оның аяғы Еуропа үлгісшде өзірленген кошкі асқа 
ұласыпты.

13 тамыз (сенбі): "Бір қауы м  к ісі боп, әйелдерді де түгел 
ертіп, Чурмановтардың үлкені, әкесі полковнпк ш енін алған 
Содуақас М үсаүлы пы ң ауылына қонаққа бардық... Өркөкі- 
рек  Зындаға қарағанда, бүл ақсақал аса кіш іпейіл, түрмысы 
тәп-тәуір, дастарқаны да молырақ. Еуропалы қ рәсім ді сақ- 
тауға тырысады білем, үстел басында асты ең шідымен әйел- 
дерге бергізді..."

15 тамыз (дүйсенбі): "Үш твулікке созылатын мүсылман- 
дар мейрамы Қүрбан айттың бүгін алғашқы күні. Әрбір ша- 
ңы рақ қүрбандық жасап, еркек қоп  сояды екен. Соңынан ана 
дүниеге барғанда осы қүрм алды қ малына "мініп", жолшы- 
байғы қы /ікөпірден ам ан-есен өтіп, жаны ж үмаққа жетеді- 
міс. Әр үйге бас сүғып, қымыз ішіп, ант росімін біз де жаса- 
дық. Ауқаттықазақтар тәуір бешпет, бөріктерін киіп сөнденіп 
шықты. Б ізде солай істеп, ізеткөрсеітік... "

17 тамыз (сорсенбі): "Ауа райы  бүлыңғыр. Қаныш келіп, 
бір бөлімнен тұратын ойын көрсетті. Оған қатысқандар — өз 
ауы лы ны ң адамдары, тек екі жігіт сөдия тобынан ойнады. 
Кешкі асты өз отауында, еуропаша өзірленген тағаммен берді. 
А.Н .Белослюдов Чормановтарға қонаққа барғаннан бері күйі 
болмайжатыпқалды. Қымыз ішуді тоқтатты, ыстық ас та іш уге 
болмайды, өйткені қан  түкіріп жатыр... "

18 тамы з (бейсенбі): "Күн бүлы ңғы р. Б ізд ің  ауы лға  
Сәдуақас Ш орманов пен  күйеу баласы, Том уннверснтетін... 
біт ірген д әр ігер  Сейітов (Асылбек Ж ұм анұлы  — С.М.) 
қонаққа келді..."

Әдетте Қаныш өз ауылында екі-үш күн болып, содан көпке 
дейін бұл ж аққа ат басын бұра алмайтын. Биыл одан айныды. 
Үш-төрт күнді жұмыс қарауға жұмсайды да, іле-шала қай- 
тып оралып, үиінде көбірек болуға тырысады. Қыр елі, өз 
ауылы да ескі тарихты көзбен каргендей етга төндіре айта-
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тын шешон де есті қартгардан арыла қойған жоқ. Олармен 
әңпмелесу — тас қайнардан мұздай су ішіп, менірің қанған- 
дан боласың... Ал, М ихаил Антоновпчпен сұхбат құру — 
Қаныш ушш мүлдем жаңа дүнне сырын ашып, ерекш еәсер- 
ге бөлеп, бел астында қалған кешегі заман емес, одан да туу 
алыс, миллпон жылдар сүреңіне жетелеп, қпял құсын қом- 
дағандай шыгандарға көтереді. Иә, солж азда олкәптен бері 
кезіктіре алмай ж үргеп шынайы ақылгой жанға ж олыққа- 
нын жан-тәшмен сезіп, соны да тағдыр сыйы деп, іштей тәубә 
көріп, әрдайым тәнті көңілмен ынтыға тыңдауға асығып тұра- 
тын-ды. Бір ғажабы, профессордыңтыңдауш ысын еліктіріп 
айтар әңгімесінде шек болмайды. Білічі ұшан-теңіз, соның 
бәрін  қайдан  білген, қай д а  ж ү р іп  ж нған ... деп ер іксіз  
сүйсінесің!?..

Сібіртүкшршдегі шағын қала Бараба гнмназиясы, Том ин- 
стнтуты, В.А.Обручевнепзш қалаған геология кафедрасында 
тәлім алып, ғылым жолынатүскен. Ж асы отызға ілінбей ғылым 
магистрі атанған, ал 1913 жылдан геология проф ессоры . 
Бүкілресейлік Геологня комитетінщ Сібір бөлпішесін басқа- 
рады. Ал мен?.. Дала халқының көзш ашар мұғалім болуға 
әзірленіп жүріп, атқамш ер көп қазақты ң бірі атанып, міне ел 
дауына төрелік айтар халық сотымын. Ж аңа заманның адуын 
жаршысы, езілі ен көіггщ қорғаушысы, күштілерден опық же- 
ген шермеңделерді әділ үкіммен жарылқаушы болганыма жұрт 
разы , озім де мәзбш. Ал, соның бөрі бір кү нд ік оңғақ тірлік...

Бір жолы Усов екеуі серуенге оңаша атганды. Сарымсақты 
тауының етегіне жеткен соң-ақ Михаил Антонович атган түсіп, 
ПЗГ1НДІ ж ас серігіне берді де, түйетайлы өрге жаяу котерілді. 
Профессордыңбұләдетіне Қаныш үйренгон. Ж азғытұрым су 
тасқыны шайған ж арқабақ, нә бітімі оқшау жартас сызагын 
көрді ме — жуы қ маңда алып шыға алмайсың, әлдөнеше са- 
ғатгар бойы солжерді шұқшия зертгеумеп болады. Ж аңа ой- 
ынш ыққа еліккен бала дерсің құдды: кейбір жердщ топыра- 
ғын көреді; қайсыбіршде балғасын әрлі-берлі сілтегі, сынып 
түскентас кесектерштереді... Айналасындағы алуантіриплікті 
ұмытып, өзш етекте тосып тұрған серігін де елемей, бар ынта- 
сы қарсы аддындағы ж ер жұлыгында болып ұзақ отырады. 
Ғажап, бұлда ғажап! Тас әлемі, осынау алқа-салқаж өнеңтау 
парасатты, салиқалы ой иесш соншама қызы қтырады дегенді 
көзщмен көрмесең сірәда сенесің бе? ..

Қаншамаой тербеп шыдамсыздаиғанымен, Қаныш ғалым 
қонағының ермек ісіне бөгет жасамады, шыбыннан тыпыр- 
шыган атгардың ауыздығын алып, алыстан бақылады. Сірә,
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шөлдеді білем, тус ауа Михаил 'Чнтоновичтөменгетүсті. Әлде- 
неге кіиәлі кісідей жымиып келеді, Ж ылып кеткен қымызды 
сылқылдата жұтқанда титгей де ашырқанған жоқ.

— Қалай, МихаилАнгоновнч, Сарымсақтыдан ештеңетап- 
тыңыз ба?

— К өрініпж атқанеш теңесідеж оқ, бірақ, кімбілсін, шын- 
дапақтарса...

— Кім оны ақтаратын, кім? — деп күрсшді Қаныш қымыз 
құйған торсы қты  қанж ы ғасы на қайы ра байлаған соң. — 
Ж үрелік, Михаил Антоновнч, аттардашөлдеді.

Екеуі енді ат басын ауылға бұрды. Қамау сайдан қозыкөш 
ж ер  ұзаған соң-ақ сам алж елесті. С олдатұнж ы раған көңіл- 
дерш сергітті білем, әңгімеге жетеледі. Алды-артында көсілген 
кеңдалаға шаттана қараған Мнхаил Антонович:

— Киргиз даласы, киргиз даласы деп тамсана қангалай- 
тын көптің бірі мен едім. Осындай ма едщ, енді білдім! — деді 
толғана сөйлеп. — Бұл озі осы заманғы ғылыми әдебиетте 
геологиялық термин болып қалыптаскан кең ұғым. А \ шып 
дығында кеңлдгше көз жетпес, бір қныры бір қиырына ұқса- 
майтын орасан зор алқап. Ж оқ, олай да емес ұқсайды жалпы 
келбеті. Бірақ әртөбесі, әроір пұшпағы түрліше жаралған, әр 
қиыры озіндік синатымен танылады. Құпнясы да ерекше мол 
дала. Ғажап!.. Сіздің даланы жусан мен бетегеден өзге түгі 
жоқ, сусыз, нусызсары жондепж үретінмш . Бақсам, мүлдем 
олай емес. Анау нүрлы, сулы көрікті Баянаула, ақар-ш ақар 
Тарбағатай, кәусар бұлағы мол, олкелі Шыңғыстау. Немесе 
өздерің жайлайтын мына Ш ідерп бойын алайық. Рас, сіздщ 
даладан кергендерім әзірш е осылар ғана, ал қазбалы байлы- 
ғын тіпті де білмеймш...

— Біздщдаланыжаюлыдастарқанғатеңеугеболады, Миха- 
илАнтонович, — дедіҚаныш. — Дастарқан болғанда үсті неше 
алуан тағамға толы: бір жерінде құрт-ірімшік, бір жерінде 
аткөпір үйкген бауырсақ, біртұсы қантпенжентке, өрік-мешз, 
неше түрлі тотгі жемістерге толған, ал енді бір жеріңде шашыл- 
ған бндай ғана, біртұсы ндаодаж оқ — тып-тинылтұтжалаңаш.

— Қалайдедщ п? Түсшбедім, шырақ.
— Т үсш бейтінтүгіж оқ, М ихаил.\нтонович... Тәттіжемі- 

стер үиілгені әлгінде озщ із аіггқап оазистер — Баянауыл, 
Қарқаралы, Көкшетау. Ал анау тек қана домді тағамдар қо- 
йылгантұсы — таулы-тасты, озенді-бұлақты Нияз, Шідерті, 
біздщ Алабас, Ақкелш сияқты құйқалы жерлер. Тақыр де- 
гошм — шолдала, қы лтанағы ж оқ қумедиендер.

— Ә, ж аңа түсіндім. Бір түрлі бейнелі теңеу! Бірақ мен,



геолог ретінде, Каныш шырақ, сшдіңдаланы бнг қ .ш м  < нппт- 
Тіш едім, теңн\дм де солсебегггі өзгьше болмақ, - дод< кенет 
Усов п зп н ш  тартып. Астындағы ай мандаи торіа кілт ТоҚТн- 
ды Қіінышта аты нтежеп профессорғааңыра карндні. ^  Гео- 
логүшін киргиз даласы — іздесе тагпырмайтын, ешкашннда 
аса-тыктырмайтын классикалық мектеп дер йл<м. Қяншам<і 
ашық, б еп  аршылған геологиялық үлплері Таүлары да тозг- 
ан, үақыт оларды әоден мү жіген. Сірө. қазына бнйлыгы да <<з 
болмас деймін! Окымаған, көзі караңғы Апақ Внввіж.пгоп, 
Қосым Піціенбаев сияқгы  кезбелер сү*р  індерш түрткілен 
ақ Қарағанды, Екібастұз сиякты алып көмір ошақтарын тау- 
ыпты. Албілімпаз геологтар шындап кідесе не болар еді? Қ<ні 
дай-кандай қазыналы көмбелерге жолығар едд! ? Ғылым үшш 
ғажайьш жаншчықтар ішар еді-ау! Қаныш, қымбаттым, сіздш 
орныңызда болсам, мен геолог болып кетер едім. Құдай ақы, 
сіздіауы стыратынбірсөдиятабылар. Сіздіңорньщ ыз — гео- 
логия! Туған далаңыздьщ кен байлығын іздейтш геолог болу!.. 
Сізге оқу керек! Ибрагим Кұнанбаевтын, бұлжайьш да не де- 
генін білесіз бе? Маған оны, әнеугүш Ш ыцғыстауда болган* 
даӘлімқан Обеуұ:лы журегіме құйыіт берген...

— "Жасымда ғы лы м  бардегг вскермедім, П айдасы н көре 
тұра тексермедім. Ержеткен соң  түспеді уысыма, Қолымды  
м езгш н ен  кеш  серм е/\ім "... — деп тақпақтаған Қаныш кексе 
серігіне жымия қарап, Абай өлөңшщ монш орысшажеткізді.

— Иә-ио, долаіггасыз. Солөлец! Теп, ИбрагимҚұнанбаев — 
үлкеһақын! М ентанитын білімді қазақтарбірауы здансолай 
дейді. Ақын ғана емес, сіро, данышпаи да болу керек. Өйт- 
кені, ғапу етщіз, сіздерден кем оқы са да, көп жәйтті артық 
түсінген, ұрпактары н да білімдарлыққатөрбиелеген. Мыса- 
лы, мен білетін ТұрағұлИ брагимұлы нақ сондай одам, өз бе- 
тімен оқы птоқы ғаны  көп, Шығыс қань емес, орыс әдебиетін 
жап-жақсыбіледі... Тегінде, м ентаны сқан қазақ зиялылары 
әтеталантты жандар. тектереңдеп оқымаған. Аиталық, сіздщ 
немере ағаңыз Әбікей Зейінұлымен сұхбат құру — мен үшш 
үлкен тағылым! Ж уы қта ол кісі маған дала ж агтары  жаппай 
құлшынып, оқуж олы натүсе бастадыдегенді мақтанаайтты. 
М ендеолкісіге: "Бұлбек гамаш ақұбылыс!" — дедім. — Он- 
он бес жылдан соң, демек, жеміс күтуге Оолады. Гимназия, 
се.минарияда оқы мақ жас түлектерге ұстаздық етеді. Қандай 
тамаша! Сөйтседе, шырақ, сіздін халықтың перзенттері гех- 
никалы қ білім алуға да ұмтылса игі!.. М ына даланы ж аңа 
өмірге бешмдеу үшін б ұд а  керек. Сіздщ әулетгі мен біршама 
білдім дей аламын. Ж астары  шетінен талантты. Әсіресе сіздщ

1 2 4 ______________________________________ _ . ____  МФ>/ (
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тутті гіғпцыз Бөкеш? . Неге ок,ымағаи, түсінбеймш, болыс 
торағагы, ғагіу “Тіңіз, бүленді қпЗіргіжаҒ/мійдасоншамамәнді 
Кы ''МрТ рмйг Нймёге, СІІ ғпіңі.і, чриие, слдщ  үлгтың мінез- 
қүлҚын жйтг білем дегі пйтп алмаймыи... Сөйтсе де кейбір 
білімді ж агғар шенеунік болуға ерекшн құмар сияқты...

Михаил Антоновичтіңөңпмр қызығына берілгенісонша, 
тоқтап түрғанын үмытып, жас серігш е өредік күлімсірей 
карап ақтарыла гойлепн. Қаныш та өзі үшш қымбат сәтгі 
еш қаидай Оогде соз, колденең өрекетке қимағандай еміне 
түсіп беріле тыңдаған -ды. Тек өлден соң ғана:

— Сіз, сіз, шынынызды айтыңызшы, маган да оқы дейсіз 
бе? Оттең, кеш қ.ілдым ғой, Михаил Аитоноаич! — дедідаусы 
діріддргі- — Әмбе, жалрыз емесшн...

— О қығың келсе, айиалайын, еш қаш анда кеш емес!
— М енщ жасымда сіз институт Ьітіріпсіз. Ал мен балалы 

шакірт атанып...
— Шәкірт, ш әғірт!..— Профессоркенетатынтебінді. Сірә, 

әлденеге шамданып қалғандай. Екеуі енді үзеңп қағыса қатар 
жүрді. — Біле білген, кымбаттым, менқазірдеш әкіртпш .Өмір 
бойы шәкіртпш. Оқуға құны ққан адамның ізденісі ешқашан- 
\а  тпқталмайды. Құдай тағала үйренбеуден, білдім, толдым, 
бглдым деуден сақтасын. О ндатоқтағаның емес, оңбағаның!

— Оқығым келеді, — дед: сөдия ж іпт біраздан соң. — Әри- 
не, туғандарым, үй-іішм бұған қарСы. Оның үстіне кеуде сы- 
рқатым да аяғыма оралғы болып, адымымды ұзатпай жүр.

— Шынымен оқығың келсе, Имантай ақсақалмен мен-ақ 
сөйлесейш, әкең заманды тереңтүеін '’тін ақылды адам, — деді 
Усов қуанып. — Томғакелесщ. Сібірауасыекеуміздщдертім- 
ізге теріс болмас деймін. Тек қымыз жоқ, тамақ татапшы.

— Әкеймен өзім сөилесейін. Сіз уездік ревкомға, қайтар 
жолда губерния басшыларына құлаққағы с етщіз. Қызметі- 
нен босатсын. Қайбір ерікк°ндіктен сот болып ж үр дейсіз, ел 
шпнде сауатты кісілер аз. Кш  біледі, еш қайда жібермейміз 
деп кедерп жасауы мүмкш.

— Жібереді, жшермей көрсін! — депқату іанған Усов қам- 
шысын көтерді. — \аланы ң ж ер асты қазынасын халық ипл- 
ігіне тезірек жарататын инженерлер сөдиядан гөрі керегі- 
рек екенін кеңес өкім.еті ж ақсы  біледі. Қам жеме бұған, бо- 
сайсың! Булш аруаны, шырақ, маған қалдыр!..

— Ж ер  өндірін алсақ қайтеді, М ихаилАнтонович?
— Мейлің, тек ұ зақ қ а  жарамаспын. Бараба шаруасының 

ұрпағы болғаныммен, кабинетте шалбар тоздырған қағаз 
крмірпш екенімді ұмытпаңыз, қымбаттым.
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Қаныш тортөбелатқа қамшы басты. Ауыл аралық шолақ 
жарыстарда бәнге алып ж үрген шыға шаппа жүйрік жылқы 
еді. Ш удегеннен серігшен оқ боиы озып, алга шығып кетті. 
Қонактың астындагы лймаңдай торы атұзыны есік пен төрдей, 
көлденеңі де бірталай, бір көрерге көрікті жылқы болатын. 
Ж үрісі жайлы, қылтың-сылтыңы ж оқ  жуас мал болған соң, 
менманғаәдейі мш пзген, өкесінщ төлаты, Әдегенде Қаныш- 
қа аИгіп біраз ж ер шапқанымен. тортөбелдщ жуы қ маңда 
жеткізбейтінін ұқты  да, Усов тізгінін тартып, қоянш оқаққа 
ауысты. Қаныш га атының басынтежеді.

П рофессор серігі қуып жеткенде ол төртөбелдің ылпыл- 
даған ж ол жорғасымен баяу тербеплш , ән ш ырқап келе жа- 
тыр еді. Михаил Антонович жас житггщ құйқылжыған көңіл 
күйш бірден ұқты: сірә, әлденеге қатты тебіреніп, солқуаныш 
бебеу қағып, сырлы өуенге айналып, өз-өзінен ән боп көкіре- 
гшен төгілш келе ж атқан  тәрізді...

"Бөленген жердщ жүзі жлсыл жібек,
Күлімдеп күнге қарап қ ы,\ган тиек.
Қалған жоқ е.лжіремен тастан басқа,
Ж ан сәулөм, тас болды ма сіздщ жүрек?

Ж ан сөулем,
Бұл дәурен,
Өтер бір күн, дүнпе-аи!.."

Ызылдаған шегіртке үні, тас төбеден безілдеген торғаіі 
дыңшырылы, баяутолқыған бетегелімаңдала... Бор-бәрі і.і 
биғатқа жаны елжіреген ж іп п  щ әуелете салған асқақ ашп 
ты ңдауға пегпл беріп , м аң қи я  ты ңдап  қалғандай . Ж ас  
серігінщ өнге толқыған шат күйім бұзғысы келмеді. Ж ақы н- 
дай түсш ынтыға тыңдағанымен, үзеңгі қағысып қатарлас- 
пады, құры қ бойы ж ерден қүлағынтүріп, сүйсінетыңдады.

Аз-кем таныстықта ол Қаныш бонынан бірталай ж ақсы  
қаснеттер таныған. Көп оқитынына, әр нәрсеге құмарланып, 
білсем, көрсем деп .түратын ынтызарлығына риза болған. 
Әсіресе аңғарымпаз, сезімтал қабілетш е тәнті. Бір көрғенін 
ұмытпайды, көңілше әрнені түйе ж үретш  есті жігіт... М ұның 
бәрі геолог үшін өте қажет, етене қасиетгер. Ұлағатгы тәрбие 
көріп, тиянақты білгм алса — білікті маман болуы сөзсіз. Тіпті 
қарапайым барлаушы атанған күнніңөзінде мына далаға аса 
қаж ет көсін, ең ділгір мамандық иесі болып шықпақ...

— Ғапуетщіз, қиялғатүсш  кеттім, — дедіҚаныш әнш  ү з т .
— Ж о-ж оқ, қайта ерекш е тәнті болдым. Тамаша ән, әуезі
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қандай әсерлі, кереметлөззат алдым! Сөзін ұқпасам да, жан 
тебіренткенділінұқтым!.. С іздщ ж ұрттегш деәнш і, серіха- 
лық. Әсіресе сіздщ ауыл, күллі Баянаула атырабы!..

Қаныш көпе-көрінеу тілмөрсш еш теңе демеді. Өлде ән 
әуені толқытқан әсерден арыла алмай келе ме? Усов та соны 
аңғарғандай өзімен-өзі боптыиыш  келеді.

— МихаилАнтонович, шыныңыздыайтыңызшы, өтінемш, 
менен кен іздеуші шығады деп ойлайсыз ба? — деп кекее 
серГгінщ бетіне тіктей қарады.

— Түсшбедім, қымбаттым.
— Ата-бабамыз өмірі шұғылданбаған кәсіп. Қазақ баласы 

еш қаш анда айналыспаған, білмеген, тумысында кезікпеген 
іс болған соң, ғапу етіңіз, коңьдде күмән көп...

— Бәрекглді! — деп рақаттана күлді профессор. — Б і\е  
білсең, қымбаттым, ешкім де анасынан геолог болып тумай- 
ды. Сол өнердщ  бүге-ш ігесіне қаны п үйренген соң, б ш м  
алып, білікті мамандардың өнегесін танып, әлденеше жыл 
жердің асты-үстін ақтарып тексерген адам ғана геолог ата- 
нады. "У/НҺ шіпсі апб һатш ег", яғни "Ақылмен, әрі балғамен” 
дсйді геологтар  туралы  ағы лш ы н ж ұ р ты н ы ң  нақы лы . 
Ұғынықтыда қы сқаайты лған, байқайсы зба?

— Сонымен, бақыгыңды сынап көр дейсіз бе?
— Өмірге жолды, ш ырақ, өз ақылыңмен тандау керек. 

М амандык — күн сайын ауыстыратын кіршең көйлек емес, 
Солсебепті қабырғаңмен кеңес, мықтап ойлан!

Ж олауш ылар қояңш оқақпен бозша белдің үстіне шық- 
қанда, арғы ойдан ауылтүтіні де көрінді.

III

Арада екі-үш күн өткен соң станиңадағы сот кеңсес.іне 
қайтып оралған Қаныш Сөтбаев Семей губерниялық халық 
сотының төралқасына төмендей арыз жолдапты: "Оқуға ба- 
РУт  бел байиідым, сол ссбогггі, сабақ баста.хганга дейін, яғнп  
1921 жьһ\дың бірінші қы ркүйегінен кешіктірмей, сот кеңсе- 
сіндегі міндетілінен босатуды губсовнарсудтың кол\егнясы - 
нан өтшемін. Өтшішімнщ нәтижесін хабарлауды сұраймын. 
Халық соты Қ. Сәтбаев. 12 тамыз 1921 жыл "

Ж айлаудағы ж үрттың тіршілігі бөз-баяғы қалпында өтіп 
жатыр. Сол өмірді көзімен көрген ж ан сол тірлікті айна- 
қатесіз дөптерге түсіруден жаңылмаған...
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25 тамыз (бейсенбі): "Біздің ауыщ а жапа-тармагай тоіі. 
Қожакелш, ер балаларды жаппай сүндетке отырғызды. Иман- 
таіі ақсақал осы оқиғаға арнап бір құлын, екі қон соііғызаы... 
Байғағұл Әбікейұлы Сәтбаев біршама ойбайлап, ақырында 
тырп етпей, тыныш жатуға мәжбүр болды".

26 тамыз (жұма): "Кешке таман қоянға иіығып, ештеңе 
ал<э алмадық. Біздщ Ира шабандоз болып а.-\ды... "

30 тамыз (сейсенбі): "КнрЦИК мүшесі Жанайдаров Орын- 
бордан келе жатып жайлауға соқты. Айтуынша, Ресейм аштық 
жайлаған, <зл Орынборда оған қоса сүзек індеті оасталған..."

3 қы ркүйек (сенбі): "Ауа райы  түзелді. Ж ел басылған- 
мен, түман тарқар емес. А.Н. Белослюдов қалаға қайтпақ. Қ ырға 
ш ыққаны байғүсқа аса жақпады... Осы жерден Қарқаралыға 
түсіп, одан әрі Майлықара жолымен Семейге жетпек..."

4 қыркүйек (жексенбі): "...Қасқыр куш ейіп, қозы-лаққа  
қана емес, қүлы н м ен бұзауларға да ауыз сала бастағандық- 
тан, Сәтбайдың екі зуьғіы  да жаңа жұртқа бірге қонды".

6 қы ркүйек (сейсенбі): "Күн ашылды, жел батыс ба- 
ғыттан. Қаныш  Том технология инситутына оқуға баруға 
біржола бекінгенін хабарлап, жуық арада аттануға ауылы- 
ны ң қам жасауын ескертіп, Баянауылдан хат жолдапты... £кі 
жасар тайынша сойып, сүр әзірледі: сол үшін етті тұздап күні 
бойы далаға жайып қойды, кеште қосқа кіргізіп, шаңыраққа 
іл іп , астынан от жағып, түтінмен ыстады".

8 қы ркүйек (бейсенбі): "...Кешке таман мен, Ә бікей  
және Бөкеш үшеуіміз Сарымсақты тауының бөктерінен бес 
тазы, бір ителгімен жүріп үш қоян  алды қ",

13 қыркүйек (сейсенбі): "Қаныш Томға бізбен бірге ат- 
танбақ болған. Сот кеңсесіндегі жүмысын тапсыру үшін тамыз- 
дың аяғында Баянауылға кеткен, одан қыркүйектің 7-10 аралы- 
ғында келмек-ті. Алайда әлі кунге деиін оралған жоқ. Әбікей 
Зейінүлы үй-ішін алып, Семейге кеше кетті. Ауа райы бұзыл- 
май, күнжылыда бізде аттануға бел байладық... Имантай ақса- 
қалдың аттарымен сағат 11-дің шамасында жолға шықтық..."

СІБІР ШАМШЫРАҒЫНДА

I

Технология институты Почтамт пен Бульвар көшелерінщ 
қиылысында орналасқан. Оның бірі қаламен қойындасып 
ж атқан  тақиядай дөңгелек төбенің етегінен ұш ар басына 
дейін созылады. У ниверситет те, институт үйлері де сол 
төбенщ қалаж ақ  бетінде, бір-біріне иық тіресе іргелес тұрғы-
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зылкш ғимсіраттар. ЕкеуідеТомғана емес, ұлан- байтақ Сібір 
олкесі меи Қазақстандағы бетке ұстар жоғары оқу орында- 
ры. Сол үціш де зиялы қауым Томи өзеш нің жағасында ірге 
тепкен бұл қаланы XIX ғасырда-ақ "Сібірдегі шамшырақ" 
атаған. Кейде тіпті ескі грек ж ұргы ны ң атақты ғылым орда- 
сынатеңеп, "Сібірдщ Афинасы" депте құрм еттұтқан.

Ш ынында да, Том шәрі, айтса айтқандай, солкүнде өнері 
озық, өиеркөсібі біршама өркендеген, басқа да тірлік-тыны- 
сы Сібір қалаларының көбінен ілгері мекен-ді. Ондағы уни- 
верснтет он тоғызыншы ғасырдьғң 80-жылы ашылған, алтех- 
нолоғия инстигутынынөміргекелуі — 1900 жыл.

Уннверситеттің оқу корпустары ескі классикалық үлгіде 
қаланған, аудиториялары, кабинеттері биік те кең. Әсіресе 
бас корпусы, кітапхана үйі, анатомия мұражайы, микробио- 
логия құтыханасы, медицина факультетінщ емханасы алыс- 
тан коз тартып андыздап тұрады. Соларды қоршаған жасыл 
бақ қандай! Ең гажабы, оны ешкім де отырғызбаған, осы 
құрылыстар жүрген кезде оталмай, табиғи қалпында сақтал- 
ған тайганың жұрыағы.

Технология институты ны ң оқу  ж айлары  да әдемілігі 
жөш нен университет корпустарынан бір мысқал кем емес. 
Алғаш көргенде-ақ Қаныш өзін білім ордасы емес, айбарлы 
губернатор кеңсесіне, тіпті ескі заман гректерінін философ- 
тары мәжіліс құраты н "құдайлар" храмына тап болғандай 
сезінген... Құжаттарын кен факультетінетапсырған. Михаил 
Антонович ескертіп қойған екен, факу.іьтет махалласында 
қазақ  жігітін жылы шыраймен қарсы  алды. ГубОНО-ның 
арнаулы жолдамасы мен мұғалімдер семинариясының атте- 
статын көрген соң-ақ ілтипат білдіріп, тек қана математика 
пәнінен емтихан ұстауға шарт қойды.

Математикадан бұдан екі жыл бұрынғы тиянақты әзірлігін 
ұмыта қойған жоқ-ты. Бұрын-сонды білгенін қайыра пысық- 
тап, ақы ры  проф ессор В.И.Ш умиловтың алдына келген. 
Көңілінде аздап қобалжу да бар. Өйткені бұл кісі жайында 
неше алуан қауесеттер еспген... Шынында солай болды. Үстше 
қазақы  күпі киіп, елтірі тымағын қолтығына қысқан, кең 
қоныш саптама етігімен ж алты р паркетті тосырқағандай 
ж асқана басып (емтихан ұстаушының оқшау киімінщөзі-ақ 
"Мынау жабайы далалыққа мұнда не бар?" дегізгендей күпір 
ой туғызған), алдына имене кірген ашаң өңді жүдеу жігітке 
математика профессоры одырая бір қарап, өз ойынан алгеб- 
ралықтеңдеу құрай бастады, екі белгісізібар қарапайым есеп. 
Қаныш титтейде қиналғанжоқ, оп-оңай қағып тастады. Про-

9-26
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ф ессор "Әй, мынау, түйеден түскендей түземдік киргиз қай- 
теді-ей?" дегендей сы нақ тапсы руш ы ны ң күнге күйген 
қоңы рқай ж үзіне тағы бір мәрте одырая қарап, алғашқыдан 
едәуір күрделі оірнеш е есеп жазып, алдына қойды. Күпілі 
далалық бұларды да шығарды. Тек соңғы тендеудщ қитұрқы  
бүкпесі бар екен, оны шешуте едә\ір  уақыт ойлануға тура 
келді. Бір мезетте оның да кілтипанын тапты.

— М ына есептщ  бастапқы шарты қате, Василий Ивано- 
вич, — деген-ді ол состия қараған Ш умиловқа батылсыздау 
үнмен. — Тендеуемес, теңсіздікшығады, мше, қараңыз. Сірә, 
мына жерде қосу емес, алу белгісі тұруға тиіс...

— Оны қайдан білдщ?
— Теңелу ш арттары нтексеруарқылы...
— Бөрекелді, да<\алық! Өзщтіпті киргиз даласында қой емес, 

есеп шығарып жүргеннен саумысың? Бірталай жас осы теңде- 
уден шатьілып еді, ,\лсен... сүрінбей өттщ. Ж арайсың, жайсаң 
киргиз, жайыңды білдім. Оқисың біздің храмда, оқисың! — 
Әлгш де гана қүры стан ы п  оты рған проф ессор Ш умилов 
кәдімгідей жадырап, аяқ астынан масаттанып қалды.

Сонымен, Қаныш — технология институтының кен факуль- 
тетініңстуденті. Көптен бергі арманы ж үзеге асып, білімнің 
бшк ордасына қолы ж еткен бақытты ж а н !..

Ендіп өңпметіршімкахуалытурасында: институтпенуни- 
верснтегге екеуара жалғыз ж атақхана бар; одан орын сұрау 
— үмітсіздщ шарасы; вйткені жатақхана кереуеті жоғарғы 
курстың студенттеріне ғана беріледі... Ш ыніуайтын айтқан- 
да, соларға да жетпейді. Өзге шәкірттер өзара қогамдасып 
пәтер жалдап, ж еке меншік үйлерде тұрады. Ал пәтер жал- 
дауға қараж аты  ж оқтары  институттың вестибюльдершде, 
аудиториялардагы сызу гақталары меп ұзын үстелдер үстінде 
түнейді. И нститут басш ы лары  бұл гәпті ж ақ сы  біледі 
шәкірттердщшарасыз күйіне, сірә, көмектескені шығар, көпе- 
көрінеу елемегенсиді. Сөйткен "баспаиалары" жылы болса 
жөн-ау. О қу корпустарына от жағылмайды. Лекцияны сгу- 
денттертон, күшлерш шешпей қожырайыи отырыптыңдай- 
ды (Әкесінщ ақылына қүлақ асып, қырда киегш  күш, тері 
кәзекей, тон, саптама, тымағын алакелгонш е Қаныш мұндай 
қуанбас). Дәутгтеп сияж ары м сағагга қатып қалады. Солсе- 
бепті әр студент бір уыс ұштаулы қарындаш дайындап окелш, 
лекцияны с онымен-ақ сүйкектетш  отыра\ы . Шумилов сияқ- 
ты профессорларды ң лекцняларын жазып үлгеруге де еп 
қажет; оц қолы тақтаға ұшы-қиырсыз тендеу, формулаларды 
үрдіс жазып жатқаі іда, сол қолың\ағы шүберек ұ стщп жолдағы
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жазулардысүртуменболады. Үлгермедімдепайтыпкөр — мақау 
атанасың, болмаса аудиторнядан тайып тұруы ңды талап 
етеді... Бірақ қы рсы қ мшезіне Василий Ивановичтіңқыруар 
бш мі тең, шынайы ғұлама адам! •

Ш әкірттердщ мезгш нде тамақ тауып ішуі де оңай емес-ті. 
Төрт ж үз грамм қара нан алу үшш институт ләпкесш щ  ал- 
ды ндаәлденеш есағаткезектетұрукерек. 1921 жылыстуден- 
ттер асханасы жұмыс істемеген. "лныншыльщтарқаншама  
көп, күрделі болғанмен Оіздіжеңе ң\мады. Велбеуімізді ңат- 
тырақ буы ны п алып шыдаи бақтық, — деп есіне алады сол 
жылдарда Томда оқыған Қазақ Ұлттық Ғылым академиясы- 
ны ңтолы қмүш есі, профессорИ .И .Бок. — Л ш пы здепөш кім  
де оқуды  тастапкеткенжоқ. Өііткеніжұтқын тілеуінен гөрі 
бшмте құштарлығымыз артығырақ ед і".

Қаныш та сондай жарау құрсақ, бірақ сергек көңілді жас- 
тардың бірі. Басқа студенттерге қарағанда, оның жағдайы 
әлдеқайда көнтерімді. Ллғашқыда ат басын тіреп түскенімен, 
сыпайылық ойлап пәтер іздей бастағанда, Усовтың үіі іші, 
әсіресе Екатерина Филимоновна үзілді-кесілді қарсы болып:

— Қаныш, сыйға — сый, сыраға — балдеген... Пәтер іздеп 
әуре болма, бір бөлмеміз оқу б т р ге н ш е  сенікі, — деген.

Лзамат соғысының ауыртпалығы мейлінше күйзелткен 
ескі қалада пұлыңа тамақ тауып алу оңай емес. Оның үстіне 
оқытушылардың ай сайын санап алып отырған жалақысы 
уақытша тоқтап тұрған шақ, көпшшгі жергш кті өкімет орын- 
дары тағайындаған демеу қоры мен күнелтеді. Ал М ихаил 
Антоновичтіңпрофессорлық үлесінеөз үй ішімен қоса, қар- 
тайған анасы мен тетелес қарындасы да қарап отыр. Соған 
енді Қаныштың қосылуы — амалсыздық шарасы. Біртәуірі, 
пәтер үйі кең, инстнтут ауласындяғы профессорлар корпу- 
сында, соның бір болмесін еншісіне дербес беріп қойды... Ба- 
рар жері де болмаған соң, еріксіз келісті.

"Жабдықтау жоспарының қатаң нормасына сойкес Том 
студенттеріне бныл 700 паек бөлінді... — депті губорниялық 
"Красное знамя" газеті 1922 жылғы 7 ақпандағы санында. — 
Сібірдщ азық-тулік компссары Калманович жоуідаітың марха- 
батты жәрдемі арқасында жоғары оқу орнында жұмыс істеіітін 
қызметкерлер мен жұмысшылар үшін қосымша 420 наек, дл 
стипеңңгант-студенттерге 300 карточка беріхді. Әмбе қаладағы 
студенттердің 60 пайызына мемлекеттік стппендпч төленбек..."

Технология институтының кен факультетшде 1921-1922 
оқу жылында 589 студент бш м  алыпты. Бұған студент саны
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үш есе көп университот ж астарын қосыңыз. Ал Тимирязев 
политехникумы, педтехникум жөне медиңинаучнлищесінде 
қаншама шөкірт оқиды. Әрине, окімотбөлген 700 гіаек "Сібір 
Афинасына" ош м  іздеп келген, үнемі аш құрсақ жүретін 
неше мың студенттщ оннан біріне ғана ж үрек жалғарлық 
көмек. Мемлекет стипенднясыныңсиқы анау, Газетзор қам- 
қорлық дегендей ншарамен дабыралай жазып отырған ар- 
наны паек болса, үшінші курсқа іліккен, оның да өте ж ақсы  
оқитын аттөбелшдеіі азаңтобынатағайындалған...

Кен факультеті төрт түрлі мамандар әзірлеген: геология, 
кен қазу, металлургня және маркшейдер инженерлері. Бес 
жылда факультет түлектері тохникалық бш м  негіздерін түгел 
оқы п, ал таңдаған  м ам анды ғы н м еңгеретін  пәндерм ен 
түбегейлі шүғылданған. Инженерлердің қат кезі, технология 
инстнтутын томамдаушыларға "кен инженері" деген өмбебап 
диплом берілген.

Кен факультеті 1901 жылы ашылған-ды. Тұңғыш деканы 
һәм ұйымдастырушысы' — Влһдимнр Афанасьевич Обручев. 
Бұл кез оның Сібір өлкесш  түбегейлі зерттеуімен, Орта 
Азияға жасаған ғылыми саяхаттарымен есімі дүние жүзш е 
мошһүр болған жұлдызы бнік шағы. Кен департаментшде көп 
жылдар іздсушшк жұмыс атқарған геолог жаңа факу.\ьтеттің 
оқу бағдарламасын сол күндеп бірде-бір полнтехннкалық 
ннституттың дәстүр, төжірпбесіне ұқеамаган үлгімен мүлдем 
жаңаша жобалайды: теориялық курстарды мейлінше азайта- 
ды; оның есесіне практнкалық Ссібақтарды көбейтеді және 
олар кеніштердің өзшде өтуге тшс; кейбір пәндердщ иқыла- 
тын мерзімі де ауысады, мәселен, С-Петербургтщ тау-кен 
институтында төртшнп курста оқылатын "Жалпы геология- 
ны" Обручев бірінші семестрде жүргізеді... Сол заманның 
оІлНр мамандары Янышевскнй, Лаврский, Тове сияқты атақ- 
ты инженерлердің кен департаментіндегі келелі қызметтерін 
тастап, Сібірде еңбек етуге, ұстаздық жұмысқа ауысуы — 
факультет деканының ынтасы.

Обручев ф акультетпен қоса геология каф едрасы ны ң 
жұмысына да өзгеріс енпзеді: геологияны жалпылама дітте- 
уді тоқтатып, "Жалпы жәпе далалық геологня", "Петрогра- 
фпя", "Қазба байлықтар" деген сияқты бірнеше курсқа беліп, 
оның әрқайсысын кең көлемде, жеке-жеке оқытады; петрог- 
рафня, геологня кабинеттерін ашады; тек қана геология ілімі 
бойынш а ж азы лған ғылыми әдебнеттерден каф едралы қ 
кітапхана жннайды; Қаныш келген кезде онда үш мыңнан 
астам көсіби кітап қоры болған...
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Ұйымдастыру шаралары нәтижелі болды. Аз жылда-ақ 
Сібірдщ қиыртүкпірінде аса күшті, ғылыми дайьшдығы молда 
өзгеш ежаңаұя — Сібіргеологтарыныңмектебідүпиегекеледі. 
Күткендей-ақ бұл мектштгіңтулентері С.іОірдщ небір қиыр шет, 
шалғай түкшрлершен қисапсыз коп қазба баилық көздерш та- 
бады, геология іммін де аса ірі жаңалықтармен байытады...

Өз ойын ардайым аш ық білдіруге дағдыланған қайсар 
профессордың еркін саясатының үнемі ж үзеге асып, тый- 
ымсыз қала беруі — сол күннщ  қатаң цензура жағдайында 
төзгісіз қылық. 1912 жылы студенттер ереуілінщ өршігеи қар- 
саңында ш әкірзтерш  қорғап ж андармерняға наразы лы қ 
бі,\діргені үшін В. А.Обручевті оқу министрі Л.А.Кассо ұстаз- 
дық жүмыстан аластауға бұйрық берді.

Бір жылдан соң оның орнына сол қарсаңда ғылым магистрі 
атағын алған ғалым-геолог М .А.Усов тағайындаладьі. Әлбетте, 
Михаил Антонович ұстазы көп жылтірнекгеп жинап, қыруар 
еңбекпен етене еткен мектеп дәстүрін оданәрідамытып, жаңа 
белеске көтереді. П рактика сабақтары н бұры нғы дан да 
кобейтш, тау-кен өндірісгерімен байланысты тіпті күшейтеді. 
Нәтижесінде өр студенттің кенішке, иә зауытқа барып, бірне- 
ше ай жұмыс орнында еңбек епп, қайтып келғен соң кафедра- 
да есеп беруі — болашақ инженер үшін елеу\і оқнга. Демек, 
Қаиыш оқыған кезде Сібір геологтары мектебшщ озық өне- 
госі барынша кемедденген деңгейге жеткен.

— Геология — тарихиш м .Тұж ы ры мдапайтқанда, олж ер 
қы ртысыны ң құрылысы мен затгы қ құрамыи, қозға \ысын, 
дамутарихын, қазба байлықтардыңжаралу, орнатасу заңды 
лықтарын, олардың қуат-көлемін зерттейтін жаратылыстану 
ғылымдарының жиынтығы... Ж ерді птанета санайтын аст- 
рономдар да бақыланды. Ф изнка,\ық дене ретінде оны фи- 
зиктерде зертгейді. Алгеологнянын міндеті — бұлардангөрі 
өзгеше, — деп бастар еді профессорҰ сов алғашқы дәрісін.

Аудитория мұздай суық. Кеудесіне қозы терісінен тігілген 
ж һ іл ы  кәзекей, оның сыртынан қалың күпі киіп, сеңсең жа- 
ғасын тік көтеріп отырса да, Қаныштың бойы жылымайды. 
С.өйтсе де тақта а ідында тұрған профессордың аузына аңыра 
қарап, бір сө.зін зая жібермеуге тырысып, бүрісе ты ң\ап отыр. 
Кей сәт естігенін дәптсрш е тез-тез ж аза бастайды... Біраздан 
соңжаураған қолы икемге келмей қалады, студентжігітбірақ 
қайыспайды. Екі қолын бір-біріне тез гоз ысқылап, кейде 
жеңіне тығып жылытып алады да, қайтадан ж аза бастаиды.

— Ж оғарыда біз геологияны ж ер түралы жаратылыстану
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ғыдымдарының жиынтығы дедік. Енді оның қандай тарам- 
дардантүратынынакелелік. Бірінші, "Далалық геология"...

Тақтадағы түрм  түсті карта, схемаларға қарап отырып 
Қаныш алуан-алуан ойға беріледі. Туған жерінің кескт-кел- 
бетін төсіндегі нуы мен суына, шөп түгіне орай айырып, тау- 
лы-тасты, ж азы қ, не ойпатдеп қанатаниты н бұрынғы қара- 
байыр ұғымға қазір  қ ы \ау  түскен, оған енді өзгеше көзбен, 
өзгешез-үйсікпен қарайды: асқартау, шексіз ж азы қ, толқы- 
ған көлдер өз-өзінен жаралмапты; шөлде, көлдетабиғаттың 
жай ғана болмысы емес, неше ықылым замандар жұмысы 
екен; жеті қат тереңде қанш ама ж ұм бақ сырлар жатса, көз 
алдындағы ойлы-қырлы ж ер  бедерінде де соншама құпия- 
лар бар; қарауылтөбеиик пен қыран ұя салған бш к шың ара- 
сы қанш ама алшақ тұрса — қатар ж атқан  екі түсті тастың 
бір-бірінен айырмасы одан да қаш ы қсияқты ...

Қ.И.СӘТБАЕВ пен И.И.БОКТЫҢ "М.А.Усовтың қызметі 
және геологиядағы озық еңбектері" мақаласында мынадай 
сөздер бар: "М.А. Усов керемет ш еш ен лдам еді, қандай ауди- 
торияны болсы н іп -лезде  өзіне  баурап алатын. О ны ң  
дәрістері, әдетте, екі, иә  төрт сағатқа созылатын, арасында 
аздаған уақытқа үзшстер болады. Оныц сөзін жазып алуқиы н  
емес-ті, ал тыңдау, турасын айту қажст, ұмытылмас ләззат! 
Профессордың аузынан ш ы ққан әрбір сөз шәкірттерін таң- 
тамаша сезімге бөлейтш: таңғажапып тілмарлығы; қанданда 
бір күрделі жаратылыс құбылыстарын қарапайым да үғы- 
нықты тілмен қызықты етіп түсіндіру; сөзіндегі логпкалық  
тұтастық; ғылыми тұжырымдары мен болжзмдарының мы- 
ғым дәлелденш, жинақы бейнелер; ең аяғы лектордың өзге- 
ше ІзеттІлІгі м ен терең мәденнеті де тыңдаушыларын елітіп, 
айтып түрған әңгімесіне еріксіз сендірер еді. Оның дәрісте- 
рш де еш қандай лирикалы қ шегіністер, жалған сөйлеу, ай- 
тып түрған м зселелерш ен бөгде жәйттерге ауытқулар бол- 
майтын... М.А.Усовтың уакытқа деген сезігі де  бізді әрдайым 
таң қа,\дырушы еді. Созінщуақыт мелшеріне далме-дөл жүйе- 
ленгендіп соншалық — әрбір тарау, якп біъимді бітірген кез- 
інде у зіліске шақырған қоңырау үні естілетін. Бірде-бір сөзді 
артық айтпау, бірд^-бір мпнуггы зая жібермеу — лекторлық 
мәнері. Оның әрбір күш, бүкіл өмірі қатаң кестеге бағынып, 
уақытты тиімді пайдалануға есептьлген..."

Технологич ннститутыныңстуденттері қызығатындаитын 
тілмөр лектор Усов қана емес ті. М еталлургияны сол кездш 
өзшде есімі О даққа ойғш  білімпаз В.Я.Мостонич оқыса, фн-
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зика кафедрасын дарынды жас ғалым В.К.Кузнецов басқа- 
ратын (кейіннен академик, Социалистік Еңбек Ері атанып, 
өлемдік ф изика ілімін дамытуда зор ж аңалықтар ашады). Ал 
университеттің физиология кафедрасына атақты А.А.Куляб- 
ко ж етекш ш к ететін. Ол болса, өлген адамның жүрегш  кли- 
никада тұңғыш рет қайтадан соқтырған ірі дәрігер-ді. Бота- 
нпканы мұнда О ңтүстік Алтайға ж асаған саяхаттарымен 
атағыш ы ққанпрофессорВ.В .Сапожниковоқиды. "Олкезде 
лекиият ыңдау — бүпнпдеим ш деггіем ес, студенттердщөр- 
кіндегі шаруа, — деп еске алады Томдағы ж асты қ шағын Та- 
исия Кошкина. — Біз университетке, олардын студенттері 
технология пнстигутына келш , атақты проф ессорларды ң  
дәрісін тыңданмыз... С аны пкелгең іе, мұндайалыасуларсту- 
д ентті рухани  байьггып, жан-жақ ты б ш м  беретін..."

Демек, бір ғана ж ер қыртысын тану ш м і ғана емес, ғылым- 
ны ңәр  саласынан тереңде ж ан-ж ақты  бі \ім  алуға мүмкіндік 
мол болатын. Тек білуте ынтаң болсын! Ал Қаныш сияқты 
әрнеге ынтызар жас үшш бұл гажап мүмкіндік емес пе...

Қаныш Сәтбаев қарапайым, мінезі де біртоға шөкірт еді, 
оны ң білімге ынтасын мен бірден байқадым, — деп куәлік 
етеді геология-минералогия ғылымдарының докторы, про- 
фессор В.А.Хахлов. — ...Лрнаулы әдебиеперді оқуға ол әбден 
қүнығып а.лды, көбіне кешкі уақыттарда шұғылданатын. Бірде 
м ен оған кафедрадағы кітапхананы қарап ш ығуға к ең ес  
бердім. Одан соң Вальтердщ "Шөл даланың түзілу заңдары" 
деген кғгабын оқуды тапсырдым. Кітапты қайтарған кезде ол 
маған коптегөн сүрақтар қойды. Өйткені Қазақстанның өзіне 
таныс бөліпнде жер бедерлерінщ  қалайша пайда болғанын 
снді ғана түсінген сияқтымын дегені есімде қіыыпты..."

Осылайша шәкірт ш ақтың естен кетпес қы зы қ та қиын 
күндері зулап өтіп жатыр. Алғашқы емтихан сессиясы да 
аяқталды. Қаныш одан қысылған жоқ, күн-түн отырып, көз 
талганша, дене қалжырағанш а ш ұғылдануғатура келді. Енді 
аздан тынығуға да болады. Қаныштың көңілін күпті етіп, 
жүрегш  дптей  беретін кеудедегі дерті. Бетіндегі қызыл шы- 
рай күзде-ақ жоғалған. Қазір жағы сидиып, ұрт еті сылынып 
қалғандан күрт түсіп кетті. Ж у зі де қуарып сүйектенген 
шөптей өң-сөлсіз реңге көшкен. Суық аудиторияның зарда- 
бы, тамақ та қырдағыдай емес, әлде кітапханада көп отыр- 
ғанның әсері? Ал. қыс ортасы ауғалы жөтел қосылып, қорғ- 
анш ақкоңім нтұқы рты п барады.
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Ақыры қыс аяғында төсек тартып жатып қалды. М.А.У- 
совтың втшишмен науқасты қараған университеттің профес- 
соры, терапевт М.Г.Курлов шәкірттен сырқатының жай-жап- 
сарын жасырған жоқ.

— Дертщ е шипа бірден-бір амал — тыныштық, таза ауа, 
күшті тамақ, дәру қымыз... М ұн\а өткізген әрбір күннщ үлкен 
қатер екенін ескертемін, жас жігіт.

Бүлардың бірі де Томда жоқ, ауылда. Ауыл болса аяқ жет- 
пес қаш ықта. Қайтуға көңі н  дауаламайды. Қайтпасқа бірақ 
шарасы да ж оқ. М ұндай білім ордасы, өнегелі орта, зиялы 
қауым, Усовтаи ғұлама ұстаз, ғазиз ж андар өзіне енді кезіге 
ме? Әлде дерті жеңш, сырылдаған екпесі мүлдем сөне ме?.. 
Ж о-ж оқ! Қайтып оралғың келсе, мұрат еткен бш м  қайнары- 
нанмеиірщ қанғанш асусындауүш інде — тезірек кету қажет!

Сол күнде бірақ шалғайдағы ауылға ж ету де оңай емес-ті: 
оірден-бір сенімді қатынас — темір жол. Алайда Семей мен 
Том арасында еш қандай жолауш ылар пойызы жүрмейді. 
Ділгір жолаушылар кәдімгі ж үк  вагондарына отырып, кете 
беретін. Ж олш ыбай екі жерде пойыз ауыстыру керек — бірі 
Гайга, екіншісі Новониколаев стансаларында.

Қаныштың бірге оқитын жолдасы Омар Толыбаев бір же- 
тідей ш арқ ұрып жүгірш  жүріп, Семейге тура баратын вагон 
табады: ж үктиелген  кәдімгі рульман; соның оір бүрышынан 
науқасқа орын тиді; тіпті ойлағаннан артық шықты деуге бо- 
лады — ортаға "буржуика" пеш орнатылды; бір жетіге же- 
терлікптындатиелді... Бірақ, н ақж ү р ер  соттоМихаил.Анто- 
нович шатақ шығарсын: "Науқасты жачғыз жіберуге болмай- 
ды, қасына студечтгердщ бірі ерсін, жолш ығынын мен көте- 
ремін!.." Сүйікті профессордың, факультетдеканыныңсезін 
ж ерге тастауға бола ма? Қаныштың ж аңа достарының бәрі 
бірдей бірге жүруте тілек оілдірш, аяқ астынан талас туып 
қалды. Ақыры, ешкімнің көңш н қалдырмау үшін ж еребетас- 
тауға тура келді. Ол Володя Домбровскийге түі :ті.

Сонымен, нау|іыздың бас кезінде екі студентТоммен қош- 
тасып, сапарға шыіады. Бір аптадан ж олж үріп , көп беннет 
шегіп, жүдеп-жадап, ақы р аяғында Семейге жетеді.

II

Ж азғытүрымғы көк соқтарі ұрынбай, ауылына жетш  алғ- 
аны пайдаға шықты, келе-ақ сыралғы дертпен күрес бастал' 
ды: ерте құлындаған бірлі жарым биелердщ сүті де, дәмді ас 
та -  науқастың аузында; кншу мен қоныс қамы, м албаққап  
ауылдыңтірлік қаракетіде — Қаныштыңжолынабайланған...
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Ақыры, екі-үш айдан соң сы рқат беоі қарады, бетіне қызыл 
жүгірш  жүзі нұрлана бастады.

Қорғаншақ болып қалған ба, әлде тезірек сауығуды мұрат 
көрдіме — оұлжолы олауылынан ешқайдашықпай, бүрнағы 
жылдардай әлеумет жұмыгына да араласпай, өз отауында жан 
күйттеп тыныш жатады. Тек жаи ж атқан жоқ-ты, Тпмнан ала 
келген ғылыми кітаптарды құныға оқумен болды. Құштар көңілі 
бірақ соған тояттамаң^ы, алыста қалған жаңа достарын, күн 
сайын табиғат құпиясын ашқан бі лім ордасын аңсайды. Нооәрі 
алты-ақ ай жанасыпты мардымсыз мерзім. Соның өзшде 
көрген-білгені қаншама!.. Шалғайда отырып ойлап қараса — 
біраз ілімнің басын шалған, ең бастысы, геология негіздерін 
танып, өз бетшше оқуға жарарлық тағылым алған.

"Бір күні Қанке мені станицаға жумсады. Екі-үш салт ат- 
пен, әмое арба да ала бардық, — деп куәлік етеді ғалымның 
туысы Тәрмізи ИМАНТАЕВ. — ертерек келіпт з, бір апта- 
дай к}птік. Қайтып кетуге ер7к жоқ. Өйткені Қанке "Усовсыз 
қайтпа!"деп шегелеп жіберғен. Содан бір кун і күткен қонзқ- 
тарымыз да келді: М ихаил Антонович әйелһчен және екі про- 
фессор орыс үй -ишмен, жиыны алты адам, Семейден бастап 
келген өзіміздің Кәрім ағай..."

"Усов деген кісі, арықтың тарамыс қатпасы, ұзы н бойлы- 
ны ңда шаршауды ошгейтін біржосын тынымсызы еді, — деп 
әңгімелейді Нурлан ҚАСЕНОВ сол күндерді есше алып. — 
Екшші келгенінде денсаулығы куйл і болып, бір к ү н  тыныш 
жатқан жок. Қасындағы екеу де  дүние оқуын тауысқан дөй 
кісілер, аты-жөндерін ұмыттым. Әйе,ідері үйде жатады, күні 
бойғы ермегі — ұнқы  мен кггап, өзен жағалап гүл тсру Ал 
күйеулерінде дамыл болмайды: тау-тас кезеді; күрек, қайла- 
ларынкөтеріп жүріп, жер қазатын көмекшілері — біздщауыл- 
ды ң жігіттері. Қанкежанды да қастарынан оір елі тастамай- 
ды... Әй, сол жазда біз ш ықпаған бұл өңірде тау қалды ма 
екен? Нияздың биік ш^қылары, Әулиетас, сонау Қалмаққыр- 
ған, Үкілі, Жылащ\ы... Осылардың бәрінің басында Усов қал- 
дырған белгі қазықтар бар... "

Қадірлі қонақгардың демалыс уақыты бітіп, үйлерше қай- 
таты н болуы. Қаныш  та жылы ж а қ қ а  ұш уға әзірленген 
құстардай қобіілжысын: ыстық ж ар құшағы; тілі шыға бас- 
таған тұңғыш перзенті сүйкімді Ханиса; тыныштығын бағып, 
құлдық ұрыи отырған туған ауылы, қимас үлкендер; бәрінен 
де жатса-тұрса уһілеи, бір жалгыздан кенжесінің саулыгын 
тілеген қарт әкесінен тағы да оқуға аттануға рұқсат сұрау...
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— Бір жылга коцшілік береміз, студент шырақ. Ауылыца,а 
қалып денсаулыгынды күГптеңіз, — деп Томнан келд’ен үстаз- 
дары өз шеішмдерш астіртгі. — Иман гай ақсақалга біз уоде 
беріп қойдық, қадірменді қартты  сыйлау керек. Бұл бір. 
Екшші.Томныцтұрмыс жагдаиы олі түзолгеп жоқ... "Сақтан- 
саң — сақтанмын!" дегенді ұмытпа, тепнде. ,<\л, оз курсың- 
нан кешндеп қалмау жайып бізге қалдыр. Институг ректоры, 
профоссорН.Н. Гутко вскі і н мен бұл жаіі ында озіміз келісеміз.,,

Сөйтпеске амалы ж оқ. Т ш сп  оқулықтар мен қүралдарды 
ұстаздары даііындап береді. Оларды ауылына ж е тк ізт  алу — 
студенттіңөз міндеті. Тыңгылықты дайындалса екшші курс- 
ты ңтеорнялы қ бағдарласын осында, жайлы күтімде жатып- 
ақ меңгеруге болады. Практикалық сабақтарды, әрине, ке- 
лесі жылы, ннститутқа барғанда өтеді.

Әңпме осымен тәмам болып, Усов ссрікторімен суық То- 
мға қайггы. Құстар жылы ж аққа... Ал қанаты қаиырылған 
қырандай еріксіз ділгір болған шәкірт шарасыз тағдырына 
бойсұнып ауылында қалды. Қолығіан бірақ кітап түспейді, 
ұйы қтаса да соның бір-екеуі жастығының астында жатады. 
Бұрынғыдай серуенге елігІп саят құруға, ауыл қыдыруға да 
ынталы емес. Көшпелі ауііілдың мезі тірлігіне, мал күтіп, ша- 
руа жайлауға пкемі бүрын да шамалы болатын. Ал қазір? ..

Кеңес өкіметі аласаиыран уақыггы ң ауыр зардабын жол- 
жонекей жойып, күйзелген шаруашылығын, гоқыраудағы 
өнеркәсіб ін  тірілтіп, қарауы ндағы  қалы ң елдің рухани 
тірліпнеде көцілбөле бастаған. Сірә, В.И.Ленинжариялаған 
"Ж аңа экономикалық саясат" қозғаушы күш болып, Ресей 
халқы аддағы тірліпне үмггпен қараған.

Қазақ елт де нүрлы ертеңге бастар сол өзғерістен шеткері 
қш\ған жоқ. Халық жаппай сауатгануға көшті. Бірмеше қала- 
ларда муға/\імдертехникумы ашылды, "КИНО" ("Киргизский 
ннстнтут народноғо образОвания") аталған институтдүниеге 
келді, екі ауылдың бірінде бастауыш мектептер мен "Саужой" 
курстары жұмыс ІстейдГ! Ғасырлық ұйқыдан оянып, зымырап 
бара жатқан уақыт көшінен қалып қоймай, заман үрдісіне 
ілесуге үмтылған дерсің қалың елдщ білім алуға, етек-басын 
жннап, нгі ү рдіске жаппай құлшынғанталап-ниетін. Бұлбол- 
са Қаныштай жастардың оқу соңында жүргенде ертелі-кеш 
ойлаған арман ісі. Енді соны алыс ауылда жатса да, кеңілге 
түйіп, көяімен көрш отырғанда, қалайша тып-тыныш бақы- 
лауға болады? Ж оқ, жата алмады, денсаулығы оцалған соң-ақ,
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бүкілхалықтық өрлеу тутызічім орелі іске хал-қадершше сошчк 
жасап, нақты қолі-абыс етуге бел байлады. Біа білетш дерек: 
біржарым жылдай уақыт өз ау ылында жап күйчтеп жатқанда 
ол, пнетнтугтагы оқуынадайындықпеп қоса, А.П.Киселевтің 
ж үртқа мөлім ескі оқулыгы непзш де қазақш а "Алгебра" жа- 
зуға кіріскен; иақтырақ айтқанда, бүрын бастаіан жүмысын 
өрі қарай дамытып, қыруар ецбек жасаган; сол үшш де Кир- 
республикапыц Халық агарту комиссариатымен келісу ушш 
Орынборға екі мөрте барып қайтқан...

"Оқушылардың (ілдына тартылып отырган кітші 1919 жыл- 
дан былай басталып, онан бері ор түрАі голастар арқылы со- 
зылып келіп, 1924 жылдың іипнде аяқталып отыр. Жазылған 
коынде пәннщ  өз жүйесі мен әдістеу төсілдершщ қнынгны- 
лығының үстіне керекті термпндср табылыи отыруыда ауыр 
жұмыс болды. Қан нөн болсын, әсіресе есеп пәндсршде өрбір 
ұғымның жобасы мен атын арі ықшам, ә р ід т  түршде тауып 
отыру — аса к ер ек п  жоне ауыр нөрсе... Кітап ішіне кірген  
пән сөздерінщ бәрі де  Орынбордағы Білім кеңесінщ  талқы- 
сына салынып, сыннан опп  шығып отыр. Сөйтсе де, мүндағы 
алынған термнндордщ бәрі дс тиісті үғымдарға үнлес келеді 
деп кесіп аігтуға өрине болмайды. Өнткені гұңғыш нәрсенің  
іші пен  тысы мүлтіксіз, мшсіз жөне пішічді болып отырмай- 
тындығы мәлім... Қазақ елш щ  ана тілшдеп мектептерге кел- 
сек — ...оқылатын пөндердщ тәртібі мен көлемі шәкірттерді 
толық қанағаттандырады д еп  антуға болманды. Оған түрлі 
себептер бар, — дейді Қ.И.СӘТБАЕВ "Алғашқы қазақш а ал- 
гебра" оқулыгына ж азған "Сөзбасында". — Оқытушылар 
күш інің тапшылығы, оқу құралдарының кемшшгі, оқытушы 
адамдарға н о гһ  боларлық ана тшнде жазылған маңызды  
ғылыми кітаптардың жоқтығы... Жоғарыдағы кемшшктердщ  
бөрін бір күнде, не бір жылда оңай жоғалтып жіберуге бол- 
майды. Бұл үшін әліде болса кемш ен он, не жнырма жылдық 
уақыт м еігш  жөне тынымсыз өңбөк керек болмақшы".

Ш ынында да математика пәні сол кездеп санаулы қазақ  
мектептерш де жүрдім-бардым өтетін. Әр мұғалім өз түй- 
сігінше, көбіне орысш а оқулықты өзінше аударып түсш- 
діретіи. Есеп терминдері мүлдем қалыптаспаған, әркім өзшше 
қисындаетыратын. Нақ осы жәйт, ауылдық жерлерде түңгыш 
ұйы м дасқан  қ а за қ  м ектептеріш іт басындагы қиы н хал, 
бөршен де төл оқулықсы з бұл шаруаның тағдыры шеішл- 
мейтіндіпнтүгщу, біздіңше, "Алғашқы қазақш а алгебраның" 
дүниеге кетуше түрткі болған.
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Ғалымныц дербес архивінде оқулық қолжазбасының екі 
түрлі нұсқасы (екіншісі латын әрпімен жасалі;ан көшірмесі, 
ұзынша кесілген тұрлі-түсті қа.чьщ қагазға жазылған, көлемі — 
1642 парақ), ал арап әрпімен жазылған алғашқы нұсқа — 700 
бет шамасы сақтаулы. Екеуі де, біздің пайымдауымызша, 
Қ .И .Сәтбаевтың жиырма бес жасында қолынан ш ыққан 
тұңғыш оқулық, "Сөз басында "айтылғандай, "шәшрт тұрмы- 
сының түрлі киыншылык іарымен лзмылср з  әлысып жүрген 
курес үстінде... "туған, соған қарамастан жөндем үлгіде жаз- 
ған тұңғыш гылыми еңбегі.

Архив сөрелершде Академиялық орталықтың білім ке- 
ңепнің "/Ьігәшқы қәзақша а.хгебраны" мақұлдаған қаулысы 
(620-істің 141-6.) сақталған: "Азамат Сәтоаевтың қо^хжазбасы 
екінші басқыш мектепке арншіган алгебра оқулыгы боп табы- 
лады. Ол қарапайым, түсінуге оңай тілмен жазьь\ған. Есептері 
м ен мыса.ъдарының көбі қазақ тұрмысынан алынған. Мате- 
риалдарының орналасуы екінші басқыш еңбек мектебі про- 
граммасының талабына то у \ы қ  сай... "Алайда кітапты жарыққа 
шығару бізге беймәлім себептермен кешеуілдей берген. Қол- 
жазба тапсырылған жылы-ақ Ташкенттегі Қазмембаспасына 
жіберілген, 1926 жылдың 3-тамызында Халағарком "Сәтбаев- 
тың алгебра оқулығын 3 мың дана етіп басып шығару" туралы 
бұйрық жолдаған. Бірақ соның кп'ап боп жарияланғанын 
көрген, нә қолына ұстаған жанды біз білмейміз. ■Чкадемнк 
Қ.И.Сөтбаевтың дербес архивінде сақталған бұл туынды жай- 
ындағы ең соңғы дерек қолжазбаның екінші нүсқасының 
соңғы бетіндегі ескертпе: "Латынша кошірушіге! Қызыл һәм 
қара сиямен істелген бұл жазбалардың ішшдегі озгерістерді 
(өшіру, түзету сияқтылар) м ен қарап, дұры с д еп  таныдым 
(менің өз қо.шммен жазылған). Сондықтан оларды сол өзгер- 
ген ку 'інде көшіру керек. Қ.СәтОайұлы. 6.III.1928..."

III

Қаржөңкіле көішп, сәуірдіңж ы чымық күндері басталған 
қарсанда (1923 ж.) Қаныш Ш ақабай өзеш нщ  жағасындағы 
ж аңа қыстаудан қиырдағы Том шәрше атганады. Сіро, қазы- 
на жолындагы бекеттер мен жөмшіктердің сыры озше молім 
болғандықтан, қасы на сошмді серікгер ертіп, қосалқы ат 
алып, төтежолмен Семейге беттүзейді...

Келген бетте-ақ екі курстың озі қарыздар емтихандарын 
тапсырады. Сол оқиғаға куәғер замандастарының естелігін- 
де күрделі тммнің қым-қуыт жыңғылынан ол сүрінбей откен. 
Демек, ауылында болған бір ж арым жылда олтыңгылықты
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дайындалған. Ең ғажабы, өкпе ауруының аса қатерлі ашық 
түрін үшінші мәрте жеңіп шыққан науқасты ұзақ қарап, ауыр 
кінәраттан құлан таза арылғанын аны қтаған проф ессор 
М .Г.Курлов пен бшкті дәрігер С.А, Адамов өздері ерекше тәнті 
болған жағдайды медицина тарихында сирек кездесетін құбы- 
лыс деп бағалап, бас шайқасады (шынында да содан былай 
Қаныш Имантайүлы бұлдертпен біржола қоштасқан).

Қаныш қайта оралған қарсаңда қаланың тұрмыс күйі едә- 
уіртүзеліп қалған-ды. БазардаІздеген затыңның бәрі бар. Тек 
қаражатың болсын. Институт пен университет ауднторияла- 
ры да жылына бастапты: қаж ет отынды жаз күндері студент- 
тердщ оздері дайындаған; қыс бойы кезектесіп от жағатын да 
солар... Қыздар болса асханада кезекш ш к етеді. I Іәтижесінде 
асханадан күнш е бір мезгіл ыстықтамақ ішуге болады.

Қаныш бұлж олыУ совтардыңдербес бөлмесінен бас тар- 
тып, Белинский көшесіндегі 5-үйден пәтер жалдап алады.

Екішш курстың соңында геология бөлімшің студенті кәсіби 
тәжірибеден отуге тиіс. Қаныш болса бірінші курстың да бағ- 
дарламасын да толық түгендеген ж оқ. Демек, оған екі курс 
үшін әлдеқандай бір барлау партиясында ұзағырак, жұмыс 
істеу қаж ет. Осы жанында ақы д \аса  келгенде профессор 
Усов Қанышқа геологРусаковгың есімін атады.

— М ихаил Петрович — сіздің даланы түбегейлі зерттеп 
ж үрген білімпаз геолог. Туған ж ерщ нщ  қнырында жұмыс 
істеуге әзірленіп ж үрген азаматқа, тегінде, бұл кюідең көп 
нөрсеш үйренуге болады... Сөйтіңіз, Русаковтыңпартиясына 
тезірек  ж етщ із. Ол қазір  Қарағанды-А қбұйрат маңында, 
Нұра, әлде Сарысужағасынантабаеың... Жолшыбай а\ч>ілыңа 
соғасың. Байғұс әкеңнің де ұйқы сы қашып, қамығыпжүрген 
шығар-ау?

1949 жылы жария еткен естелігінде М.П.РУСАКОВ сол 
жолғы кездесу жайында:

"1923 жылдың шһіде айының жайдары күндерш щ  бірінде 
БесшоқыАЯ отырған біздщ партняға боз атты өкі жолаушы 
ке  ип, геолог Русаковты сұрайды. Оның бірі Қаныш Иман- 
тайұлы еді... Баянауы.ддан бізге депш  көм дегенде төрт жуз 
шақырым, серігі екеуі сонша қияннан  кун-тун жүріп, жол- 
ш ыбайғы  ауы.лдардан к ен  іздеуш ілерді сұрап , ақырында  
қпыр даланың күнбатыс түкпіршде зерттсу жүргізш жатқан 
барлау партичсын іздеп табу — таң қаларлық табандылық.

...Геологиялық ізденіске апналган. әрі мыс ж&не басқа кен  
орындарын барлау жүмысы күнгтүш тоқтаусыз журді, Том-
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да геологпч ғылымының теориясына ш ұқш пч үңілген жас 
Қаныш енді тау жыныстары м ен к ен  өзектершщ жөр қой- 
нында өзара орналасу жү.ігесін, чудь (?) халықтарының ескі 
қазбалары мен ашық жатқан кендер көзш  ертелі-кеш зерт- 
тейтін болды. Біз отырған жер геологнялық снпаты жөнінен 
өте-мөте қызғылықты өңір еді: Үлкен Қызылтас су  торабы- 
ны ң непзгі арналары — Шерубан-Нүра, Жамға жәие Сары- 
су  өзендерінщ аңғары...

Геологпялық саяхаттар кезінде ол жер, су, тау аггарына 
ерекшо көңіл бөмп, мән бере қарайтын: мына тау неліктен 
булаіі аталған, рсылай атау жер бедерімен үилесе ме, немесе 
бүған қандай тарыхи оқиғалар себеп болған?..

Сөйтсем, қазақ ха \қы  7ауды, жотаны, ію әлдеқандай өзекті 
қалай болса солай атай саміай, сол жердің жағрапиялық ерек- 
ше.лігін дәл және әдемі бейнелеп, өзге де теңеумен даралап, 
тіпті і сте қа.ігандзй етіп өрнекгеп береді екен. М ұиың сыры- 
на мен кейін түсіндім...

М.А. Усов жас Сәтбаевтың табиғаттану ыічіне, әсіресе жер 
тура.лы, оның даму тарихын, құрылымын білуге қүмарлығын 
бәрімізден бүрын аңғарды, — деп таңдана сыр шертеді..

Қыркүйекте технология ннститутының оқу залдары дабыр- 
лаған жастарға толады. Борі де көңілді: жазгы демалыстан ора- 
лган; өндіріс орындарында мамандықтары бойынша жұмыс 
істеп, өнер шыңдаған; қалталары да құр емес — кем дегепде 
қыстың ортасына дейш алаңсыз оқуларына ж етерм к қара- 
жат тауып қайтқан... Өйтпесең жағдайың мүшкіл: ннститут- 
ты ң шағын стнпендиясы оралымға келмейді; сол себепті 
шәкірітердщ көбі жазда ғана емес, қыстада көмір түсіріп, ағаш 
кесіп, әр түрлі котерме жұмыстар алып күнкөріс жасайды. 
Қаныш болса мұндай ауыр еңбөкке жарамайды. Сондықтан да 
оныңбарүміті — елденкелетін көмектө. Көбінесұрайтыны — 
сүр ет, қарындаіан май, ақша... "Бір жылы К ерекуден азық  
жібердік. С уйсгі сылынган жылы-жүмсақ сүр ет еді, — деп 
куолік етеді ғалымның туысы Обутайыр ЗЕИІНОВ. — Бей- 
нетіміздіқаГгтепік, <үмелідемелгізжоліпыбан қо. и ы болып, ор- 
нына ағаш жаңқасы барыпты. Қанкенің соған: "Біқде тамыз- 
ды қм ол, тамақаз"депжауапжазганыесімде". Бұған қараған- 
да ту қиырдағы Томға мезгіл-мезгіл азы қ жеткізіп түру да 
оңайғатүспеген... Кейіннен бірақауылкөмегінен бастартуға 
мүмкіндік туады. Оныңсебебіп біз Семей архпрінен таптық: 
шеткері қалаларда білім алып жүрген қазақ жастарына арна- 
улы қаржы бөлутуралы Семеіі губаткомының стнпендня ко- 
мнсснясыпың 1925ЖЫЛГЫ хаттамасындаМоскиа, Ленинград, 
Қазан, Омбы және Том қалаларында оқнтын отызға тарта жа-
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стар аталған. Бұларды ң шіінде Қаныш Сәтбаевтың есімі 
бесіншітұр. Жылынаолгуберниякомитетінен 420соммөлше- 
рінде көмек алып тұрған. Оның үстіне неше жылғы еңбеп ".-\л- 
гебра оқулығы" баспаға беріліп, қаламақысының алды қолы- 
н а т и т , шала-пұла "байып" қалған...

Сол жылы әкесш ен  қолқалап  Ғалымтайды, ш аңы рақ 
дәстүрі бойынша, өзіне ізбасар іні саналатын тоғыз жасар 
жасөспірімді Томға ерте келген. Демек, Белинский көшесін- 
дегі пәтерде үш еу болып тұрған: аға-інш  қос Сәтбаев ж әне 
Омар Т олыбаев...

"Бір айға жетер-жетпесге орысша ш ү.\\ірлеп бастадым... 
М ен үшін ең  қны ны  — үііреншікті ауы,\дан. өзімді ерекш е  
еркелететш атам мен әжемнен, Үлкен ауылдағы Кіші атала- 
рымнан, меншіктеп ж үрген тай-құлындарым м ен аңшы ит- 
терімнен ажырағаным бо.лды. Алапда біраздан соң қала  
тірлігіһе көндігіп көттім... — деп Том шәршде жас күнінде 
көрген-білгенін тэп гшітей жазыпты Ғалымтай Ғазизұлы ес- 
теліпнде. — ... Бір жы.лдан соң біздщ ауьпідың оқу іздеген  
жастары топтап келе бастады: Тәрмізи, Ғазали, Әбдірахман, 
ұмытпасам, соңғы  екеуі сауда технпкумына түсш оқыды. 
Пәтеріміз тарлық еткен соң Омар Толыбаев жатақханаға 
ш ығып кетті, ал біз, к ілең  Сөтбаевтар "моііынсерік" болып 
ұжымдасыгі тұрдық. Ағатайым тәртіпті қатты ұстады: боста- 
ғай қыдырысқа ешқайсымызды жіберген жоқ, пәтеріміздің 
тазалығын, басқадай жұмыстарды кезектесіп атқарамыз; тек 
маған ғана жөңілдік жасап, "Ғалымтанчнктің жөні бөлөк, ол 
атасының баласы, бұған тпісуге бо.лмайды!.. "дсп  мені үнемі 
қорғап, еркелетепн сді..."

Қыр сахарасында өпздей шабан сияқтанатын уақыт қала- 
да ж үйрік сәйгүдікке мінгендей жылдам зымырайды. ¥ за қ  
күннщ  кейде қшлай өткенін білмей қаласың. Қаныш болса сол 
тірмкке баяғыда көндіккен. Сөйтсе де өредік бой сергітіп, ксіңіл 
көтеру қажет. Ана бір жылдары бұл қалада бірталай қазақ  
жастары оқыпты. Қазірсиреген, бірен-саран ғана. Солардың 
басын қосып, қолы бос кештерде, жексенбі күндері өзара 
сауық жасап, демалыс ұйымдастырса несі бар?.. Елден алыс- 
та жүргенде бұлда туған жердщ тұнық ауасындай, дәмді асын- 
дай пайдалы сергу болмақ...

Ә.Х.МАРҒҰЛАН естелігш ен:
"Оқудан бос уақытын студент Қаныш бір ғана іске, он-са- 

насын байыту мәселесше жұмсайды. Көп уақытын Том уни-
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верситетінщ бай кіталханасында откізіп, қазақ халқының та- 
рихы, этнографиясы, әдебиеті туралы жазылган деректерді 
үңіле оқиды. Олар жайында бірнеше мақала жазып, кейбір  
әдебиет улплерш  баспаға дайындайды. Қаныштың бастауы 
бойынша универгптет жанынан Күншығыс мәдениетін зерт- 
тептін ғылыми үйірмс ашылып, оған Томда оқитын студенттер 
қатынасады. Үйірмеде сақа (якут), бурят, хакас, тұңғыс ел- 
дершщ хауіық әдебиеті, этнографиясы, тарихы туралы баянда- 
малар тыңдалған. Қаныштың өзі де қазақ әдебиеті, этнографи- 
ясы туралы баяндама жасайды. Онымен қатар үйірме атынан 
сауық кешін өткізіп, онда әрбір халықтың ән-күйлерінен, жыр- 
өлеңдерш ен ойын үйымдастырады. Бүл сауық кештерінде 
Қанекең қазақ халқының ән-күйлерін жақсы көрсетө а,\ған

Семейде шығатын губерниялық "Қазақ тілГ газеті 1926 
жылғы 28-сәуірдегі санында Қаныш СӘТБАЕВТЫҢ "Том 
қаласындағы ұлттар кеші" деген хабарын жариялапты:

"...Қазақ өлөңдершен "Екі жирен", "Бір күн көшіп дүние"  
(айтушы Ғалымтай Сәтбаев), "Қара торғай", "Еркем" (айтушы 
Омар Толыбайүлы) шырқалды. Декламацияға Мағжанның 
"Тез барам" (айтушы Ғазали Сөтбаев) өлеңі о қ ы у і д ы . . .  Сауық- 
та айтылған әндердщ бәрін де нотаға түсіріп, дыбыс үндес- 
тігіһ (гармония) Алексаңдров дейтін шебер профессор жасап 
берді. Әншілердің ооріде әндерш рояльға қосылып айтты (бу- 
ряттардан басқасы). Өлең сөздері орындалар алдында жина- 
лған жүртқа орыс тілшде үғындырылып отырды. Деклама- 
цияларға да осы жол қолданылды... Кешті тамашалауға жүрт 
көп жпналды..."

Технология институтының студенті Қаныш Сәтбаевтың 
университет кітапханасында аш қан карточкасында қазақ  
даласы туралы орыс зерттеуш ілерінің бұрынды-соңғылы 
жазған гылыми еңбектері молдап тізіле бастады: П.Паллас, 
В.Радлов, П.М елиоранский, И.Веселовский, Г.Потанинжәне 
басқалардың әр жылдары жазған жазбалары, саяхат күндел- 
іктері, түрлі зерттеулері. Сірә, сол ізденістщ  әсері болар 
Қаныш Имантайұлы ғұчы рбаянды қ жазбаларында: "Сирек 
қолжазбалар бөлімінен Едіге туралы ескі аңыздың Ш оқан  
Уәлиханов жазып алган 3 түрлі нұсқасы н көріп, қызыға та- 
ныстым. Солардыңбірін, әрине, Ш оқаннұсқасы н 1927жылы 
жекекітапшаетіпжарняладым... " — депті.

Қ ұм арісіәртүрлі,соны ңбірі — жан-дүниеңді руханибай- 
ытып отыратын меншік кітапхана жинау. Аныгында бұл өз 
әкесі Имантайдың Шығыс ақындарының асыл мұраларын
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ұқыптап сандықта ұстаудан бастау алған. Соләдет енді, сы- 
нықтан басқаның бәрі де жұғады деген тағылымға сай, Қаны- 
ш қа да ауысқан. Тек оның көбірек қаузайтыны — ғылыми 
әдебиеттер, әсіресе геология саласындағы кітаптар — К.И. Бог- 
данович, И.Н.Мушкетов, В.АОбручев, Г.Г.Семенов-Тян-Шан- 
ский еңбектері, Д.И.Менделеев гынды орыс ғылымының мақ- 
таныштарымен қоса, солж ұртты ң "Алтын ғасыр" әдебиетін 
сомдаушылары — Бе\инекий, Писарев, Добролюбов, шетел 
классиктерінен — Вольтер, Анатоль Франс, Ш експир, Дик- 
кенс, Гейне, Шиллер шығармалары. Философиялық ойтеңіз- 
іне сүңгітетін ғұламалардың да бірталайын Қаныш Имантай- 
ұлы студент кезінен құмарта жинаған.

IV

Оның студентгік шағы Сібірді геологиялық зерггеудщ  
ж аңа қарқынмен ж ан-ж ақты  өрістеген кезеңіне дөп келген- 
ді. Кеңес окіметі ж ария еткен индустрияландыру жоспарын 
ж үзеге асыру үшін сенімді шикізат көздерш табу қажет-ті. 
Небір қиы р шет түкпшлерге ж ы л сайын, көктемде Томнан 
жабдықталатын барлау партияларына осындай міндетжүкте- 
летін. Соның кеиоіріне оқьпуш ы геологтар басшылық етеді. 
Ал профессор М.А.Усов болса, әлденеше далалық экспеди- 
циялар мен шағын зерттеу топтарының ғылыми жетекшісі. 
М ихаил Антонович геологиялық саяхатқа жалғыз шықпай- 
ды, оның қасында сарапшы мамандармен қоса, кен барлау 
бөлімшщстуденттеріде еріпжүреді. Өйткені олболаш ақ гео- 
логтардың дау туғызған мәселелерді талқылауда тыңдаушы 
болуын, тіпті зерттеу материалдарын тексеруге қолғабыс 
етуін пайдалы деп есептейді.

П роф ессор  Усовтың тағы бір там аш а өнегесі — дала 
жұмысынан қайтқан студентп өзі басқаратын Геолкомның 
Сібір бөлімш есш щ жексенбілік мәжілісіне шақырып, есебін 
тыңдау. Бұл болса болашақ кен іздеушіні тапсырылған жұ- 
мысқа жауапты қарап, барлау кезшде көрген-оілгенін өзінше 
тұж ырымдауға баулыған. Сібгеолком м әж ш сінде Қаныш 
Сәтбаов екі мәрте есеп берген: Оның бірі М.А.Усовтың бас- 
шылығымен Анжер-Суджен кешнде өткен әндіріепктөжіри- 
бе нәтижесчн талқылау...

1924 жылы ол туған да\асы на екінші рет тәжірибе өтуге 
келеді. Бұл ж олы  доцент Н .Н .Горностаевтың қарауы нда 
жұмыс істейді. Ертістің күнбатыс төңірегшде, Семейтауде- 
ген ж ерде бір топ студент геологиялық съемка жасаумен

10-26
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шұғылданады. Ал келеп  жылы ол ұстазы М.А.Усовқа еріп, 
Екібастұз көмір кенінің қорын қайыра тексеру жұмысына 
қатысады.

Институтстуденттері қыстададамылкөрмейді. Әр кафед- 
рада сан алуан үйірмелер жұмыс істейді. Дөріс үстінде есті- 
мегенінді осында аласың. Мысалы, бір жолы барлаушылар 
үшрмесіне осы ннститутгыңтүлеп Николай НиколаевичУр- 
ванцев келіп, Енисей төңірегінде жүргізген зерттеулері, мыс, 
никель кенінщ  алып ошағы — Нориль көмбесін қалай тапқа- 
ны жайында оңгімелеп береді. Қиыр терістікте іздеуші гео- 
лог екі ж ы лтыны мсыз жұмыс істегггі; Таймыр түбепнде, Ду- 
динка, Нориль, Игарка, Хантайка деген жерлерде болған; өрн- 
не, мұндай кездесулер жас тыңдаушыларды неше түрлі қиялға 
бөлеп, жан баспаған қиырларды кезін, тың жаңалықтар ашуға 
еліктірген...

Үйірмеі'е қаты суды ңоір пайдасы — студенттщ болаш ақ- 
та, ізденіске ш ыққанда әж етш е ж арар дағдыларға үйренуін- 
де. Николай Николаевич Горностаев оқитын петрография 
курсы бастапқыда өте күрдем, түсіш ксіз атаулар жиынты- 
ғынан тұратын, ұғуға қиы н ілім сияқтанатын. Аллектор тео- 
рияны оқуды бітіріп, нақтылы мұрағатгарды көруге шақырғ- 
анда, немесе сол жылдары дүние ж  ү зш к  геология ш міне ете- 
не бола бастаған "Академик Е .С .Ф едоровтың үстелінде" 
жұмыс істеуге \  иретуі осындай тағылыммен аяқталады. Сай- 
ып келгенде, ол да өз пәнін қы зы қты  етш түсш діре білетін 
талантты маман болып шықты. Сірә, сол кісінщ  өсерімен 
бірта \ай  ш әкірттер петрограф мамандығын игеруге құш тар 
болған. Айталық, Қаныштың курсындағы қыздар түп-түгел 
петрограф-минеролог мамандығын қалады. Солардыңбірі — 
аспан түстес көкшіл көзі үнемі күммдеп тұратын, институт- 
тағысүлулардың"иеріш тесі" — ТасяКош кина.

Үйірме м өж ш сш де баяндама есепгі студенітердщ  өздері 
жасаған. Қайсыбірі бұған ж ы л бойы, кем дегенде екі-үш ай 
дайындалады. Бұлда берері көптағылым... Тындаушылар — 
курс студенттері, алтұжырымдаушы — оқытушылардың бірі.

Соныментоқтаусыз зымырап бес ж ы лда ете шықты. О қу 
залдарында коз майынтауысқан, қатерлі дертпен белдескен 
қиын да, қы зы қты  жылдар, Соның бәрі де енді артта қалды. 
Таусылмас сияқтанған қы зы қты  ш  м құпиялары, ұшы-қиыр- 
сыз емтихандар, құлаш -құлаш  сызу табақтары мен карта- 
кестелер... Алда енді бір-ақ асу бар. Ол — диплом жұмысы.

— Қаныш, қымбаттым, дипломж ұм ы сы наҚ азақстаннан 
ты сқары  ж ердеп  кендердщ  бірін таңдауға мәжбүрсщ . Өйт-
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кені сеш ң еліңд,е тап бүпнде ж ан-ж ақты  зерттелген, техни- 
калық құжаттармен жабдықталған бірде-бір кен орны ж оқ. 
Ал онсыз тапсырманы қалай орындайсың? Қысқасы, қайда 
баруды, геологияның қай саласында мамандануды мықтап 
ойлан, — депМ ихаилА нтоновическертуж асаған.

Қаныш ұстазына келіп, қиырдағы М инусин округіне ба- 
руға бекшгенін айгты.

— Мыс кендерш барлауға мамандансам деген ұйғарымға 
тоқтадым, МиханлАнгонович. Тегінде, біздщдаланың бағын 
ашар бір қазынасы — осыметалл...

— Көрдіңбе, М ихаилП етровичтщ не істегенін! Орталық 
Қазақстаннан оның мыг іздегеніне талай жыл болды, демек, 
озі құш тар боп ж үрген зерттеуте сені де елікгіріп қойған. 
Ж арайсың, Русаков!

— Мннусин окрупндегі М аин кеніне барсам деймін.
— М аин кені — іргелі мыс ошағы. Тек оны асықпай қарау 

керек! Күні өртең пайдасы тиеді, көрген-білгеніңді жадыңа 
түйіп, кен түзілуінің бүге-шігесіне м ұқият үңг\!..

Бес айдан соңҚаныш "Сібір шамшырағына" қайтып орал- 
ды. Көп ұзамай ол кафедраның қарауына "Маин кенінен мыс 
барлау және оны геологиялық зерттеу" деген тақырыпта жа- 
зылған диплом жұмысын тапсырды.

1926 жылдың 14 мамыр күні Қаныш Сәтбаев мемлекеттік 
комиссияалдындадипломж ұмысын қорғапш ықты. Оленді 
кен инженері, жоғары дәрежелі бш м дар азамат! Бұлсөздің 
астарында қанш ама сыр, мән-мағына ж аты р!.. Семей губер- 
ниялық "Қазақ ті \і" газетінщ  өз оқушыларына сол қарсаңда 
сүйсіне хабарлауына қарағанда, бұл оқиға — дала өмірінде 
сирек болатын қуаныш: "Біздщңазақта оқуиіы  аздығының  
үстінсинж енерж оқтыңқасыеді... Қазақст анныңөнеркәсіп  
тарпхында Қаныш ж олдасөндіріске басшылық етуқызметі- 
не кірісіп отырған тұңғышмаманымыз... С 'әтбанұлыҚаныш  
азаматгың жаңа аяқтанып келе  жатқан Қазақстан өндірісін  
көркентү жолында аянбаіі қызмет&ту інесеніміміз күшті, әмсе 
сол істежолы болғап! "Хабардың тап ортасына толқынданғ- 
ан шашы кейін қайырылған, кең маңдайлы, келбетп жастың 
суреті бері мпті. Үстінде қоңырқай костюм, ақ жағалы көйлек. 
Г алстук тағып түскен...

Ж ас қазақ  азаматының кен инженері дипломына ие бо- 
лып, туған даласына олжалы оралуы, таңғаларлық қуаныш- 
ты оқнга! Сірә, солсөбептен де бұлоқиға кең байтақ өлкенің 
бір-бірінен алшақ жатқан түкпірлеріңде айтарлықтай сүйсіну 
туғызған. Соныңбірі — Алаш қозғалысыныңкөшбасшылары
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қатарында болған, 1925 жылдан бері Қазақстанның ж аңа ас- 
танасы Қызылордада тұратын М іржақып Дулатов. Қаныш 
інісін ол, сірә, Семеиде оқыған кезш ен ж ақсы  білген. Бұған 
дәлел — студентжігіт "А\гебра" оқулыгыні,ің қолжазбасын 
тексертуге 1923 жылы Орынборға барғанда, Халық ағарту 
комнссариатына қарасты Академиялық орталықта ғылыми 
қызметкер (өзі де "Есеп қүралын" жазған) М іржақыпағасы- 
ның Ненлюев көшесіндеп үиіне тоқтап, неше күн қона жа- 
тып, барған шаруасын сол кісінщ жәрдемімен ойдағыдай ти- 
янақтаған (Бұл жанында бізге әлдекім емес, Гүлнәр апай 
М іржақыпқызы 1997 жылы өз үшнде болғап сұхбатта ағынан 
жарыла әңпме шерткен-ді. Ә сш , тума ұстаз М іржақып Ду- 
латов кши Сәтбаевтың аш ы қ-ж арқы н мінезін, жастай білім 
қуғанталабын, келеш епнен үмггкүтердарын иесі екеш нта- 
нып, өзіне меншіктеп "Менщ Қанышым” (Г.М.Дулатованың 
сөзі) деп атаған. Міне енді, 1926 жылдың қоңыр күзінде жан 
көкесінщсүшктіҚанышы инженерднпломыыа иеболып, тағы 
да өздерінщ  пәтеріне келіп отыр. Гүлнар М ірж ақы пқы - 
зының естелік кггабындағы әңгіме естияр өпкесі Ботагөздщ 
атынан баяндалады: "Біркүні... ертеоянып, долізгеш ықсам. 
үзы н  бонлыж асаң кісі қабырғаға сүпеніп, қалғы и огыр. Әу- 
өдлешошыпкетсемде, чемоданынкөргенсоң, б ізгекелгенш  
сезт: "Лгатаи, неге бүйтіпотырсыз? Үіігокірщіз", — дедім. 
Ол: "Поездан түсіп, тым ерте келгенім е үялып, Ж ақац  мен  
Гэя ж еңгейді ун қ ы сы н а н  оятуды ы ңғапсы з көрдім... д е н  
күмілжіді. Үйге кіргізш, өзім ас уйге барып, самаүрын қой- 
дым. Үйге кірсем, Ж а қ а ң  тотем әлгі ж ігігп құш агына алып, 
бетінен сүйнг. жатыр екен. Ж еңеш ем  д е  қуанып, пнстнтут 
біт іргенімеи қүттықтады.. Лртынша М ірж ақы п ағасы  
"Еңбекші қ а за қ "газетіне көлемдімақала жариялап, Қаныш  
Сәтбаевтың түңғыш қазақ пнж енері екенін, Том технология 
іінстнтутын бггіргенін, келешекте еліміздің умітін ақтайты- 
нынтөптіштейайтып, бүкі \ елге кеңтаныстырды... "(Г.М.Ду- 
латова, "Шындық шырагы", 50-6).

Қенді Алтайды нтүптөңіртндепЗы рянои кенпшндетуып- 
өскен Алсексей Кошкиннщ артында қалған жалғыз үлы мен 
үш қыздың ортаншысы, "үнеміақшыл к іт ц ер кн іп , гіеріште- 
деіісыланыпжүретін, аспан түстескокшіл кпзікулйцеп , адам- 
ды өзіне баурап түратын"(Қаныш 1-1 мантаііү лының оз созі) Т а- 
нспя Кошкннамен ол Семейдетанысқан. Сіро, Қаныш Иман-
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тайүлының мұғалшдер курсына сабақ берін жүрген шағы. 
Таиспя болса сол қарсанда губерния ортшчығына кеми, мұға- 
лімдер семинарнясында лаборантка болып еңбек еткен. Тағ- 
дыр жазш.і, ә.\де сол күндердегі жастардың білімін көтер\те 
құштарлығы түрткі болып, еке\п де Томға барып, технолоітія 
ннстит\' гының кен факультетінде геолог мамандыгын меңге- 
руді бірге бастанды. Жө, бұлж әйгп  дарқан омірдің кездейсоқ 
құбылысыдешк. Ал, ннгппугтыңтөртінш і курсын тәмамдап, 
Баянауланың күнбатыс боктерпідеп т\’ған ауы.\ына, онда өзін 
сағына күтш отырған кәрі ата-анасына, келіншеп Шәрипа мен 
Ханнса (азан аты Хайринпсауи, ерекше қайырымды деген 
арап сөзі) есімді бү.\дірішн қызына кетіп бара ж атқан шәкірт 
жігігтің мына хатын қалайтүсінеміз?..

"Ңыыбатты Тася!
Семөіцр сіз болмаған сон м ү \\ам  көңілсіз жүрмін. Мәнсіз 

де сүреңсіз күнг\ер тіпті өтер емөс. Сан алуан ойкеш ін. жапа- 
Лан-жалгыз ж абықңан жаным Сізді оплаған сөтте ғана бір 
уақ жан табады. Тәңір бізді жолыңтырып, өзіме лаііық Сіздей 
ж ансерік тапқаныма кәміл сенімдімін. Сол сөбептен д е  
қуанышқа толы 1іәм шексіз рігзалық сезіммен а.\дағы өмірғе 
зор үмітпен қарағым келеді. Сүйіспенші.игіміз шүғыл баста- 
лып, бекем негізғе бірдеи көшкрнінө мен таңданбаймын, со- 
ны ң өзі-ақ біздщ жараты \ыс нышандарымыздың жақынды- 
ғына айқы ң далөл емес пе? Иә, шынайы махаббаттың түи 
қазығы бірін-бірі қалтқысыз сыйлап, жақсы көр)тчен бекнт- 
ш іне мен бүрын да сенуш і едім, ал қазір му.удем пландым. 
Әсілі, бүл — екі адамның бнимі тең болын, мш езі үйлесіп, 
қылықтары жарасып, әмбе оздеріне мүрат еткен мақсат- 
мугі\е.\ерінің бірдей.игінең орістейгін қымбат сезім. Махаб- 
баг та, м енің гүйсігімше, екі гущғаның табпғатының руханп  
толық үндесігі, өзара тіл табысқанда ғана м өңп  салтанат 
қүрмақ М ен осы өмірімде, шынымды айтайын. бірқанша әйел 
затын кездестҒрдім, бірді-бірі бірақ коңі имнен ш ыққан жоқ: 
кепбірі әсіре білгіштшмен мезі етсе, екіншілері мшез-қүлық- 
тарының сөкетпгімен, ал үшшшілері адамгершілік снпаты- 
ның төмендіғімеи тез жерһті.

Бүдан көп бүрын, алғаш танысқаида-ақ м ен сіздщ  қара- 
пайым ныш аныңызға аса бпязы  қы лы ғы ңы зды ң жарасып 
түрғанына таң болып едіы. Іі таңдану, жұрт айтқандай, шын- 
дап танудың бастамасы болса пгі. Сонымен, таңдана жүрш, 
Сізді ж ақынырақ білуғе қүмарттым. Ж ақы н  білген ке іде 
озімді таң қа .цы ры п ж үрген жанның барлық ч інез-қүлқы  
жасанды емсс, етене ңасгіеті екенш  аңғардым... Сейтіп, Сізді
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әбден танып-білуден соң мен жоғарыда жария еткен шешім- 
ге  келдім, оның дұрыстығына ешқандай шүбәм жоқ. Сізге 
м ен бір ғана шарт қоямы н, есщ ізде  болар, оны орын- 
дау қ и ы н  емес...

Сонымен, Тася, жеребе тасталды, біз ала жштен аттаған 
адамдарымыз. Сол тек бақытқа бастағай! Сүйеміи. Өзщіздщ  
Қаныш. 29. VI. 1925 жыл. "и

Ж оғары  оқу орнын тәмамдаған мамандар о кезде қайда 
жұмыс істейтішн таңдауға ерікті болған. Қаныш Имантайұ- 
лы, әрине, туған өлкесінде кен көмбесін іздеуге құлшынған. 
Таисия Кошкинаға "...бір-ақ ш арт қоямын" деи отырғаны да 
сол — өміріне мұрат еткен кәсіптен айнымай, Қ азақстан 
қиырында кен барлау. Ж асты қ желеңнен құр  алақан емес 
Т ася да бұл шартты қуана қабылдаған.

Айтып-айтпай не керек, неше жыл мансұқ болған асыл 
арманға қол жетті. Алда — асқаралы асуы көп үлкен өмір. 
Соны қол ұстасып бірге кешуте, қандайда қиыншылық, ке- 
дергі кездессе де бірге жеңуге олар өзін дайын сезінген. Сол 
үшін де бақытгымыз, сол үшін де жанпида деп аянбай еңбек 
етуге әзірміз дескен-ді...

'■'Осы жерде және ілгоріде оқырман наэарынп үсынылган 
Таисия Алексеевна Кошкинаға (Ол кісі 1944 жылга дейін оз 
фамилиясын сақгаған) Қаныш Имантайүлының хаттары мен 
қосагыньщ колемді естелігш маган Мейіз Қанышқызы Сотбаева 
сый еткен-ді Қаныш ғүмырнамасын қиял-қоспасыэ орнектеуде 
олш еусіз мол мағлүмаг бергеп бүл қүжаттарды мен галым 
гіерзентіпің рұқсатымон келтіріп отырмын. Сол үшін дс шексіэ шзп.іс 
һөм ризалық білдіремін! — М.СӘРСЕКЕ.



ЕКІНШІ
БӨЛІМ

Ұлытау
жотасында



"Ұлытау ңиы ры нан алғаш естілетін зауытдауылпазының  
алып үні кең-баіітақ қазақ даласының әр түкпіршенжаңғыр- 
ған жауап алары сөзсіз. Себебі бұл жаңғырықты күшейтер 
қуатқа:

1) Кіытаудыңтарихидаңқы;
2) оны ңкінд ік  ортаға орналасқандығы;
3) қ азақ халқы ны ң әрнені білуге ынтықтығы және ән-жыр 

шығарымпаз қабілетіде айрықш а әсер етпек.
Әлбетте, бұл сары ннан бұрынғыдай қайғы-қасірет, аза- 

мұң, и ә  умітсіз\ік өуені емес, м үлдем  басқа саз — е р л ік п е н  
жасампаздық толғауы естілмек. Ол енді ж аңғырған индуст- 
риалдыҚазақст анныңасқақ ән і болм ақ".

Қ.И.СӘТБАЕВ, 
"Қазақстанньщ халық шаруашылығы" 

журналы, 1928 жыл, № 1.

"Всяжпзнь его — исканье и  борьба.
Тепла у іы бка, и у п а ли к уд р и  
На выпуклость сократовского лба  
Как в  жизни, — н и у с о в  и  н е  бородки.
Глаза похож ина м иң \аль  слегка,
И ям кнд  оброты на под бородке 
И  чутькосые скулы  степняка.
..Я м ы слен н о  всегда Сатпаевградом 
Зовутебя, лю бнм ы и Ж езказган".

Константин АЛТАЙСКИЙ, 
1949 жыл
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Қ.И.СӘТБ \ЕВ -  Алтай, Зырян, Т.А.КОШКИНАҒА
"Жаным Таиса-тай! "һ'. "8 февраль " кем есш ің каютасы- 

нан жазып отырмын. Сіз аттанын кеткен соң Семендеп жұ- 
мыстарымды екі күнде тындырып, Ертісті құ.-ідилап елге  
қаран жүзіп келемін. Аманшылық болса таңғы сағат төртте 
Павлодарға ш геміз. А л одан әрі — ұшы-қиырсыз, жүрегіме 
сонша қымбат туған далам. Өмір ш іркін қандай тамаша: ер- 
тең-ақ рақаттана сімірер да р у  қымызға жетемш; ж елмен 
жарысқан қы лаң жүйріктерге мініп саятқа шығу; қаршыға- 
м ен қүс  аулау; еті уыздай дәмді марқалар да — менщ сыба- 
ғам, қ у  жанына сая іздеген адамға бұдан артық не керек!?  
Өзімді шөксіз бақытты сезінуте оір-ақ нәрсе жетпейді: ол — 
Сіз, сүиіктім, Сіз ғана қымбатты сәулем!.. Таисатай, не себеп- 
тен қасымда емессіз?.. .Алайда екі жарым айдан соң кезде- 
сөтінімізді, әнеугүнгі қоштасар шақтағыдай екі-ақ сағатқа 
емес, өмір-бақи оірге, қол ұстасып моңгі бірге болатынымыз- 
ды есіме алып, өзіме-өзім сабыр тілеп, жұбату айтамын. Сол 
кезде, жаным, құмардан шығамыз, бақытқа да шексіз кене- 
леміз. Рас-ау, о күннщ  м ереіш  шуағы қы р астында емес пе! 
Сонымен, көріскенше деймш, қымбаттым, жан сәулем!..

Ө зщ іздщ  КРІС у . 18 маусым 26 ж., 
түнгісағат II, №  8каюта".

Алтай төргадөгі Зырянов мекенінде тұратын шешесі мен 
жалғыз бауырына кеткенТаисняК ош кинаға Қаны ш серінщ  
келесі хаты екі тәуліктен соң, маусымның 20 күні Павлодар 
қаласынан жолданған; ауылынан қарсы  алушылардың за- 
рыға күткеш не төрт күн болыпты; аттары да, ауылдастары да 
ты ныққан; күн де жайма-ш уақ қалпында тұрғандықтан де- 
реу аттанып кети ггі...

''Түпнүсқада осылай. Қанекең хаттарыпда қааақ т і л і н д р п  
сөздерді даралаған біз — С.М 

“'Қаныш Имантайүлы Сотбапв.
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"Заиіем Таіза-Таі!
...Ауылыма келгені^ге бүгш сегізшші күн, сүткті туғанда- 

рым мен туған даламның мейірімді ңұшағындамын. Даланың 
қиы р түкпірінде орналасқан Шыбындыкөл деген  табиғи су  
тоспасының жағасындамыз... Ж ү з шақырым төңіректе еш- 
қандай тау жоқ, шексіз сары жон, соның әр жершде мал ба- 
ғы п отырған ауы.лдардан өзге тірі пенде кормейсің. Ө ңкей  
бір сыпыра құмайт, шөлейттіиенжазық... Сол жерде мал бақ- 
қан біздщ қазақтар. Әрнне олар үшін бұл қадірш' де  қымбат, 
әрі жұпыны тіршк. М ен  болсам, сығандардың .Алекосы құсап, 
содан да рақат тауып, сахара қызығына қуанған құдайдың  
еркесімін...

Ш ыбындыкм — біздщ қазақ даласындағы ірі су  қоймала- 
ры ны ң бірі, айдыныиың аумағы — 8x10 шаршы шақырым, 
оны қоршаған еңк тщ көлемі, сірә, 20x30 шаршы шақырымға 
сөз айтпас деймін. Кедңң табаны -  майда батпақ, а і  жағасы — 
құмайттау тау жыныстарынан түзілген... К өлдщ  жаралу, 
кеңею  мен айдыны тарылу тарихы, менщше, бірнеше кезең- 
ге бөлінген. Тұжырымдап айтқанда, мынадай: ең әуелі аса 
күшті қатпарлы, күрделі палеозойды көрген; үшінші дәуірде 
ол пәрмснді сығымдауға тап болған; соның артынша, болкім, 
сөл кейш ірек  түрлі тұнбалармен тола бастаған; жан-жағы 
алаңқай жөрде туз/лгеидіктен жел айдапкелген ұсаң тас, құм  
және түрлі жыныстар еңіс түоіне шөккен; ақырында тағы да 
сығымдалу процесі жүріп, ойпаң жаралып, қар суымен осы 
күнгі шалқар көлге айналғап. Көнекөз қарттардың айтуын- 
ша, бұдан елу  жыл бұрын көқ\щ  аумағы шағын болыпты, ал 
жағалай қалың қамыс өскен, су  айдыны соңғы жылдары ере- 
сен кеңейіп, аумағы ат шаптырымға созылған...."

Осы арада Қанекең хатын үзіп, ғалымның тетелес інісі 
Төрмізи ИМАНТАЕВ ақсақалды ң 1966 жылғы әңпм есін  
келтіреміз:

"Сол жылы Бп атам көл жағасында тұнып тұрған балауса 
құрағын қимады ма, кш  білсш, құдық қаздьгрды. Өз отауынан 
ұйқысын қандырып, күн  арқан бойы көтеріл/ен кезде сыртқа 
шыққан Қаныш ағай мн қайнатқан ыстықта құдық қазып жа- 
тқан біздщ қасымызға келіп, күреккс жұққан қоіімалжың саз- 
ды тшне басып көрді де, басын шайқап, "Мына жерден тұщы 
су  шықпайды, жүз құлаш  қазсаңдар да — бос әуре!" — деді.

' Бүл сөздердщ латын вріптмрімен жазылғапыка қарағапда, 
қазақ қауымы жацаша жазуға коше баетаганын іиамалаугп болады,
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Рәсім бойынша, әр үйден ңұрт, май, ірімшік а.іғызып, соның 
бәрін дастарңанға үйтізіп ңойып, жөн-жоба айтып отырған 
үлкендердщ бірі: "Оңуың тасып тұрса, тұщы су тауып бер, ал 
оіз өз бшенімізді істепжатырмыз..." — депреніш  бйідірді. Қанке 
үндеген жоң, көлге шомылды да, отауына кетш ңа,\ды. Құдық 
тан ш ы ңңан су  керм ек татып, ауыз суды арбамен алыстан 
әк&ідік. Келесі кұні Қаныш ағай мені, Мұңышты, Нұрланды  
Сұңңарңия биігінщ көлге ңараған күнбатыс бетіндеп озекше- 
ге алып келш: "Тура осыжерді ңазыңдар, сукәзі тереңде емес", 
— деді. Айтңаныдә і шыңты. Кісі бойы ңазғанымызда мол сута 

кезіктік... Ертеңінде ауъыды сол жерге көшіріп, көл жағасында 
неше кұн еру бо/\дың. Сол көз әлі 40 бар, біздің ауыл ңонған 
жұртты "Қанышңұдың"дейтін бо,\дың..."

Каныш Имантайұлы осы туралы нақсүйеріне 3-шілдеде 
жолдаған хатында сөз етштт.

"...Шыбындыкө,\дің батыс жағалауъінан жазғытұрымғы су 
шайған жарңабаңтан палеозой жыныстарын көріп, ңұдыңты 
сол жерден ңазута кеңес бердім. Бо,іжауым дұрысңа шыгып, 
ауыз суға кене.лдік. Осы оңиғадан соң беделім курт өсіп, ауъіл- 
дастарым маған "Жер сырын білетін көршкел ңаСчлеті бар..." 
деген  мадаң айтатын бо.лды. Ж алпы  айтңанда, біздің ңазаң  
даласы, сірә, геологнялың ізденістер жасасаң өте-мөте ңыз- 
ғылыңты һәм аса зор жаңалыңтарға жолыңтыруы хаң! Тек 
соған ынта ңойып, рүңсат ала алсаң ?!

Уаңыттың дені ңаршыгамен саят ңұрута, а іыс-жақын аға- 
йындарға са,\ем беру ұшін ауыл ара,\ап, ңымыз ішуден арты- 
лар емес. Ж азға жобалаған зерттеу жұмыстарымның бірде- 
бірін а і і бастаған жоңпын. Шынымды айтсам, Оіздщ ңазаңтың 
көшпелі тұрмысы тұк істемей тек жатып, жаныңа бір мезгіл 
тыным беру үшін — іздесең тапңызбас тамаша тірлік

Шынында да ңам-ңарекетсіз өмір м ен мазалы ұйңы бой- 
ымды сергітіп, ңоң  жпя бастадым. .Алғаиіңы аптада-аң көп- 
кәрім салмаң ңостым... Сірә, бір жо,іға жетер деймш, ңолың- 
ды ңатты ңысып, ңұшырлана сүйемін.

Өзщ іздің Қ... Ш ыбындыкөл.".

Көңіл шіркш жаңа үйретілген кок дөнен'сияқты. Алып- 
ұшып алға ұмтылады, алдында өткізбес оқаптар мен асулар 
турғанын елегісі келмен, көкке шапшыған жас тұлпардерсщ. 
Ойткені оқу жолында кесе көлденеңтүрған қаншамакедергі, 
қнын бөгетті түгел женді. Соған да шексіз тәнті коңі и аласұ- 
рып алдагы өмірден де тоят іздейді. М ақсат — мамандығын
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тезірек игеріп, туған даласының тұнған байлығын армансыз 
іздеу. Әзірше тек қай тукпірде барллу жасап, қай жерден та- 
батынын білмейді. Бірақ, қайткен  күнде жолығатынына 
күмонсіз сенеді

Ш арқұрғанарм ан-қиялы нтеж ейтіноір-ақж әйт — жүрек 
ділімен тапқан ж ан серігімен қарым-қатынасты елдегі туыс- 
тарына, үй-үішне ашық жариялауға дәті жетпей, жасырып 
жүргені. Ш ынтуайтын айтқанда, балалы-шағалы жағдайын 
Таисия да білмейді. Кшә өзінен. Әуелде серілік әуеимкпен 
байланған махаббат жібі екеуі үшш де ойда ж оқта рухани 
ж ақы нды ққа ұласып, өмірлдк мүратқа айналды. Енді соны 
ауылдағы ағайы н-ж ұртқа қалай естіртеді, оғаш қы \ы ғы н 
түсіндірер гәп не?

Қартайған оке-шешесшің ж үрегіне қаяу түсірері сөзсіз. 
Құдай қосқан  ж ары ң бар, неке бұзғаның қалай деп решш 
айтуы хақ. Тегщде, қазақ қауымы о күнде ұлты басқа жұрттан 
ж ар тандауға қагаң  қарап, соған тәуекел еткендер болса, қол 
артқан зайыбын мұсылман дініне кірпзіп, есімін қазақш а- 
лап, қалыңдығының бүкілдімн өз халқының рэгім-тортібіне 
баурап алатын-ды. Ал, мына жағдайдағы басты бөгет — өзі 
қайда кетсе де, сексеннщ  белінен асып, ж үріс-тұры сы на 
тұсау түскен өке-шешесінщ көңьннен шығып, баладай ба- 
ғып-күтіп отырған Ш әрипаның кінәсі не... деген күпті сауал. 
Бұл да бір сәрі, сүйкімді Ханиса алдағы ж елтоқсанда беске 
шығады, атын ұстар ұл күткен үміті де биыл қабыл болып, 
Малыбай есімді перзентінщ дүниеге келгеіпне екі ай болды... 
Қысқасы, өз отауының түтш ш  түтетіп отырған адал қосағы 
сүйкім ді Ш әрипаға ар тар  еш қан д ай  өкпе, к інәсі ж оқ . 
Бүлдірген істщ күрмеуін шешуте жолтаппады. Әзірше бүге 
түруды жон көрді...

"Қ. И. СӘТБАЕВ -  Т. А. КОШКННАҒЛ
Заиіем  Таізаіаі!
Соңғы хатты бұдан оір аіі бүрын, 8 ші>у\еде жолдағаныма 

Сіздщ сөгіс жарнялан реніш  б/лдіреріңізді сеземін. Сөйтсе 
де, жағдайымды түсініп айтыңыз сөгісті.... Біздщ дала төсінде 
жеке адамның хат-хабары түгш, болыс поштасының өзі айы- 
на бір-ақ мәрте ңатынайды. Міне, м ен д е  шабарманның к&\- 
генін пайдаланып, Сізге еюнші мәрте хат жо.у\ап отырмын. 
Оның есесіне Сізден екі хат алдым. Оған жауабым: хатіары- 
ңы з жанымды күйзөлгш, бұрынғыдан да куш прек  сағыныш  
туғызды...

Бір һйда жүзден астам ңаз алдың, өзге ұсаң ңұстарды са- 
наған жоңпын. Бұл жаңтағы негізгі ңарекетімнің жөн-жосы-
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ғын осыддн-ақ аңдаған боларсыл. Көщл-күшм өте жақсы, тән 
саулығы түзеуіді... Семейге, сірә, тамыздың 25-і шамасында 
аттанатын шығармын, қыркүйектщ 1-5 аралығында сонда 
болуға тш стімің...

Өзщіздщ Қ... Жаманқылшыуіы, 8 тамыз, 1926 жыл."

II

Бір көргенге Ұлытау өңірі сұры қсы з өлке — сусыз, нусыз 
құба жон, өсімдіктен де жылан жалағандай тұлдыр. Сол се- 
бепті оны күзден гөрі көктемде көру онды. Көктемде бұлөңір 
адамтанығысызшырайғаеніп, құлпырып кетеді: көзжеткісіз 
кең ж азы қ  қызылалаорамалжамылғандай, жайқалған гүлге 
толады; шоқ оскен көкпек жыңғылын ту алыстан қарауытқан 
ормандерсің; шайыр мен қырмызы, баялыш қаулаған алқап- 
тар көрмеге қойылған кілемдей; боз да бұл ш ақта тұтаса 
көгеріп, айры қш а көріктенш тұрады; ал сай-салаға жамырай 
ш ыққан ж ауқазын мен алқі ізыл қызғалдақтар ше! Тіпті қара- 
ған, тобылғы, гікенекті бұта бастарына дейш  сәукеле киген 
қыздардай алқызыл гүлден алқа тағып, жасанып алады. Өл- 
кені тұс-тұстан құлаған өзендер де мейі.мнше пәрменді, на- 
ғыз күшінде. М ың сан бұлақтар бір-біріне қосылып, ағыл- 
тегіл сарылдап еңіске қаран жөңкілш жатады.

Амал не, бұл дәурен ұ заққа  созылмайды. Он, иә жиырма 
күн, асса бір ай. Іле-шала Бетпақтың шолі мен Ж етіқоцы р 
құмынан, иә М ойынқұм, Қарақұм жағынан үдечелеп соқ- 
қан ыстық аңы зақ басталады. Онсыз да қуаң даланың соры 
осы . Гүл ж ары п , енд і-ен ді бой сала б астаған  ты рб ы қ  
өсімдіктердщ өсуі тежеледі. Сөйтш, бұл өңірдщ құлпырған 
келбеті сағымдай бұлдырап, бірте-бірте құлдырап, біржола 
өлеусірейді.

Ұлытаудың ж азы  да әлей сорақы: өрт шалғандай қап-қара 
болып күйш  ж атқан  тақы р дала; өуе айналып ж ерге түскен- 
дей аптап ыстық; болар-болмас жел соқса, оның арты құм  
боранға айналады... Ж азғытұрымғы езендер тартылыи қал- 
ған, кеше ғана сылдырап ж атқан бұлақтар да құрдымға ай- 
налған. Ж иде өсетін саздақ ойпандар ғанажа-сылреңш  көпке 
дейін бұзбай, ұш ы-қнырсыз ж алпақ өлкенщ ор жерш де арал 
сияқтаны пж е\к ілдептұруы  ғана — көңіліе уаныш...

Екі жарым айға созылған төр жайлаудағы рақат демалыс- 
тың соңында Қаныш салт атпен Семейге жетіп, одан Сібір 
теміржолыныңбірнеш е стансасындапоиыз а^ыстыръш, қыр- 
күйекпң орта шеншде Қызы\ордаға келген. Қазақ АССР-ының
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Х алық ш аруаш ы лы ғы  К еңөсінің  басхнылары оған өлке 
өндірісіне жөн-жоба нұсқайтын бас маман мансабын ұсына- 
ды. Ж ас мамаи одан үзілді-кесілді бас тартады. Айтқан же- 
леуі — өзкасіоінигеру!...Тандауы — Ұлытаужонындаөндіріс 
аш қан Атбасар гүсті металдар тресті. Тек қолайсыз жәйт: 
трестщ  басқармасы — Мәскеуде, Бүкілодақтық Халық ша- 
руашылығы кеңесінщ  (ВСНХ СССР) Главмета/\лқарауында; 
демек, Қаныш Имантайұлына сол күзде-ақ Одақ астанасына 
баруға тура келген.

Атбасар түсті металдар тресті Еңбек ж әне Қорғаныс Ке- 
ңесінің (СТО СССР) 1925жылдың 10 маусым күнгі қарары- 
мен ұйымдасқан! Қарауында екі өндіріс бар: Спас комбина- 
ты, оған Қарағанды кемір кендері мен Өспен (Нілді) мыс 
кеніші, Спас (Көкөзек және Ақбұйрат) мыс қорыту зауыты 
қарайды; екіншісі — Қарсақбай мыс қорыту зауыты мен Бай- 
қоңыр көмір кені, Ж езқазған  мыс руднигі жоие Қорғасын 
кеніші берілген. Осы күнгі ресми ш екарамен шамалағанда, 
бұл — Қарағандыоблысыныңжармхасынажуық жерщ, оған 
қоса Ақтөбе мен ,\қмола о блы сга р ы Н;\а ғы бір шетімен бір шеті 
мың шақырым орасан зор кең алқап.

Атбасцветметбасқармасы жас маманды қуана қарсы ала- 
ды. Қуанбаеқа! Ш ет елден іпақырылған, кеудесі кере құлаш 
"спец" емес, бш м-тәж ірибеітн бұлдағыш ескі кадр де емес, 
социалистік Отанның өз мектебінен тәлім алған ж ас түлек 
ж әне жергілікті жағдаіімен етене таныс, сол ұлттың өзінен 
ш ыққан инженер. Б ірден-ақтрестіңбас геологы, әрі басқар- 
ма мүшелігше кандидат етіп тағайындады.

Тектұргын үй жайы ш ешілгенжоқ. О ны ңсебебш  Қаныш 
ИмантайұлыныңТомда қалғанТаиснч Алексеевнаға 26 қара- 
шада жоддаған хатынан білеміз: "Мәскеуденпәтералу — ерек- 
ш е қ п ы н  ыәселе. М ен  снчңты к с л ім с с һ тер бір бөлмеге зар  
болыпж ылдарбойыкутедібһлем... Бас басқарма бірақ жас 
маманға жағдап жасауға уағда етті, сол үшш қомақты қара- 
жатбосатты . С оғантек қолайлы үйтабылса? Үй тшсімеп Та- 
исня да астанаға келмек. М әскеуде көп аялдамаган. Таисня- 
ны қаңтардың оірі мен он бееі аралығында Қызылордада кез- 
десуге шақырып хатжо,\данды да, жолға шығады.

КСРО Халық шаруашылығының Орталық архившде сақ- 
таулы Атбасар трестінің материалдары Ж езқазғанны ң сол 
күндегі сырт омірмен қатынасы туралы бүкпесіз сыр шер- 
теді: "... Ж ол атымепжоқ. Ец сенім дікөлік  — түйе, ол болса 
кергілікті түземдікхсі-лықтһщ рақымына байланысты, — деп 
шағым еткен трест басқармасы Еңбек жөне Қорғаныс Ке-
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цесіне жолдаган ]926жылғыресмимәдімдемесінде. — Біздщ  
есебш із бойынша жергі\ікті қазаңтарда оір мы ң арба, мың  
жарымдай туйе бар. С оны ңқақ  жартысынөндіріс қажетіне 
жеге алсақ, тасымал қиы нш ы лы гы н игештік деуге болады. 
Бірақ бұғансенімішамалы. Себебіжергьлікті түрғындарзау- 
ытқа юретартудан гөрізорманаулап, тері-терсек жинауаген- 
тімен сыбайлас болғаңды тшмдірек санайды ".

Мөскеуден пойызбен ш ы ққан трест мамандары бес тәул- 
іктен соң, Орынбор-Ташкент жолының Ж осаты  стансасына 
келіп түседі. Ж осалы мен Қареақбайдың арасы 430 шақы- 
рым, салынып ж атқан  мыс зауытына ең ұры мталтемір жол 
стансасы осы болғандықтан да, Атбасар тресті оны аралық 
база ретінде пайдаланған. Комбинаттың барлық жүп, жұмыс- 
кері, колімді-кетімді кісілері де осы жерден аттанады.

Бұлар келген мезплЖ осалы стансаеының жормеңке база- 
рындай жұргшшіге толы, ығы-жығы кезі. Зауыт құрылысы- 
ның қызған шағы. Ж үктер  де қауырт кел.е бастаған. Қылы- 
шын сүйреткен қыс қыспағына іліктірмей, ауа райы ашық, 
жолбарда келгенж үкпж еткізіпалу — комбинаттыңтасымал 
бөлімішң басты міндетше айналған, сол үшш күн сайын бір 
керуен жасақтап, қарбалас әрекетте болатын. Станса мен зау- 
ыт аралығына ертеде салынған 18 бекет қайта түзелш, барлы- 
ғында көлікке жем, кірешілер үшш азы қ әзірлеген. Сойтш, 
Ж осалыдан бергі қара жол ерсілі-қарсылы шұбырған түйелі 
керуендерге тодған: бірі келе жатса, екіншісі түстікке қаран 
кетш баражатады; бір-біріне ж олберіп бөгемеуі үшш жолда 
екеу — домбыраіш епндейжарыстыратартылған...

Ж осалыдан ш ыққан керуен Қарсақбайға, өдеттежетшші 
қонақта әрең ілінетін. Ж еті күн ұдайы жолаушының көрері: 
сүры қсы з қуаң дала, біріне-бірі қосылып ж атқан  жатаған 
жоталар тізбегі; гаң ата бірінен аттанғанда, екшшісіне күн 
бата зарығы п ж ететін  ж алғы з үйлд, қорасы  ж апы райған 
ж үдеу бекеттер... Кей уақ тарғылдөңдер үстшен, көз ұшынан 
босып бара ж атқан киіктер тобы ұшырайды. Бірақ олар да 
арбіілары шиқылдан, көлктері боздаған мазасыз керуен жо- 
лынан ж ы рағы рақ қияндарға босып бара ж атқан сықылды. 
Ұзақты күн күйдірп аңы заққа қақталып, жол шеккен бейне- 
тқ о р  ж олауш ы ауы з суға да ж ары м айды . Ж олш ы байғы  
құдықтардың суы тұз қосып қойғандай ащы. Сол еебепті ба- 
йырғы кірешілер жолға азы қ қана емес, ішерлік суын да ала 
жүрш , құдықтардан көліктерін ғанасутаратын.

Ж езқазған  өңіріне сапарларымыздың (1967-1971 жж.) 
бірінде біз Ұлытау елді мекенінен ДАЛАБАЕВ Шенеу ақса-
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қалды жолықтырып, бір кеш өңймелескенЯз: "Қанышгы мен 
Жосалыда, кіре қагазын влайы ндеп кеңсеге бврғанда көрдім. 
Беіітаныс қа за қ  жігіті сыпаііы амандасты да, керуен ім е  
сүранды. Тегш адам ем еа н  кш м  у л п с ш е н  танып түрмын. 
СөіІтседе қазақтың қазымырлығына салып: "Біздщ жақтан 
н е  жогалтып ж үрсщ, ш ы рақ?" — д е п  тпісе тіл қаттым. 
"Жұмыс бабымен. отағасы. М әскөуден келеміз". "Нешеайға?" 
"Сірө, біржо іа. Ж олсерікке аласыз ба ?" — деп  кымнды тағы 

„қ). "Ліамын, тек орта жод.\ан қашып кетпесең. Ондай сері- 
лерден  ,*е құр  өмвспіз, құдапға шукір. Маманбыз деп оқалы  
қалпақтарын шекесіне таи озіпдеіі қнсаііта кнш, кісімсш келе 
жащ.\ы... Сонсоң бір күні іздесең — өзі түгш, ізш  де таппаіі 
қаласың. Бірәушщ қалпағы біз,\щ үііде былтырдан жатыр..."

Ш абан атандардың мезі изеңш ен зерігіп, жол. бейнетш 
кешкеп жолаушы төзімі өбден ж ұқарып, кощлі құлазыған 
аіп аның соңында көз ұшынан Қарсақбай зауьп-ының мұржа- 
сын көреді. Б ірерсағатизеңге шыдасаң — Соцгородок атал- 
ғап жұмыешылар қалашыгына жетесщ. Қалашықты қақ жа- 
рып өтетш даңғыл керуен көлетш жолмен ұласып ж атқан- 
ды қтан Ж осалы  көшесі аіалған, керуен сарайы да соның 
шыға беріс аүзында.

А у\ т ы н ш ы  тәулғктщ соңында Атбасар трестінщ  маманда- 
ры зауыт алаңьіна жетшті.

Ш

Тап сол қарсаңда Қарсақбай зауытының анналасы кешелі- 
бүгін көшіп келген ауылға ұқсайтын. Ауылболғанда — он шақ- 
ты үй емес, кем дегенде екі-үш мың түтіннен құралған, бір бо- 
\ыс бірден көтершп, соның бәрі Қумоланың тар танабына 
таласа келіп, жапа-тармағай қонып жатқан сияқты. Қайда қара- 
саңда — жыпырлағанкшз үйлер, қостар мен итарқажаппалар. 
Қарсақбай байдың ескі қыстауы тұрған қарсы беттен бастап 
Балбырауын жотасы жақтағы тарғыл дөңге дейін, Жоса>\ыға 
шығатын қара жол мен өзеннің арғы-берп жағасы түгелдеғі 
сығылыса отырған қа \ың ел. Ал зауыт тұрғызылып жатқан биік 
төбенща\ды-арты зор қүрылыс алаңынаайналған...

Цех корпустары бой көтерген қарсаңда Байқоңыр мен 
Ж езқазған  аралығына тарты,\ып ж атқан тар табанды темір 
ж ол да пайдалануға берілмек. Агылшын мамандары станса 
үйлерін тұрғызып, жол танабын бастағанымен, рельс төсеп 
үлгермепті. Епртәуірі, Қарсақбайтөңкеріс комитетідер кезін- 
де жұмысшы бақылауын қонып, әкелінген рельстерді сақтай
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Оілген. Соны енді тездетіп төсеу керек. Байқоңырдан шарпу 
пештерінжемдейтінкөміртасылады, алЖ езқазған  — кенбе- 
регіи негізгі шикізат қоймасы. Жезді өзенінщ бойынан мыс 
қорытуға қаж ет қосымша заттар тасылады. Қарсақбай аша- 
сыь' солардың бәрін қабылдап, ақыр аяғында қара мысқа ай- 
налдыратын өндіріс алаңы. Демек, қай жерде болмасын қыру- 
арәзірүікжүрігт жатыр, қаисібірін тыңнан бастауқажет. Сон- 
шама жұмысты атқаратын адамдарға тұрғын жай керек. Сол 
үшіндеҚумоланыңбергііргепненжұмысшы-техниктертұра- 
тын жаңа қалашық — Соңгородоктұрғызылыпжатыр. Байқо- 
ңыр мен Ж езқазғанда негізінен барактар құрылысы етек ал- 
ған. Тағы бір қы зу еңбек ж ер астында басталыпты. Өйткені 
кен де, көмір де — ж ер қойнында, оны үстіне шығару үшін 
агылшындардан қалған ескі шахтыларды қалпына келтіріп 
қайыра іске қосу керек. Кен тасын бірден Қарсақбайға тасу — 
тиімсіз жұмыс, оны бос жыныстан арылтып, байыту қажет. 
Бұл үшш Ж езқазғанда байыту фабрикасын салу міндет...

Осынау сан салалы, әр жерде төбе көрееткен алуан жұмы- 
старға үш мындай жұмыскер қамтылған. Олардың дені — Ат- 
басар, Қазалы, Қызылорда сияқты Ұлытаумен шектес атырап- 
тағы елді мекендерден келген дала қазақтары. Маңайдағы най- 
ман, қыпш ақ ауылдарынан ежелгі ата кәсібін тәркі етіп, ұлы 
дүрмекке емгш келген жіпттер де аз емес. Көпшілігі ағалы- 
іні м, әкелі-балалы болып, үй-ішімен көтеріле келшті. Сауын 
малЯГн, еш кі\ерш е дейін айдай көшіп, Қумоланың ор жерде 
үзь\ген суын жағалай қоныстап отырғандар да осылар. Бұлар- 
дыңдені қолкүшін ғана емес, түйе, арбаларын да қоса жалдап, 
бейнеті зор кіре тарту жұмысын көтермеге алған.

— Ж ергілікті халықтың бұл құрылысқа деғен ықыласын- 
да шек ж оқ. Ж алаңаш  қолмен тау қопарып, тас қаш ап жа- 
тырмыз. Ағылшын кезінде бұлай емес-ті... Ілгері басқан аяғы 
кері кетіп ж үрдім-бардым істейтін, ш етінен қы рсы қ еді. 
Бүпнде солар адамтанығысыз өзгерген. Қараңғы деуге бола 
ма осы жұртты, айтыңызшы? Көкірегі ояу, ж арқы н көңілді, 
жомартхалық! Ш етшен еңбекқор, көрдіңіз бе, бап-күй талға- 
май құлш ына кірісіп жатқанын, — деп сүйсініс білдірген-ді 
комбинат директоры Иван Ваеильевич Деев.

Ұлытауға Деев орталық қалалар мен Сісчр түрмелерінің 
дәм-тұзын біраз уақыт татқан соң, бас-еркінен айырылып, 
жер аударылып, 1913 жылы келген-ді. Ояз әкімшіліп оны Бай- 
қоңыр кәсш ш ілігш е фельдш ер етіп тағайындады. Қызыл 
Преснядағы (Мәскеу) 1905 жылғы көше шайқасында шыңдал-

''Осы жердщ ескі атауы.
11-26
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«чш болыирішк, орине мүндл д* жайдан-жнн жүрчейді пиіх 
торлердің асгыргын үйымічі одақтасып, с*нсм күрос бнстнү 
ына үйтқы болады, Қазпқ плш үйрешп, бүқара халықтыц 
мүц-мүқтажына қайырымды болып, өсіросе ауырын-сырқа 
іандарын ақысыа емдоуі оны "Перііпл ГІнап" атандырып, 
жерплікті түркындарға жақыпдага түскон, Пвпн Васпльеішм 
жайында Қапыш Имантпйұлы трест кецсосінде орқилы 
қауесет есгігон: "Зауыт құрылысын аитып болмсіс қныіппы- 
лықион баспідық. Шол дйлп, ец қпыны — жол қатмнасы, бір 
жәшік шогонщ оаін төрт жүа огыз шақырым жордон түпамен 
ж еткізу корок, Қайда оарсаң да — қсіцыраіан ескі жүрт, 
бүынген шахгьг, қлусан түрған цохтар. . Лл соны тез жопдоп, 
мыс оереді доп күттп отырган сопімді кісіміз — кешеп фольд- 
шер...” ”Б ү \ қалай, тохнпкалық сауаты мыіым басқа кадр 
болмаган ба?" доп ол таңДИпыс оі.чдіргонде, Дсоптт менсшбей 
мұрнын шүйіргои трост ннжонерлорі бүл сүрақтыц жауа 
бын Қазақ олкесішц оасшыларынан сүрауга коцос боргои.

Міне, енді өз козімен коріп отыр Иван Васильоішч талант- 
ты ұнымдастырушы болып шықты, Біржосын тынымсыз 
адам. Қолымнан мұндай зор іс колмойді деи қамыгу лсоқ. Жоқ- 
тан бар жасап, жаднақ іілді қүрылысқа жұмы-үуірып, ортолі 
кош жүпріи жүреді. Әсіресо лсо[)гілікгі тұргындарды кіро жү 
мысына тарта білгшп — трест басқармасыііыц "жергілікті 
халықтың рақымына баншнысты" дои күні бүрын байбалам 
са\ған  нақақ жлласын алгашқы аііларда-ақ горіско шыга 
рыпты, Үлытаудың байыргы түргындары комбннатты ко- 
\іктон де. кірошіден де тарықтырғап жоқ, Сіро, бүл қалиында 
зауыт, шахгыга да жасқаноан кірісотш торізді

Қпрсақбан мыс зауыты — қазақ  даласындагы гүцғыш ірі 
қүрылыс қана емес. бүкіл коцостік мыс ондірісш іцалгаш қы 
қарлыгашы еді. Тоцкерістон бүрып салынгаи Орплдагы Ка- 
латнн, Қыштым, Банмақ, Қарабаш зауытгары, одансоцК ан- 
каздагы -\.\лаио[іді, Зангезур мыс ондірісторі қайта жүргені- 
мен, хплық шаруашылыгыиың қажчти*өтой ялмады. Аныгын 
да солардыц бәрі қосылып, корок мысгың жяртысын гана 
берді, Қалған жармысып үкімот алгынга аны|Убйстап шетел- 
дон алуічі мэж бүр болып оты[). Осы олқылыкты түзсу үшш 
таяу  ж ылдарда ты цнан бірнаш е мыс зауы гтары н галуг.і 
шешім қабььуулган.

Қумола жагасындагы зор қа[)баласты ко|)гон сәтго-ақ 
Қаныш Нмантапүлы бір түрлі асқақ  созімге боленген: алып 
ондіріс оныц үлкенді-кншлі цехтары, анау тобо басындагы 
зәу<\ім мүр.жа, айдыны жарқт.іраган с у богеть жацв қалашық-
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гыц еңсолі үйлорі... Бөр-боргн оціндо омес, түсінде корген 
дем; сахаряиц ұйқысьииш ои іып, қаласалып, отырықшы сл 
етпекболғам бала күшіідегі қпял-сірмшіы бір-ақ күндс жүче- 
ге асқандай қүдды... Бақса, қпялы мен шындық арасы ұзап 
кетПмгмн. Ал озі сол тацгажайын озгерістщ  белсемді қыз- 
метшісі, тіпті жанды тетігі!

I V

Қарсақбаііім ке;М’сн бетшдо-ақ олГоологшілық комитотпц 
мамандарымоп оірго грест иолігшдогі кеы орындарып ара 
'аүгааітсіш ап.

Ол күнде бүлда оп-оңай шаруа емос-ті. Ец үрымталтүрган 
Байқоцыр клмір квні — Жосалыжолында, Қарсақбайдан ш\- 
пыс шақырым жерде, Ж езқазгап  дасонша жырақта. Қорга- 
сын кош ок іж үз шақырым — Лқтобомон шокарсіда, ал Йілді 
кенпшпо бару үшш қпырдаламонтортжүз шақырымнан ас- 
гам ж олж үру  Қслжот. Ақбұпрат пон І^прАганды одандаөріде.

КҮЗЕУБЛЙ ЖИДЕБАЕВТЫҢ стңпмосшен:
”ЖаГтнуг\лн ңаГггқан мезп-1. Қа/іа куз. Сымтас дегвн жер- 

де қыстауъгмыз болагыи, соның іргпсицс отырғанбыз. Қудық 
басыіца түр с,\ні, ауылға қарам сау шеліп келе жатқан бес- 
алты салт атты көршді. Карта сызып жүрген жемтемір бол- 
дың ,\ен  тамалап түрмын. Таланы келпі жон сүраған, талай- 
ын бастап жүріп жол нүсқағам.

— Ассалаумағалейкум!
К ореко\\і! Жсмтөмірлер қазаңшаға сущаы дөн кім ойла- 

ган?! Нормалы борашке кмген, сырықтай үзынтүра жіпт 
ж ақщ цап ке.ііп, атынан түспі, сллем беррі Үңіле қарасам — 
озіміздің қазақ баласы.

— Ж ол болсын, ппм. Танымасам, айыпқа бүнырма.
— Ксн іздоүшіміз. Мына кісілмр — Аенянградтан кслгсн  

қонақ мамандар. Озім Мәскеудсн шықтым. Ныспым — Қаныси.
— Торекслді, Қаныін шыраң. Қазақ баласының да жем- 

темір болып, оз жсрш өлшсугө ж сгкені — қагарға ілшгсні 
двссцші. Қадамыц қапы/ъш  оолсын!

— Күзсксң отағасы сіз боларсыз?
— Шаруаңды а/ітсаң, Күзеубаи да табылып қалар.
— Сарысу бойына жср шолып барамыз, жолбасшы болса- 

ңыз деген тілегіміз бар сізге?...
Ағылшынга жолбасшы болганда, орыстармен тамыр атан- 

ганда, өзімізден ш ы ққан азаматқа қызмот ко/н етисйтін не 
көрпііпті маган. Қуана келістім дс:

— Сө/пкте/шц! уйго шақыр. Сусын ішсш, — дсдім...
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Сол күннен былаи Қаныш екеуш з ағайынды кісідей дос  
болып кеттік. Бүл өщрде табанымыз тимеген тау-тас, ат суар- 
маган оұлақ оар дейсщ  бе, е, ол д<і бүгін естен кетпес өткенге 
айналды... Тобылғылы, Агібат, М иқайнар, Шалқпя, Қаража- 
лға дейін, оір шеті Манаңа, Қызылтас, Қызылжарды сол са- 
парда, енді біразын келесі жылдарда шарладық. Қанекең атқа 
шыдамды. Қасындағы серіктері үзақ жүріске тезе алмай, 
Ж езқазғанға қайтып кеткенде, сыр берген жоқ сабаз. Ақыр  
аяғында екеу болып араладық. Екі кісі әлденеше күн кең  
ны  кезгечдо айтылмайтын сыр қала ма ? М енің айтатыным — 
ел әңгімөсі, оқымысты с е р іп м н ің  сөзі — жер м ен д ү н и е  
әңгімесі. Осылайша сырласумен күн  үзартып, түнқата журіп, 
талай жерді сүздік. "Осы күнгінің саққүлақ тыңшысы — ги- 
ологдер еді Қаныш. Онысы рас. Бүлақ, өзонгс ксзіксе, аттан 
түсіп, су жағасын жаяу шарлап, кейде алақанымен қүм сузіп, 
сағаттар бойы қараудан жалықпайтын. Тауға шықса, балға- 
сын тықылдатып тас қаш аумен болады... Тама еліндегі Ж а- 
мантауға барғанда айтқанын қалай  үмытарсың! "Күзеке, 
бүғанда соға жүрелік. Ж аман таума, әлде жақсы таума екен, 
білгеніміз жөн ғой" — д еп  әдеі бүрылып, бір күн  қона жа- 
тып, асықпай көріп ш ы ққан соң: "Біздің халық жер атауға 
шебер, тегінде. Мына тау рас жаман бо,\ды. Не үстіндс, не  
астында қазына жоқ, пт байласа түрғысыз, жел қыдырған  
панасыз жер екен"деген ін  қалай ұмытасың?!.. М ен  сонда 
естілердщ бір сөзін есіме алып: "Күлтөбеге қазына көмдім, 
қымбаты үстінде, арзаны астында" деген екен бұрынғылар. 
Қаныш шырақ, сен  осы қолы ңдағы ны  қомсынып, жерде 
жоққа қызығып жүрмегейсщ. Асыл кен  шығып жатқан Ж е- 
зқазғанды қарамай, қ у  медиен мына даладан не іздейсщ, нен- 
дей үміт күтпексщ?"дегенімде, айтқыш еді-ау, сабаз, қолма- 
қо,\ тсрмеуіеп: "Таза, міысіз, асыл тас су түбінде жатады, өлмей- 
түғын асыл сөз ой түбінде жатады. Су түбінде жатқан тас жел 
толқытса шығады, ой түбінде жатқан сөз шер толқытса шы- 
ғады"деп, Бүхар жырау атамыз тектен-тек айтпаған боу\ар, 
бұл даланың біз білмейтін асы .ш  іздамесе көріне ме?"деп, 
сөзден тосып еді мені.

, Ьіғашқы сапарда екеуміз, ұмытпасам, тоушқ бір ап, қар  
бекшгенше ат үстінде бо,\дық..."

Қаныш Имантайұлының ж ер шолған саихатында қасында 
болгандар одақтық Г еол-комның мамандары болатын. Ұльггау 
жонында олар 1924 жылдан беріде барлау жүргізш келе жатқ- 
ан-ды. Жетекшісі — Иван Степанович Яговкин. Ол кісі жайын- 
да Қаныш Имантайұлы Москеуде бір галай жақсы лебіз естігөн. 
Бесшоқыда бұрнағы жылы өзі геология-лықтәжірибе-тағылым 
алғанда, Михаил Петровнч Русаков та оның еСГмін құрметпен
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атап, Сарыарқа қиырын қажымай аралап, әлденеше кен орын- 
дарын ашқан аса жолды іздемпаз геолог деген-ді...

Иван Степанович пен Қаныш Иман гайұлы Ж езқазғанда 
кездеседі. Айтулы кісі тарізді, жас геологты бірден бауырына 
тартып, жылы шыраймен қуана қарсы  алды.

— Хош келіпсіз, әріптес! Қ азақ даласы жер-суы, табиға- 
тымен етене таныс өзщіздей тума маманды күткелі қашан. 
Біздікі не? Көктемді шығара келіп, күзде қайта кетеміз. Тура- 
сын айтқанда, жыл құсындай қонақ халықпыз, — деп ілти- 
пат біді,іре сөйлеген Яговкнн, іле жүмыс жайын баяндады. — 
Агылшындар бұлөнірді он жылшуқылапты, тапқаны мәз емес. 
235 ұңғыма бұрғылаған, і ірә, жарымаған-аудеймін, тереңге 
аса бойламапты. Біздщ а,й,амдар екі-үш жылда біраз жерді 
түртпектеп көрді... Ж оғарғы белдемде щ ұқанақ қабаттар бар. 
Бірақ көңиітоларлық көмбеге жолықпадық... Мына салынып 
ж атқан  зауытсымақты жиырма-отыз жы л жемдеуге жетіп 
жатыр, сон ы да тек ұқсатып ала алс ақ  ?...

— Неге? Ш ахтыларқалпынакелтірі\іп , байытуфабрика- 
сы іске қосылса — алу қиын бола қоймас, — деп қалған сді 
Қаныш.

— С ізж ас мамансыз, Қаныш Имантаевич, — дедіЯговкин 
кіді унмен, — аптығы басылмаған, арыны қайтпаган деген- 
дей... Тегшде, бұлөңірденж езтүгілі, алтын тапсаңда — оны 
ж ер  бетіне шығарып, қаж етщ е ж арату өте қиын, өрі қымба- 
тқатүспек. Озіңіз ойланыңызшы, ең ж ақы н дегентемір жол 
стансасы төрт ж үз отыз ш ақырым жерде, су мүлдем тапшы, 
төңірек қүлазыған шөл дала, тұрғын халқы түгелдей сауат- 
сыз. Иө, олар квңілщізге келмесін, ауыр өндірістен ештеңе 
сезбейді. Бұларға бірдеме сездіру үшін жиырма-отыз жыл 
қажет... Әлде орталық Ресейден келіп ж атқан бірлі-жарым 
жұмыскерлерге сенеміз бе? Бос өрекет! М ына қу медиенда- 
лада олар ұзаса бір-ақ ж аз тұрады. Онда да аңдамай келш 
қалған соң. Бұлтауқымотгі жыл сайын бастан кешіп жүрміз. 
Ж алдап әкелген ж ұм ы скердщ  екі ж аз қатар  істеп, келесі 
жылы қаныра келуі... Ж о-ж оқ, көрген де, естіген де емеспін. 
Неге сөйітщ  деп байгұстарды кінәлауға да болмайды. Қай- 
дан шыдасын, ж азы  әлей ыстық — аспан айналып ж ерге 
түскендей. Қысы үлыған боран, аязы қытымыр! Көкөніс аты- 
мен ж оқ, станокке суды түйемен әкелеміз, ауыз суды алты 
қы рды ң асты нан  торсы қ, сабам ен  тасим ы з. Ж арайды  
ж ұмы скер мөселесін шештік деш к. Өндіріске қаж ет суды 
қайдан аламыз? Мыс қорытуға қы руар отын керек, қайдан 
аламыз? Қараганды көмірін атарсыз. Сонау жеті ж үз шақы- 
рым қиы рдантүйем ен тартамыз ба?
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— Байқоңыр көмірі ше?
— Байқоңырлың қоңыр көмірі, шырағым, көп дегенде он-ақ 

жылғажетеді. Әмбе олкөмір деген аты болмаса, боқаты жан- 
гыш затынан көп, қызуы төмен, мардымсыз отын. Ж оқ, Қа- 
ныш Имантаевнч! Ағылшын ж ұрты ақы мақ емес, бақырды 
алтын етуді ертедеи бі.\ген есепқор халық. Өзіңіз де байқар- 
сыз, олардан қалған геологпялық докумептация осында бы- 
қып жатыр, терең барлауға агылшын ннженерлері әстілі бас- 
паған. Неге? Иә, иә. Үстіңп қабаттағытотыққан кенш ңқұнар- 
лы көмбепн қаймақтай қалқып алып, оныншық зауьггга шала 
м ы сқа1'' анналдыруға жоба жасаған. Олар мұнда неборі он 
екі жыл жұмыс істейміз деп есептеген. Түсшдщіз бе, бар- 
жоғы — он екі-ақ жыл! ?

— Ж езқазғанға сенбесек, оны қорлы кенорны дем есек —
1 жеті мил/шон сом қарж ы  жұмсап, Қарсақбай зауьггын не-

ліктен қайы ра жөндеп жатырмыз? Ж ол боііы көріп келдім, 
қанш ама ж үк  тасылып жатыр, құры лы с ж ұмыстары ірге 
көтерген!.. Осынша бейнеттщ  керегі қанша? Даланы мәңгі 
ұйқы сы нан оятамыз деп ұран салып жүргеш міз де бос соз 
болғаны ғой, — деп кексе әріптесінщ сөзш бөлген-ді Қаныш 
Имантайұлы, имандай сенін келген кен орынның қадірі көз 
алдында құлдилап бара ж атқаны на шыдамай.

— Ж ассың, шырақ, жассың! — деп салды Яговкин мырс 
етіп, — Бұлөндірістінепзгі цехтарыбұрыннан орнап қалган 
соңеріксіз салып жатырмыз. Дыбецтщ 2'' есебшше, мұндағы 
ауыр жабдықты бір ж аққа  көшіргеннен де кемтігш толты- 
рып, ж үргізғен тшмді болғаи. Ал оны неліктен бұрынгы жо- 
басынан үлкейтіп салып жатырмыз, не үшін? Оның жонш 
Дыбец жолдастың өзінен сұрагын, шырагым. Ал меп Ұлытау- 
дай қиянға үлкен өндіріс ашуга туу бастан қарсы болғанмын. 
Бұл — бір. Екіншісі, заүы гтұрғы зы лы пж аты рекендепм ал- 
данып қалмаңыз, ж арқыным. Осы да зауыт па екен? Ойын- 
шық, далбаса көңілдщалданышы! Кенпитермен қатынас — 
тар табанды темір жол, он тоғызыншы ғасырдың мұрасы. 
Сыртөмірмеи байланыс — түйе, өндіріске пайдаланбақ суы- 
мыз — көкте.мде ұстап қалған қар суы. Үлкен істі бұлай бас- 
тамайды. Болашағы зор кенді игеруге бұлай кіріспейді...

Қаныш Имантайұлы әлгібір тәжікеден соң, жасы үлкен, 
әрі тәжірибелі маманға еш теңе деген ж оқ, үнсіз тыңдады.

' Қара мыстьщ тохникалық атауы.
"Дыбец С.С, — Лтбасар ірестіиің сол қпрссщдагы басқармсі 

бастыгы
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Келер күндерде Яговкин жас әрігггесше Геолкомның зерт- 
теу партпясы үш жылдан бері жүргізген барлау нәтижелері- 
ментаныстырды. Одап соцекеуі жолбасшы алып, Жездіөзенінің 
бойына шыққан, қайтарда Кеңпрдщ жағасын шола оралған. 
Иен даланы емін-еркін аралау, әлденеше күнге созылған ұзақ 
сүхбат екі геологгың өзара жақындасуына түрткі болды. Ж оса- 
лыға аттанатын күні геологиялық архивті тапсырып отырып:

— Біраз күн дөмдес болдық. Үлкендік жөшмен бір ақыл 
антсам, ренжімейсіз бе, Қаныш Имантаевич? — деп, Яговкин 
тың өңгіме бастаған.

— О недегеніңіз, айтыңыз, Иван Степанович.
— Сіздщ холықта "Қыран құстың қанаты ұшқанда қатая- 

ды" деген нақыу\ сөз бар екен, ж уы қта естіп, таң қалдым. Ме- 
нщше, ерекш е манді сөз!... Сізге де тезірек ұш у керек, дос- 
тым. Иә, иә, қанатыңызды бекем қатайту үшін де бы кке са- 
мғау керек! Сол үшш де айтамын: Ж езқазғанға малданып 
қалмаңыз, болашағы баянсыз кен. Иә, ащы болса да шындық 
солай. Солсебепті барлауды бірержы лдааяқтап, басқабір — 
қоры мол, сүбелі кенге ауысу керек. Қазақ даласын геология- 
лы қ жөнінен өлі күнге дешн аз зерттелген тың өлке деп ж үрміз 
ғой. Бұл рас. Сіздей жас геологқа өзщізді танытар, бақ сынар 
қазына аз емес, тек соған салымыңыз болғай!..

— Рақметілтипатыңызға!
— Ж езқазған  қыртысы қалай ш ұқыласаңыз да еркщізде. 

Б ұ л ж аққа  мен сірәда қайтып оралмасиын, сізге солүш ін де 
рақмет ауыр міндетті мойнымнан алғаныңызға!...

Яговкин аттанып кетгі. Қалдырған мұрасы — Ж езқазған- 
ның кен төбелері Сорқүдық пен М илықұдықты айнала ора- 
ған шурф пен жыралар; қағазы сарғайып, шеттері жұлынған 
ескілі-жаңалы барлау құжаггары. Иә, алдагы жылғажобалан- 
ған небәрі бес бет геологиялық нұсқау-кеңес. 1 Іван Степано- 
внч үсынған кеште-ақ Қаныш Имантайұлы оны мұқият оқып 
шыққан, Оқып қана емес, әр сөзін көкейщде тоқып та алған. 
Үққаны: Ж езқазған  кені — қазақ даласында жш  кездесетін 
тотыққан кен орындарының бірі; мысы бар, құнарлы, алайда 
қоры баянсыз — мықтағанда Қарсақбай мыс зауытын отыз 
жылға шнкізатпен қамтамасыз еткендей ғаиа; сол себепті бұл 
ауданда колонкалы қымбат бұрғылаумен шұғылдану тиімді 
емес; кең көлемде және тұрақты жұмыс істейтін барлау қыз- 
метін ұйымдастыру да өзін ақтамайтын өтеусіз шығын...

Туған жерінен қазына көмбелерін тауып, елкәдесіне тезі- 
рек жаратуды армандап жүрген геологжігіт, кексеәріптесінщ 
мейіліншетұжырымдап айтқан, әмбе жазыпта қалдырған пай- 
ымдауына сенер-сенбесш бьчмей, екі ұдай күйде қалды.
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ІЗДЕНІСТЕ

I

Қаныш Имантайұлы Ұлытаудан аттанғандажерде қар бар 
еді. Төщрек түгел мақта төсеп қойгандай аппақ. Ачз сорып 
қатпаған, боран ұйытқып қаттамаған ұлпа қар. Даланың өрт 
шалғандай реңсіз сұрқы  күрт өзгерш, ж аңа киім кигендей 
жасаңғыраған келбетке ауысқан. Ж аздағы  қарбалас — көп 
ж үргш ш ш ің, түйелі керуендердің  әрлі-берлі қозғалы сы  
біржола тыйылмаса да едәуір саябырлаған. Барлау жұмыс- 
тары тоқтап, Г еолком жұмысшылары түгелдей үйлеріне қай- 
тты. Зауыт пен темір жол бойындағы, кеніштер мен Соцгоро- 
док төңірегш деп абыр-сабыр ж ұмыс та жаздағы екпінінен 
жаңылған: у-шуы азайып, балға-сүймендер салдыры сирек 
естілетщ болды...

Ж осалыда ол аялдаған ж оқ. Барлау материалдарын, жи- 
ған-терген ж ы ны с үлплерш  ж у к  кам ерасы на өткізді де, 
күздеп  келісім бойынша, Қызылордаға соғып, Таисиямен 
бірге болып, бірер аптадан соң М әскеуге аттанып кетті.

Бұл қыста бір ғана іспен беріле шұғылданады: Ж езқазған  
кенішінщ ашылу тарихы, ертеңптағдыры ...Трест кеңсесінде 
сарыла отырып, алғашқы геологаялық сапары жайында есеп1/ 
жазады; Ленинградтағы Геолком құтыханасынан келе баста- 
ған анализ нәтижелерше ш ұқш ия үңіліп, Ж езқазған  кенінщ 
қуат-қоры н, мүмкіндігш  есептейді; кеңседе үлпрм есе — 
Қазақстан өкілдігі әрең дегенде тауып берген уақытша жатақ- 
тағы екі кісілік аядай бөлмеге ала келіп түнде де істейді; өредік 
үлкен астананың қазынасы мол кітапхана, ескі архив қорла- 
рына кіріп, онда да ұзақты күндер бел жазбай отырады.

— Әрбір кеніштщ көптеген ж ы лж азы латы н ғұмыр шежі- 
ресі, өзш дік өм ірбаяны  болады. Тағды рлары  осы ж ерде 
түиіскен ж үздеген адамдар жасайды оны. Қаламмен ғана 
емес, кейде қанымен де жазады... Ж ас  достар, қандайда бір 
кенді зерттеуде аттап өтпей, ғұмыр шежіресін өзщ  жазған- 
дай білу керек, — дер еді профессор Усов.

Ұлытауға тұңғыш сапарында-ақ ол Ж езқазғанны ң арғы- 
бергі тарихына зер сала үңілген — кен ш ы ққан төбелердегі 
барлау жырларын аралап ж үргенде де, К еңпр бойындағы

''Атбасар тррсшің гсолпгиялық есептері, КСРО Халық 
шаруашылыгының Орталық архипінде сақтаулы. 8034 ф.
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көне қазба\арды , кен үймелерін көрген сәтте де, тоңіректеп 
ерте заман ескерткшітерін тамашалап, ел аузындағы аңыз- 
әңгімелерге құлақ түргенде де...

Ж ас зерттеушші ең алдымен таң қалдырған ж ұм бақ — 
кен орныныңтаңғаларлық аты еді: Алтынқазған, Күмістөбе, 
Қорғасынды, Темірші, тіпті Ж езтөбе де емес, осы заманның 
геологиялық кеңесі жан-жақты ғылыми талқылап, он ойланып, 
жүзтолғаныпшешкендей — Ж езқазғандеуі(Ж езболса — мыс 
қоспасы, сол себепті қазақтар мыстан жасалған бұйымдар- 
ды ж ез атымен атаған. Мысалы, ж ез легон, ж ез самауыр). 
Демек, "Ж езқазган" атауын оған кен кезін аш қан барлаушы 
геологемес, халық қойған. Қашан, қай заманда?

— Ұлытау біздің қазақ  ұлысының кіндік ортасында тұр. 
Ілгергі заманда осы жерде ("Күлтөбеде күнде жиын" деген 
сөз, сірә, содан қалған, біздщ пайымдауымызша, ол — Қара- 
кеңгір өзенінщ  бойындағы .А\аша хан мазарына ұрымтал 
тұрған тақнядай еңселі төбө, Қазақтың нгі жақсылары, дана 
бнлері осытөбеде бас қосып, ел арасындағы дау-шарға билік 
айтқан, құрылтай ашып, ақ  киізге салып, билеуіш хандарын 
көтерген... — депсы рш ерткен-дікөнекөз қарттар Қанышқа 
ел аралаған сапарында.

Сондай бір басқосу белгісін ол Сарысу бойынан, Таңбалын- 
ұра деген жерге тап болғанда көрген: бітімі өзгеше жартастың 
бұжыр оетше қазақ  руларының түрлі-түрлі таңбалары ойы- 
лыгггы; сірә, пәтуа сөзін өз елшіңтөлтаңбасымен әиплеп кету- 
ге келіскен... К еңпр жағасындағы көне ескерткіштер — Ала- 
ша хан, Домбауыл, Ж ош ы мазарлары да жас геологтың көкей- 
іңде неше түрлі сұрақ, алуан жұмбақ тутызды. АлҰлытаудың 
арғы баурайындағы Бұланты, Ж епқызөзендерш щ оойындзғы 
тас мүсіндер, тасқа шабылған таңоалар ше?...

"... Егер Әу.иіеата (қазіргі Тараз қаласы — С.М.) — Қара- 
тау — Ж осалы — Қарсақбай ара.\ығын оймен шолсаң, Қазақ- 
станның түстік пен  орталық атырабын мермдиан бойынша 
кесіп өткеніме төнті боласың, — дегггі Қаныш Имантайұлы 
Тансия Алексеевнаға Атбасардан 1927 жылдың 30 тамыз күні 
жолдаған хатында. — Бұл сапардың мен үшін ерекше маңыз- 
ды болғанын ескертуқажет. Осынаукөз жетпес шалқар қныр- 
дан мен жер бедерінщ, топырақтың, өсімуктщ, ауа райының 
сан мәрте құбылып, сол атырапты мекендеген ел тіршшпнщ  
де ішінара өзгерш отырғанын аңғардым. Бұл жөнінен әсіре- 
се соңғы сапар маған өте құнды  мағлұматтар берді. Қарсақ- 
байдың бір-біріне үқсамайтын екі түрлі тіршшктщ шекара- 
сында орналасқанына м ен осы сапарда біржола тәнті бол-
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,]ым. Оның оңтустіп — ш т  ,щл,і мон шексі.> құм, ал терісгі- 
ЩіндщмулАом өзгеше әмір — шалқар жапылымдар, суы мол, 
епстікке жаримды жері де мол. Тепндө, күрт өзгорістің шебі 
Қарсақбаіідың терістігніде біршама созылы ңқырап барып, 
Ж ыланды өзөнінің аңгарына ле ііін  жетеді. Нақ осы жерде, 
.Аііыртау жотасының жогаргы деңгоЪнде біз гырбық жусан- 
ны ң бетегелі көдеге ауысып, оылаііша аіітқанда, нагыз далі 
баста,іганын көрдік. ,Апыртаудың орысша баламасы — "екіге 
айыры,\ган тау”. Рүл 4<э б'здің қазақтардың аңғарымпаз қабі- 
летінен туған атау.

Лныртау Үлыгаута пы қ тіреп тур. ,-Ь\ Үлытаудың өзім ені 
маңқнғаноқш аукеіінім ен, алыстанқұздпыпкөршетінерөк- 
ше паң бпіктерімен таңқа.ддырды. Ұлытау — біздщ  Орданың 
тарпхп талбөсігі. Лспанға шаншы,\ған бінк шыңдары жала- 
ңаш  та сұстиған тұрпатымен-ақ ш ынындада қатпарлы ескі 
тарнхқа к у о ,  тым көнеж әне сымбаты қанталанбаіітынанбар- 
лы  һәм ақбас тауекенш  енгілеп, ұлылығына еріксіз м ойы н  
дагқаилай. \ іспінше. орыстарга К ремлі, каиш а ш к  ты к а сн • 
еттікөрінсе, ңаЪ$к~жұртыүіііін Үхытаула соншллыктықаді 
рмснлі. Үлытаудан еткенсоң-ак аргын тайпасы (Орта жүздегі 
рулар аға санаіғгынқауымдастық, м енөзім де соны ң бір тар- 
мағынан өрбимін) м екендөген нен  кеңістікке тап бо \дық... 
Сірэ, Үлытау ылғал молырақ тусетін алқапқа шекара болса 
керек... Осы жерд енЛ ' ш і  аута денш гі үш ж уз ш ақырымнан  
астам, ылгал жеткшкті тусетш, егіні м ен  өсің,]ііі белуардан  
келіпбітікөсетшшалқаралқапта Оіздіңқазақтар тұрады... "

Ж езқазғандағы Кресто-Центральнын қазанш ұңқыры оүл 
өлкенщ конетарихы ны ңаш ы лы п қалған бір бетітөрізді: кен 
қабаты мұнда ж ер  бетіне ж ақы н  орналасқан; әмбе мысы 
ағызуға өте қоланлы тотыққан қосылыстардан түзілген... Ескі 
қазьш ды ны ңж ұрты на Қаныш Имантайұлы зер счь\сі үңіліп, 
бірнеще күн әуре болды. Өлшеу де жасады: терецдтп 6-8, ені 
20, ұзындығы 750 мегр, Қалдық мыстың құнары  да көңі.\те 
толымды. Есептеп қараса, алып қазаншұңқырдан өрте заман- 
да ец кемі бір мнллион тоннадаіі кен алынған. Сол жердегі 
тастанды ж ы ны стар үймесінөн ілгеріде түрлі-түрлі қазу 
құралдары табылыпты. Бәрі де қатты кварциттер мен өте 
оерік тұтқы р тау жыныстарынан жасалған. Демек, ерге за- 
ман кенш ілері осынау кен көмбесш ен мыс тасын қазып, 
сұрыптап алып, қаж етболған жағдайда қыздырып, соңынан 
сумен шаиқап, оььлайшаайтқанда, осы заманғы "кенбайыту" 
амальш жасап, ақырында одан мыс ағызуды жап-жақсы мең- 
герген. Сол өндеудщ ізін Ж езқазғанны ң ескі кен төбелері
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Сорқұды қ пен М илықұдық іргесінен, Сарысү бойындағы 
Сымтас деген жерден тауып, ерекш е тац болған-ды.

(Он бес жыл өтеді. Үлытау атырабының көне тарихын зер- 
ттеп, жиған-терген айғақтарын саралап, өз пікірін тұжырым- 
даған Ж езқазған  зерттеуш ісі бұл өңірдщ неше ықылым 
уақы ттан талан ж уртқа қайы рлы  қоны с болғандығын 
мөлімдейді. "Ж езқазғаң өңіршдегі көне дөуір ескерткіштері" 
атты ғылыми еңбегінде ол былаи деп жазбақ: "Көне мәденп- 
еттщ археологшілық ескерткіштерін наңтылы зерттеу, ба-иом, 
бұл өңірде адамдар тіршіліпнің пайда болу, гүлдену мезгімн  
дә,\ірек анықтауға себепкер болар. Ал біз бүл мерзімді әзірше 
адамдар тіршіліпнің неолиттен мыс-қола дәуір іне д е й ін п  
(бұдан 2500-3000 жылдар бұрын) ара \ыгы дем екпіз").

1927 жылдың басында жас маман бұл гәпті білмеиді. Бірақ, 
білуге ынтық. Сол үшін де М әскеу мен Ленинградтың кітап- 
хана қорларын ақтарып, талай уақытын сарп етеді. Тарихи 
әдебиеттерғе құмарлық ақы р аягында оны өте-мөте қы зы қ 
деректерге жо/\ықтырады: сойтс.е, грек тарихшылары Геро- 
дот пен Страбон Көк теңіздщ  терістігі мен шығысында (осы 
кұні сарқыла бастаған Арал теңізінің ерте заманғы аты — 
С.М .) массагет, сақ халықтары көшіп жүретшін, олардың е \і 
алтын мен мысқа керемет бай екендігш сипаттапты. Олар- 
дың қару-жарағы — найзаныңұшы, садақоғы, айбалтатүгел- 
дей мыстан жасалган. М ассагеттер мен сақтардың қан ха- 
лы ққа төркін болғаны беймалім, ғылыми іиешілмеген мәсе- 
/\е. Л \, грек шежірешілері сөз етш отырған теңіздщ  ар жа- 
ғындағыж ерлер — осы күнпҚ азақстан , нақты айтсақ, Ұлы- 
тау-Ж.езқсізған атырабы.

Тынымсыз і зденісте қазақ  инженері ж олықтырғантари- 
хи деректердщ  бірі — М әскеудеп Орталық ғылыми кітапха- 
на қорынан табылған "Капитан Николаи Рычковтың кнргиз- 
қайсақдаласына 1771 жылғысаяхатыныңкүнделікжазбала- 
ры" атты жолжазба кітабы. Санкт-ГІетербурітың ғылыми бас- 
пасы 1772 жылы жариялаған еңбектен ол мына бір жолдарды 
көрғен сәтте-ақ дәітгеріне түртіп алған-ды.

М амы рдың 11 жаңасы, 1771 жыл:
"Бұдан әрі жол... жоғарылай берді де, Кіы Таудеген биік 

жотаға көтерілді. Осы таудың июқтығына шыгып, жан- 
жағыңа қарасаң  — назарыңа талай жер ілінсді, одемі және 
өр алуан көрініске тәнті боласың. Таудан асу бізге оңайга 
түспеді әсіресе жолшыбайгы неше түрлі гас шөгінділерінен
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өту. Ақырында мұны  да артқа қалдырып, ¥лы Таудан шыға- 
тын Тирсакан /'сірә, Торісаққан — С. М. ) деген  өзеннің жа- 
ғасына қонаға жеттік.

... ¥лы Таудан оірнеше үлкен өзендер бастау алады: Үлы 
Қараған-Еланшық (тәрізі, Дулығалы Ж ыланшық, не Үлкен 
Ж ыланшық өзендерінің бірі — С.М). Кеңпр, Сары-Кеңпр, 
Ж езді Кеңгір, Ж езді мен Кеңгір өзендерш щ  бойында көне  
халықтар қазған мыс кендері өте көп деседі. Сол жердс ө?ге 
коңхердің, мысалы, алтын мен күмістің бөлгілері байқалған. 
К ең п р  өвендері көп  жерді аралап, бір-біріне қосылады да, 
бір арна түзеп, Сарыслпа қүяды... ”

Николай Рычковтың "Күнделік жазбалары" Қанышты жаңа 
іздетске  қүлшындырып, ақырында одан да көне, 1599жылы, 
Феодор Иванович патшалық еткен кезде жарық корген "Кни 
га к болыиому чертежу" деген оскі кітапқа кез болады. Соның 
бір бечінде: "из Улупіпой горы протекалн трңрекп однпмпро- 
званнемКандерлика. Д в е  и зни х , соединяясь в однуреку, по- 
т екш в Сыр-Дарью, а третье в  С ары -С у..." — депті.

Кандерликтщ осы күнгі К еңпр екені шүбәсіз. Тек неге 
үшеу? Қара Кеңпр мен Ж езді өзара қосылып Сарысуға құя- 
тыны анық. Ал, Сырға құлаған өзенді Үлытаудан көрген де, 
естіген де кісі жоқ. Ұлытаудың ежелгі "Ж ібекжолына" ұрым- 
талтұрғанын ұмьггуға болманды. Оныңжез-мысы, кен қорыг- 
қанкәнігі ш еберлерінщ даңқы ш аргарапқатарап, мыңдаған 
шақырым қиырлардан ж ібек бұйымдарын, ноше түрлі асы \ 
заттар тартқан ж асақты  керуендердің бұрылыи келіп, мыс 
құймаларынтеңдеп қайтатын береке-қүт, шылқыған байлық 
мекені болуы да ықтимал... Көптеген ғасырлар оггі. Бетпақ- 
тан дамылсыз ескен күйдіргі аңызақ, біртіндеп қозғалган су- 
сыма құм көші бұл өлкенің табиғатын өзғертті. Қуаңшылық 
жеңді. Өсімгңктер азайып, ну ормандар сиреп, ақыры біржо- 
ла құры п кеггі. Ж ылма-жылғы ылғал қорынан айырылган 
өзендер тартыла бастады. Келе-келе арнасы надейін құрып, 
біржола суалды. Бұл өңірдеғі адамдар тіршілігі де өзгерді, 
керуендер келуі сиреген соң кенші кәсібі де құлдырап мүлдем 
ұмытылды. Халық жадында ЖЕЗҚАЗҒАНдеген аты ғанасақ- 
талды. Сол ат ғасырлар керүенш ен бірге көшіп, ақы р аяғын- 
да қазақ  жұртына жетқен, ж ез қазатын ж ер аганып шежіре- 
ге енді... Ал, "Үлкен сы зы ққа" енген деректер XVI ғасырдың 
алғашқы жартысында, Иоан-ІУ па гшаның арнайы жарлы- 
ғымен жнналған. Олай болса бұдан торт ғасыр бұрын Ұлытау 
өңірінщ табиғаты басқаш а болуы да ықтимал...
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Ескі кітаптың терідей қалың беітерін  ақтарыи отырып 
Ұлытауатын кезіктіргенде, ж ер бетшен үшгі-күйлі жоғалып 
кеткен өзендер арнасын оймен қиялдап көз алдына елестет- 
кенде, жас геолог неше алуан сезімге бөлент, сонау көне за- 
мандарға серуендеп қайтқандан әсерге берілор еді. Ойлап 
қараса, бөрі де қисынды, оөрі де болуға тиіс жәйттер. Тек соны 
бұлтартпас айғақтар тауып дәлелдей алса? Бөрінен де бұрын 
тарихы бай, шежірелі өлкенщ қайта гүлдеп, нулы, сулы ай- 
м аққа айналуын көзі көрсе, соған өзі зертгеу еңбепмен дәне- 
кер болса?!...

Ж езқазғанны ң 60-70 жылдан бергі ш ежіресі Қанышқа 
ш ерм ертегі сияқты боп көрінді: Ұлытаудың мыс кендерш 
Алтай кен басқармасына алғаш мәлімдеген Екатериноургтщ 
2-гильдиялы көпесі Никон Ушаков екен. Бұл дерек кен окру- 
гының арнаулы кітабына 1847 жылдың 10 қараш а күні 
тіркеліпті. Үш жылдан соң орыс көпесі кен белгкі байқалған 
Ж езқазған төбелерін Қожас-Ибеске болысының қазақтары- 
нан (сірә, Атбасар дуанына аға сұлтан болатын ағайынды 
Ерден мен Дүзен Сандыбай балаларының оірі) 400 сом күміс 
ақшаға сатып алып, біржола иемдеген. Яки 1850 жылдың 11 
желтоқсан күні ресми бекіген құжат бойынша, "Джезь-Коз- 
гань тауының... бөктершдеп жалпы аумағы бес мың шаршы 
қадам төрт төбеге" қожа болып шыққан Никон Ушаков жер 
бетінде көрініп жатқан, тотыққан кеннщ  құнарлы бөліпн 
ірікгеп алып, Оралға тасытып, мыс қорытуға кіріседі. Бұл 
бейнеті көп өнімсіз жұмыс, әмбе едәуір шығынға түскен. Сол 
себепті Упіаков компаниясына енпнлес болып 1854 жылы 
Орал алпауыттары Аникнй Рязанов, Тит Зотов қосылады. 
Алайда аттың белі, түйенің қомымен ту қиырдағы Оралға 
тірнектеп жеткізілген Ж езқазған қазынагына заты қомағай 
көпестердің көңім коншімеді, турасын айтқачда, тісі батпа- 
ған. Сонсоң да "Ушаков жөне К..." одағы өздеріне тиімдірек 
I Іілді мысын алуды жөн көрді, Қарағандының мол көміріне 
тақау жерден Ақбұйрат зауытын салып (1864 ж.), азын-аулақ 
пайданы қанағат етеді. Ж езқазғанда олар ешқандай геоло- 
гиялық барлау жүргізбеген, мысқа құнарлы көрініп жатқан 
бай жүлгелерді әр жерден шұқылаумен тынған.

Мұның ақыры Лондонда ұйымдасқан "Атбасар мыс кен- 
дерппң акционерлік қоғамы" деген кәсіпкерлер компания- 
сына 260 мың сомға сатумен бггеді. Ж езқазғанмен бірге бұл 
компания Ескөл темір кенш, Ұлытаудағы әк тасы қазаншұң- 
қыры мен Байқоңыр көмірін немденген. Геологиялық архи- 
втеп деректерге қарағанда, бұл сауда 1909 жылы 29 мамырда 
жүзеге асыпты.
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Лгылшын когшкорлері СЗір норсеге көңілі ауса, асианга 
құлаш сермеп, омақаса құлагаітиггынбайтын аусар да қома- 
ган орыс көпестері емес, тныннан теңге жаі:ауды обдеп мец- 
герген, жымысқылығы жұртган асқан міагық қылықты, өмбе 
азулы арыстандаи ерекше сақ жандар. Сондықтан да олар 
Үлытау қазынасын жалга алардаи бұрын "Сібір снндикаты" 
депаталаты нкен комианиисыныңмамандарын жалднн, Ж е- 
зқазган қыртысында 1904-1905 жылдарда барлау ж үрпзген. 
Ллі ашқы барлауда-ақ синдикат мамандары срекше құнарлы 
кен ж үлгесш е тап болыпты. Қорытуға ж іберілген үлпден 
6-32 паныз мыс шығады. Агылшын мамандары кен тагын алы- 
сқа тасыман, солж ерде қоры гу мүмкіндіктерш зерттеумен 
де шұғылданады. ГеологГарвейдіңесебшше, бұл — отетиімді 
іс. Оныц акңионерлер аұдында жасаған баяпдамасы Лондои 
биржасында едәуір желік туғызады. ч%і®рикан сарапшыла- 
ры Тнткомб пен Санмонның, мыс кендерш щ  атақты маманы 
инженер-геолог Сндней Воллды ң Ж ез қа з ға н га са па ры — со- 
ның салдары. Сірә, олар да құр қол оралмаган тәрізді. Өнт- 
кені американ көсіпшілері де Лтбасар акциясын көптөп са- 
тып а \а  бастайды...

Ш етелдік ком панпяның Ж езқазған д а  бұрғылагаи 235 
ұңгыманың қамтыған ауданы — копемес, небәрі 90 дегяти- 
на. Бұрғы ж еткен орташ атерендік — 60 метр. С оны ңөзш де 
бірнеше кен өзеп  табылған, бәрі де мысқа бай, аса құнарлы 
жүлгелер. Байқоңыр қы ргы гы на да бұргы түседі, 54 ұңгыма 
екі ж ерден көмір жы-үғасын қаумалаиды.

1912 жылдың ж елтоқсан аііында Лондонда откен акцио- 
нерлер жныны Ж езқазған  кенше бешмдеп байыту фабрпка- 
сы мен мыс қорьпу зауытын салуға шешім қабылдайды. Рас, 
таңдалған жоба шағын көлемғе негізделген: шахтылар да, 
ф абрика мен зауытта; олар озара тар гаіанды  тем іржолмен 
жалғасады; пандаланатын негізгі ж ұмы скер қолы — "әрі ар- 
зан, арі көп" жергімкті түземдік тұрғындар; барлық барлан 
ган кен қоры он екі жылға жетеді-міс; соныңөзш де кәсшкер- 
лер 61 мың тонна қара мыс қорытып, пайдаға шаш етектен 
кенелмек... Ағылшыи инженорлері зауъіт орпайтын жерго, 
Балбырауыи жотасына қарсы бетгегі дгщесті. Қумола озеш 
іргесін күнбатыстан орай агатын қолаіты гандайды. Ж ер иесі 
Қарсақбай — Қожас-Ибескеболысыныңәлді кісісі екен, ағыл- 
шындар ұсынған 14 мыңсомға ата қыстауын айналасындагы 
күзепм ен сатуға можбүр болады.

1913 жылдың коктемінде Қ арсақбайды ң ескі қыгтауы
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тұрған сайдың етепне 300 жүмысшы кедіп (бір жылдан соң 
1200адам болған), Қумолажағасынанкірітііи зауытынтұрғы- 
зады. Сол ж азда-ақ олар 15 үн, келесі жылы тағы л,а 20 үй 
тұрғызады. Зауыт цехтарының іргесі көтеріледі. Ж езқазған  
мен Банқо.ңырда шахты салыпады.

Лғылшын мамандары, тегінде, бір ғана шаруаға ерекше 
алаң болған. Бұл болса — салмағы ондаған тонна, көлемі де 
ешбір арба, көлікке тиеуте келмейтіи зауыт жабдықтарын, 
ауырмехаинзмдерді құрылыс алаңынажеткізу.

Қойшыбай ЫСМАЬҮЛОВ, Байқоңыр кентінщ тұрғыны:
"... 1914 жы.лдыц қоңыр күзінде Байқоңырдагы шахты бас- 

тығы өңкеіі қарулы, жас ж ттпрді конгорға шақырып, Жо- 
салыға жүресіңдер деді. Тсз жиналып аттанып кетпк. Қырық 
р у  е.лдсн құралған екі жүз жігіт бо.лдық. Жасым сол жылы 
жнырмаға шыққан, жолдастарым да — "Сен тұр, мен атан- 
ын!"... Не керек, қырық жігіт Жосалыдан шыққан қара жол- 
дың алдын тепстеп қыршып отырады. Он екі жіпт ышпалға 
қағы.шп, өзара баііланған қос рельсті вагоннан түсіріп тұра- 
ды. Тағы он екі ж і г і т  оны көтерт апарып, тегістелген жерге 
қоямыз. М ен көбіне соңғы он екінің ішінде болдым. Бөркімізді 
пыққа қоііып, "Раш, дуа!"деп іле жөнел-генімізде, сендерге — 
өтірік, маған — шын, шаііқақтағанымызбен құлаган емес піз. 
Ағылш ын бастық өңкеіі қарулы, боіілары бірден жігіттерді 
рельс котеруге таңдап қояды.

Осылаііша таңнан тұрып, қас қараііғанша істеп, темір жол 
төсеііміз. Барлық рельс төселіп 6о.\ған соң керуен басы, ағыл- 
шын Картоф паровоздарды қыздыруға бұіірық береді. Бес 
паровоз бірдеіі будақтап, ышқына айқайлап, соңындағы сан- 
сыз көп вагондарды суйрей  жонелгенде, құдауанда, мұндай 
күшті кім көрген, жүздеген жігіттің екі-уш  ай жер тепстеп, 
рельс арқалап жүріп азаппен төсеген он үш шақырым жо- 
лы н екі-ақ сағатга айдап өтсді. Сонсоң керуен-пойыз тоқтай- 
ды. Біз болсақ сор бейнетке қайтадан кірісеміз... Не керек, 
өстіп үш жыл алысып, ащы терімізді шығарған бүл керуенді 
де ақыр аяғы Қарсақбай ашасына ә к р л д і к . . .  Осы кун і неме- 
релерім е 'Қ арсақбайдың зауытын Қойшы-атаң иы ғы м ен  
көтеріп өкелген" десем сенбейді. Күлкі қылады. А і шынды- 
ғында осы сөзімде бір мысқал отірік бар ма?"

1914 жылдың қараш а айының 14 күні Ж осалыдан аттан- 
ғап таңғажайып керуен-нопыз (оның құрамында 278 вағон, 5 
паровоз болған. Өндірістщ барлық жабдығы, ертеңгі керек- 
ж арақ темірі, тіпті 120 ш ақырымдық тар табанды жолдың 
рельгтері тнелген құрам аны ң ұзындығы екі жарым шақы-
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рымғасозылі'ан) 1917 жылдыңВ қазанында ғанаҚарсақбайға 
келеді... Шынтуайтын антқанда, бұл істу бастан күтпеген ке- 
дерплергекезіккен: жабдықтартиелгенкемеш немістертеңіз 
түбш е жөнелтш, екінші морте әзірлеуге мәж бүр болды, де- 
мек, жол құрылысын бір жылға тежей түруга тура келген; 
"мүлпген тыныш дала, ха.лқы қойдай жуас" деп жүрген қазақ 
өлкесінендекүтпегенбөгеткезікті — азықсыз қалгчшжұмыс- 
керлер аяқ асгынан ереуілжасап, ауылдарына тараи кетсін; 
амал қанша, оларды жандармдар көмепмен қайтадан жина- 
ды; одан соң 1916 жыддың дүрбелеңш е тап болды; ұрымтал 
тұрған Торғай өңірінде әрекет еткен Әбдіғаппар ханны ң 
Амангелді мен Кейкі батырлар бастаған сарбаздары керуен- 
пойызғаекі-үш мәрте шабуылжасап, қаруғажарамдытемір- 
терсегш тонап, ж ұмы скер ж ігптерін де ертіп кеткен...

Алаііда соның бәрі алған бетінен қайтуды білмейтш, іскер 
ағылшындарды тоқтатқан жоқ, жол-жөнекей кезіккен қнын- 
шылық гардың бәрш де жещп, зауыт пен шахты жабдықта- 
рын ориатуға кіріскен. Бірақ, түптеп келгенде, со да бос бей- 
нетбом ы . Мнлмі-ондаған сом қаржы жұмсап, терт жыл бойы 
шол дала төсінде салған Қарсақбай өндірісшен олар бір пұт 
та мыс ағыза алмады. Кенеттен соққан төңкеріс дауы.чы ағыл- 
шын кәсшкерлерін қазақ  даласынан біржола қуыптастады.

Қазіргі мшдет — шетелдіктер бастаған құрылысты тез- 
детіп аяқтау. Бұл да оңай емес. Көп жыл бойы бос тұрған соң 
іш інара істен ш ы ққан  бірталай механизмдерді жаңалап, 
көптеген цехтарды қайта салу керек... Сондықтан да Кеңес 
өкіметі Қарсақбай мыс қорыту зауытын жүргізуте екіжарым 
ж ы л уақыт бел.плеп, монтаждау жұмыстарына жеті милли- 
он сом қаржы бөліп отыр.

Ж езқазған  шежіресін ертелі-кеш ақтары птаны сқансай- 
ын Қаныш бір жайды тандана ойлаған-ды. Саралап көрсе, 
бұлөңірде кімдер бо>\маған: оның "қисапсыз мол мыс көмбе- 
лері" жайында іілғаш хабарлаушы Николай Рычков; Орталық 
Қ азақстандағы  мыс кендерппң  білгірі М .П .Русаков пен 
А.И.Тиме; немесе С ары арқа жонында ондаған қазы на қой- 
масына қазы қ қаққан  И.С.Яговкин; Қарағандының "қараал- 
тынын" әлденеше жылдан бері түбегейлі зерітеуімен ж ұртқа 
танылған кәнігі инж енер (кеипшен профессор) А.А.Гапеев; 
ағылшын геолоітары Уэст, Г арвей, Т иткомб және Саймон; кен 
инж енері Нобель, итальяндық геолог Камило Черути, фран- 
цуз Бауэр, американдық геолог-экономист Сидней Болл... 
Солардың бәрі де Ұлытауға нақты мақсатпен сапар шеккен.
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Кен жүлгесін әр түрлі жағдайда көрген, зерттеген, оарлау 
жүрпзген. Бір ғажабы, солардың бірде-бірі "Ж езқазғанда мыс 
жоқ" демендГ Құнарлы кенніғі бар екендігш жазады, тек со- 
ның көлемі мен қуаты жайында өр түрлі болжамдар айтқан.

Ш ынында да Ж езқазғанны ң кен тобелеріндегі мыс көм- 
беш ңқоры  қанша? Қандайтерендікте? Құнары ше? Әлдеол, 
Яговкин болжағандай, бар нәлін үстш деп қабатқа ғана жи- 
наған мардымсыз кен бе? Ағылшын деректері де сайып кел- 
генде соған саяды. Ж обалауды олар шағын көлемге жасаған, 
кеңтабанды темір жолсалусияқты  үу\кен де іргелі құрылыс- 
тарға баспаған. Құрылыс дейді, бұрғылау ұғңымаларын аса 
тереңдетпей, бұрғы ұшы кен жылғасына бойлаған кезде де- 
реу тоқтатып отырған. Әлде соған күші жетпеген, олде әрі 
қаран тереңдеуді қаж етдеп білмеген? Бәлкім, мыс комбенщ 
шын нарқы н дабыралап ж ария етпеуді көздеген? Бұл да 
қисынды. Кен орнына өз бепмен келген француз инженер- 
лерін жолатпай, барлау деректерін қүпияда ұстаған қитұр- 
қысытеғш  бе?... Ойланарлық гәп! Сөйтседе, Геолкоммаман- 
дары, осіресе Яговкиндей білгір геолог бұл өңірден неге 
түңіледі? Қоры мәз емес деп нелғктен үзілді-кес ғ\ді үкім ай- 
тады?.. Геолком партиясының 1924 жылдан бергі зерттеуде 
бірде-бір ұңғыма бұрғыламауы неліктен? Соны керек болар- 
аудеп қаж етсш беген детәрізді...

II

Ж ұм ы сқа ден қоя берш п, архивтерді қазып, геологиялық 
ізденістіңжыңғылына құныға кіріешмен, салт күш пәгер мәсе- 
леЩнің шешпшей, өзірше құрғақ уәде қалпында келе жатқа- 
ны да жас маманның көцш нде оредік қояу ойлар тудыратын...

Қ.И.СОТБАЕК -  Т.А.КОШКИНАҒА, Москва, 8.02.1927.
"Сүйікгі Тдся!
Соңғы хатыңызды а.ідым. КеңІЛІмде ж абырңау туғызға- 

ны н жасырғым келменді. Өзіңіз жазғандан, соңғы уақыттың, 
"күтужәно өрқи.ш  шырғалаңдар" Сіздіде қажытып, қамығута 

душар еткенін мен, өрино, түсшемш. С өніссде біз бір жәйтті 
талассыз мойындауға тпіспіз: өмір — күросу  мектебі, оған 
көрген түстей жеңіл қарауға болмапды; ғұмырымыздың ал- 
ғашқы кезеңінде осындап жағымсыз "үзшстердің”кездесуі 
әбден ықтимал. Бүларды м ен сөзсіз болуға тніс "аксномала- 
р ға " баланмын жәнг әлі де кездеседі деп  кугемін. Ал Сіз ма- 
ған "ертекке сенгии аңғал адамсыз"деп, одан әрі "баянды бо- 
лашақтан ешқандан үміт-дәмеңіз ж оқ"дегенге саясыз. Бұл
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мәлімдемеңіздің мен уш ін тың жаңалық екенін мәлімдеуге 
руқсат етіңіз. Ж аңалы қ болғанда, Сізге турасын айтаиын, 
жаным\ы өлем-тапырық еткен. Әңгіме буған ауса, осы күнге 
д е н ін  өзара сенпг, әлнештеп те к е л ге н  "м інез-қулы қ  
үйлестігіміз" өншейін сөз болып шыққан. Олар, демек, қара- 
ма-қарсы негізде жаражан. Соны сез/ну менің көңілімде өте 
ауыр жөне жабырқау ойлар туғызды. Сізден буларды чсасы- 
рғым келмейді: бірінппден, сіз кутпеген сәтте Оралға
к е п п  қалдыңыз; қоштасуды да қажетсінбей кете бардыңыз; 
егер мені шынайы сунсеңіз — мұныңызды қалай тусінемін?.. 
Тіршіліктің болмашы сөтсіздігінен шорт узілетін махаббат 
берік бола ма? Немесе сіздің сәл нәрсеге шытынай қалаты- 
ныңызды ойласам-ақ әрнеге шүбөлана бастаймын. Айталық, 
маған деген  сезіміңізде байыпты м інезден гөрі, қас қағым- 
дық "серпіліс"пен "жарьпшстар" соңғы кезде көбірек байқа- 
лы п жүр. Бұл жәйттерге мен коптен бері ойланудамын, әсіре- 
се күзден бері, ал соңғы хатыңыз сол ойымды сыртқа шыға- 
руға мажбүр етіп отыр.

Өз ойымды ақы ры на д е й ін  айтайын, әмбе еш қандай  
бүкпесіз. Өйткені, біз алдымызға жеңіл мақсат койып, өзара 
"әзілдесіп" жургеміз жоқ. Яіз сезім  м ен мақсаттың өзара 
үндесіп, үйлескен жағдайында жумыс істеуге тністз, өйтпей- 
інше болашақта өте қолайсыз реніштерге тап болуымыз кәдік. 
Сол себептк Тася, өзщіздің келеш екке деген жоспарларыңыз- 
ды түгелдой қайыра тексеріп шығуға ә.лі де мүмкіндігіңіз бар. 
Оларга "түске енетін ертегілерді" қоспаңыз, өмірден тек қана 
"әсіро қуаныштар" күту де дүрыс бола қоймас, келеш ек бір 
ғана "қара түн"деп те түңілмеңіз. Өмірді қарапайым қалпын- 
дд қабылдау шарт: айгалық, жарқын болашақ үшін күресдеп, 
бұл жо/іда "врлеу" м ен  "құлдплау" да қат-қабат кездесерін, 
сірә, үмытпай...

Өзіңізге мынандай сүрау қойып, "Мен онымен бірге журіп, 
өмір үсынар әр түрлі қпынш ылық пен шыргалаңдарды бас- 
тан кешуге әзірмін бе?"деп ойланып көрщізші. М енщ түлгам 
ды, ойлаймын, Сіз жеткілікті білесіз: мен — қазақпын  — жа- 
ратылысым да, жаным да қазақы; ой-түсінігім бопынша ,.\а 
қазақпын; а \\а ғы  өмірімді тек қана туып-өскен Қазақстанда 
өткізбекпін; бул жо,\\а әзіме айға қол созған армандар қойып  
отырған жоқпын; сондай-ақ сөзсіз кездесер қиыншылықгар- 
данда алабөтен безінгім келмейді; жан тыныштығын да шат- 
шадыман түрмыстан гөрі руханн күрес жолында өткізгенді 
жөн коремін; сол үшін тіршіліктің оарлық жақсы куйтінен 
бас тартыи, Қазақстан қпырында "кезбе" болып, өмір бақи  
к ен  іздеуге де әзірмін..."
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Қыстайғы ізденіс нәтижесінде жас геолог Ж езқазған  қыр- 
тысынатыңнан бұргылаужүргізу қаж етдеген байламға кел- 
ген-ді. Көкечін тескен көп сұраудың нақгы жауабы сонда 
белгшболмақ. Қарама-қайшы бо.лжамдар — "бар", "жоқ", "аз" 
деген долбарлардың жұмбағы да тыңғылықты барлаумен 
шешіледі. Олай болса?..

Сол қыста-ақ ол Ленинградқа, Геолком басқармасына ба- 
рған. Ол болса — Ічеңес Одағындағы геолоғиялық барлау 
жұмыстарын өз қолында ұстап отырған үлкен ұжым. Маман- 
дары да дабыра атағына сай: қарапайым ннженер, техниктер 
ғана емес қызметінде небір білпр профессор, атакты акаде- 
миктер бар; сол замандагы геологиялық ғы/\ыми ойдың бірден- 
бірорталыгы да сонда... Сондықтан да Геолкомның пікіріда- 
усыз деп есептелетін. Сәтбаев болса Геологиялық комитетке 
.мәнді өтінішпен к е л т  отыр. Әмбе қандай? Бұдан үш жыл 
бұрын осы комитеттщ геологнялық кеңесі бекіткен Ж езқаз- 
ғанды барлау жоспарына түзету жасап, қы мбатқа түсетш  
бұрғылаужүргізу үпіін. Қандайдәлелмен? Байқапкөру үшін. 
Бетке ұстар беделі?.. Диплом алғанына бір-ақ жылболған жас 
маман, ғылымн атағы, ашқан кені де жоқ, геологгар қауымы- 
на есімі мәлімсіз бейтаныс қазақстандық... "Ж оқ, шырағым, 
бұл мәселеш оң әуелі Иван Степанович Яговкинмен келісщіз. 
О рталықҚазақстандағы барлау ж ұмыстарындаоныңаитқа- 
ны заң!" деген жауап естіді.

— Сөйтш, тереңге үңілгщіз келеді? — Иван Степанович 
ж ас оріптесін ж аңа көргенден ч аңдана қарады. — Ау, қиыр 
дала жағдайында жер бұрғылаудың қаншалықты зор бейнет 
екеш н білесіз бе? Ж езқазғанны ң мереиш  көтеруге қү лшы- 
ныптұрекеисіз — қароы түрүта бола ма, көтеріңіз, меселеңізді 
бір жолға қайтарманын. Оның үстше трест басқармасы қара- 
жат босатқан соң, шаруам қанша, байқап көріңіз. Бір жазға 
бұргылауш ылар бригадасы м ен оір станок беруге қарсы  
емеспш.

— Иван Степанович, әйтеуір кіріскен соң екі станокпен 
қатар бастасақ жөн болар еді.

— Ж оқ, қымбаттым Бірстанокалғаны ңы зғатәңірж ары - 
лқасын деңіз. Оның өзін де сіз үшш, апты ққаи көңіліңізді 
қимағандықтан. Біле білсеңіз, мұндай мырзалықты Ж езқаз- 
ган тыңында мен өзіме де жасаған емеспш...

Лқыры осыған келісті Мәскеуден ол бірінші мамыр күні 
(1927 ж.) попызбен шықты. Самараданөткешн, купенщысып, 
оңтүстіктщ  әсері сезіле бастағанын Таисия Алексеевнаға 
екшші мамырда жолшыбай жолдаган хатынан білеміз.
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Қ.И.СӘТБАЕВ -  Т. КОШКИНАҒА, Қ арсақбай, 23.05, 
1927 ж.

"... Қарсақбайға 11 мамырдакүндізке\$ич. Соданберіосын- 
дамын... Қурғғіыс маусымы едел-жедел басталыпты. Ж үмыс 
қарқыны, әсіресе жан-жақтан құйы лы п жатқан жүмыскер 
куш і соншама көп, бұлай боладыдеп еш кш  күтпеген. Құры- 
лы с матерна,\дарын жеткізуге ғана күдігіміз бар. Тасымал- 
дау жұмысын жандандыруға шаралар жасалып жатыр, бұл 
жөнінен де  тепнде олжасыз емеспіз. Қолайда бпы.іға бе,\гі- 
ленген құрылысты толық аяқтаута свнім мол. Шете\ден алын- 
бақ жабдықтарға тапсырыс мен М әскеуде ж үрген кезде-ақ 
берілген-ді. Осының бәрі а.ідағы тірмгімізге сеніммен қарап, 
көңілге дәт деуге сыйғандай. Қарсақбайдың тағдыры сәтті 
жо.гга түсті. Ж езқазғанның мыс кеніпітері судан құрғаты- 
лыпты. С у сорғыштар қойылып, кен  қазылатын ушастоктар- 
ды  тіреумен бекіту жүріп жатыр. Кен қазу  күзде басталады. 
Қ үн тәртібіндегі қазіргі мәселе: барлау және флюс тер (тех- 
нологияға қажет қосымша шнкізат — С.М.) табу. Ж езқазған- 
ға дейінгі темір ШЬл қүры лы сы  бірінші қазанда аяқталмақ, 
бірінші пойыз да сол кезде жүреді..."

Геолкомның бұрғылаушылар бригадасы ырғалып-жыр- 
ғалып ұзақ  жиналып, Қарсақбайдан әлденеше мөрте сүрау 
салып асықтырған жеделхат төпеуден соң, ақыры мамыр- 
дың соңгы күндерінде келді. Ағылшындардың жұртында қал- 
ған ескі "Кроміустерден" құрапстанокты  жүргг.генше, тағы 
бірер апта отті. Сонан бір күні, шіуденщ орта кезі еді бүл, 
трестщ  бас геологы Сөтбаевтың өзі нұсқаған ескі "Петро" 
шахтасының оңтүстж қолатынан уақытш а жаппа қалқнтып 
алып, ж ер тесе бастады . Ж е зқ а зға н  қы рты сы на түскен  
236-іпы, ал геолог Сотбаевтың барлауш ылық гүмырында 
тұдгыіп реттүсауы н кескен ерекш е ұңғыма еді бұл. Менден 
олжа түсіреді, өлде бос беннет болын сенімін құрта ма?

"Әроір шынайы геологга бөгде адам түсшбейтін, түсінсе 
де сенбептш өзгеше сезж  болады. Ә м оқандай бір інжі түйсік 
оны осындай шүғыләрекетке бастап түрады... Ақыраяғында 
соны ңж етепнекөзж ұм ы ітересщ до, ешкім көрмеген, бұргы 
ұшы тимегсн кен ж үлгесш е болжау айтасың. Қателесущ 
мүмкш. Бірақ өзіңе сешп, бірдеме білетінще шүбәланбайтоу- 
екел еткенге ие жетсін!" дер еді үстазы Усов. Ж езқазған қой- 
ныңдағы жасырын көмбеге жас геолс»гтыңсенім артқаны рас. 
Бірақ ағы.мнындардап қалған картаға көп уақы т ш үқш ия 
үңілуден соң, "Гіетро" қолатындағы қүнарлы бай жүлгенщ
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о ң  қ а н а т ы н ы ң  к ө н р т  ■үзіліп, з ы м - з и я  ж о ғ а л ы п  к е т у і н е  
к ү д ік т е н іп ,  с о н ы  б ұ р ғ ы  ұ ш ы м е н  б і р н е ш е  ж е р д е н  т е к с е р у  — 
т е р е ң  е с е п  п е н  ұ з а қ  т о л ғ а н у д а н  т у ғ а н ы  д а  к ә м іл  ш ы н д ы қ .

Үміті алданбағанына көп ұзамай көзі жетті. Ұңғыма оты- 
зыншы метрден әріде сұрғылт құмтасқа кезікті. Ж езқазған 
кенінің айрықша ерекше \ігі — сұрғылт құмтаста екені дау- 
сыз ақиқат, Мүны ағылшын мамандары да, кен қабатын берт- 
інде зерттеген орыс ннженері Тиме де: "Әңпме қ >мтлстыңөие 
бойына шашыраған мыс құнары ны ң аз-көптіпнде ғана ", — 
деп атап көрсеткен. 236 — ұңғымадан алынған кен құрамы — 
біртекті сұрғылт құмайттас. Бетіндегі шашыраған жасылрең 
— қалпынша мыс, кадуілгі халькозин минералы. Демек бұрғы 
үшы құнарлы кен қабатына ш ккен... Рас, солай деп бекем сен- 
іммен айту үшін кенді құтыханада мұқияттексеру керек. Хим- 
.іаборатория болса — Ленинградта. Иә, ұңғыманың нақты 
құнын айыру қыста шешілмек. Ж ас геолог бұған да қапа. Бірақ 
шарасы ж оқ. Шамалауынша, керннщ  құнары ағылшындар 
зауытқатасы-мақ болған бай кеннен кем емес.

237-ұңғыма да кен қабатын күткен нүктеде кесіп өтті. Әрі 
қарай тереңдеп бойлауға геологғың дөті бармады. Қолына 
әрең тнген жалғыз станокты бірден шыңырау құрдымға са- 
луды қаламаған е ді. Сөтімен ш гіп  тұрған олжаны аз да болса 
қанағат етіп, әрі қарай там-тұмдап өсіруді тілеген. Американ 
маманы Сидней Болл ж ү з елу метр тереңге деиш  бұргы 
сүңптудіжобалапты. Қаныштыңкөкейщде — бұдандатөме- 
нірек белдеулер...

III

Екі бірдей қомақты комбинаттың барлау жұмысын басқа- 
руж ас геологқа бірталай мшдеггер жүктеген-ді. Иә, жұмыс 
аз емес-ті, әмбе сан алуан, соны ж еріне ж еткізе атқарұ \'ш ін 
тыным көрмей ертелі-кеш жолда болукерек. "Спасмәселесін 
тнянақтау үш ін 5-10 мщусым аралығында М әскеуге баруға 
мәжбүрмін, — депхабар\айды олТ аисияғаҚ арсақоайдан23 
мамырда (1927 ж) ж азған хатында, — Одан соңш ілденщ алғ- 
ашқыжартысында С паскәсіпш ш гш еж ет у/м кеоек..."

Бір тәуірі, былтырдан бері сөзбұйдаға түсіи келе ж атқан 
пәтер мәселесі сәтп  шешілді. Қазақстан астанасының Алма- 
тыға ауысуына байланысты М әскеуде уақытша жұмыс істеп 
отырған оірнеше мекеме Алатау баурайына көппрілді. Қызы- 
лордадан да соған орай әлденеше үй босады...

Осы жәйт, баспана болмағандықтан бір ш аңырақ астын-
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да бас қоса ллмай ж үрген екі мұдлыққа көдтерлі дерлік жаг- 
дантуғызды: М әекеудідту ортасынан, Үлкеп Дорогомиловс- 
кая кошесшдегі 12 үйдщ 22 пәтершен Қанышқа бір бөлме 
дербес гиді; осы жайында ол 1927 жылдыд 19 маусым күнгі 
хатында Таиспяға былай депті: "Пәтерімді көрдім: мәз емес, 
лас, сасы ңпісіде қолқаныатқаидай екен, согггсем, ж азшық- 
қалы  терезесі ашыімапты. Әрине, тездетіп терезені алгыз- 
дым. Ғскі пістен біршама қутылған сняқтымын. Турасын ан- 
тқанда, Қызылордадағыбөлмемізаідеқайда тоуір..."

Сол жылы Тансия Алексеевна да Қызылордага ауысып, 
Қазақстан Халық шаруашылығы Кедесшде (ҚЦСНХ) ашылғ- 
ан Геолком икілдігінен қызмет алған. Ол болса пәтер болма- 
ғақ\ықтанАлматыгакөшкенжоқ. АлҚызылорда — Жосалыга, 
демек, Қарсақбайға да үрымтал қала, аііында бірнеше рет кез- 
десуге болады. Әмбе Қарсақбай мен Ж осалыныд арасы бныл 
едәуір "қысқарды". Өйткені мыс комбинаты кедоепк АМО-мен 
қоса, француздар Сахара шөлінде жүруге беЙІмдеп жасаган 
мықты авгомобильдердід бірнешеуін сатып алғап.

Инстнтут бітіргеннен бері бірін-бірі сирек көріп, сарғай- 
ған сағыныштарын, кейде көділдерін торлайтын өксіктерш 
хатпен білдіріп, тезірек жолығуға, мауықтары басылғанша 
қауышуға ынтық жастарға орбір кездесу — кәдімгідей алда- 
ныш, өрі ләззаты мол мереи \і қуаныш:

"Ғаиіем, бекергө қамықпа, әсіресе оір-бірімізден шалғай 
жүргенімізге, жақын арада тағы да бірге боламыз, тіпті үзақ 
уақыт бірге түратынымызға сенгейсіц/ — деп қнылады ол 19 
маусымда Мәскеуден жолдаған хатында. — Қоштасқан кезде 
бегіңді жуған ыстық жас осы күнгедейін менщ коз а\\ы мда..."

"Жосалыға келген соң сенің қасың\а тагы бір кеш қалма- 
ғаныма өкіңдім. Ол кештер қандай тамаша еді. Тамашалығын- 
да шәк жоқ. Қантеміз енді, әредік емес, әрқашаіда бірге бола- 
тын күнге де жақындап келе жатқанымыз дәтке қуат. О, а і 
енді басқаша өмір бо,\мақ! Әлбетге, оны ыгтықта қаталап келіп 
сімірген са.хқын қымызға, болмаса түскі астан кейін  аузыңа 
түсердәм\іжүзімге теңеукерек. Қаншама қызықтар күтш түр 
бізді! Бнмен то.іқып шыр көбелек анналар кештерде болады!.. 
М үның бәрі алда жоне тек қана екеуміз үппн. Жүмысты бірге 
істесек, шіркш, қандаіг тамаша болар еді!.." — деп те қичлдай- 
ды кей сәт құйқылжыған жас көціл (15 тамыз 1927, Жосалы).

Алайдаотбасыныд бақытына кенелш, бірін-біріне қызыга 
қарап отыруға мұрша ж оқ. Геолог жіптті қоғам алдындагы 
парыз, әлеум етж үктеген зор мшдеттер күтулі. Үлан-байтақ
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қазақ  ж ерінщ торгген біріне жуы қ атырабындағы барлауға 
жауагггы бас маманныңтікелей араласуын талап еткен жумы- 
стар қаншама.

Қ.И.СӘТБАЕВ — Т.А.КОШ КИИАҒА, М әскеу, ... ішлде 
1927 ж.

"... Тименің сен сұраған тізбесін өзіммен әке.\емін. Біздег. 
ксн  орындарын бір жүпеге салып, реттемек болған талайыңа, 
жаным, табыс тілеймш... Семей және Ақмола губернияларын 
қамтыған топографиялық съемканың он шақырымдық өлшем- 
мен түсірілген 18 планшетш, өттең, бары сол болды, жуықта > 
кездейсоқ сатып а.\дым. Егер жағдайың келсе, мына шаруа- 
ларды істеп тастағаның жақсы-ақ болар еді: 1 )Қазақстандағы 
бар.шқ кеніштердіңжүй&\енген тізоесінжасау (Тнменің үлгісі 
бопынша); 2)оларды он шақырымдық картаға түсіру... Әрине, 
бұл жұмысты асығыс істеуге болмайды, болашақта озіңе өте- 
мөте керек болатын дүние. Бұл үшін ЦСНХ-ның архнвіндегі 
барлық матерна,\дарды сүзіп шығу керек, ал &зге деректерді, 
оның ішінде бастідан шыққандарын, менде жинақтш\ганда- 
рын паща.\ану  — қо \\ағы  шаруа деп есепге".

Қыста да жұмыс аз емес, ден қойып істер болса — бір ба- 
сына жетш жатыр. Бірақ жүріс-тұрысқа қолайлы ж аз күншщ 
әрбір сағатын тшмді пайдаланғанга не жетсін!.. Сондықтан 
да ұзын бойлы, ақ құоа, бадырайған үлкен коздері ш үңірешп 
кісіғе күлімсірей қараған, ж ақ  сүйектері одырайып, ұрты 
түскен ж арау жігітті үнемі ж ол үстінде көреміз. Мөскеуге 
қайтып келген еді, келесі айдың жиырмасыншы жаңасында 
келшшегшсол "Шығыстың әулне қаласы — Әу.лиеатада отыр- 
ганы н" хабарлайды. Қызылордадан Әулиеатаға пойызбен 
жеткенш е оңтүсгіктің күйдірғі ыстығынан жапа шегш, "өліп" 
қала жаздапты. Тшті ыстық өтіп мұрттай ұшқан, Бірақ жан 
бағып жатуға уақыт қайда? Екі-ақ тәу лік дем алып (оның бірі 
жексенбіго тап келген), ж үз он шақырым ж ердеп Сүлеймен- 
Сай кенорнынажүріп кетеді. "Құдайдыңкүиіптұрған күніңа,е 
жоу\га шығута құлқы м аз, бірақ ж үрм еске шарам ж оқ, .." — 
депті хатының аяқ шеншде.

Қазақ геологының сол к \ ндегі тірлік-тынысын аңдап, одан 
да гөрі заман тауқыметі мойнына аргқан ауыр жүкті шама- 
лау ү шін де тағы бір хатын оқып көрелік...

Қ .И .СӘ ТБА ЕВ -  Т.А. КОШ КИНАҒА , Қ ар с а қ б ай , 
22. 08. 1927 ж.

"...Қарсақбайда бұрынғыша тұрып жатырмын. Шаң-тозаң
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мұнда Қызылордаданда сорақы. Қымыз жоқ. Ал әбігерпплікті 
сүрама. Содан да дщ кем  құрып, қатты шаршаймын... Ертең 
Банқоңырға ж үрмектн. 24-інде Ж езқазғанға барамын, ал 
одан әрі, теп, бүл 25-і шамасы болар, Атбасарға аттанбақпын. 
Тамыздың соңы болмаса, онан беріде үй маңын, сірә, көре 
алмаспын. Сөйткенмен, көңілге дәт болар ңіданыштар да жоқ 
емес: Әуідымда — үзақ демалыс, жүрек түбінде — сен, Ж АН- 
СӘУЛЕМ... Ең бастысы, бпыл жаз боиы қыруар жүмыс ат- 
қарылды. Қарсақбайда 37, Байқоңырда 10 үй ірге көтерді. /\л 
сымбаты ғажап: сыңғырап түр, іш іне к ірсең  ш ы ққы ң к е л - 
меТіді. Бүлар енді өткен қыста бастан кеш кен баспана тауқы- 
метш біршама жеңі.ідетуге гніс. Бес-алты қазақ отбасының 
оір бөлмеге үйіліп, яғни  зауытта істейтін ж үмыскердің әр- 
біріне 1,2 шаршы метр тұрғын жай ксліп, қы с бойы бөшкеге 
тускен балықтай сығылысып ш ы ққаны н көрсең?.. А і бныл 
әрбір үйелменге бір-бір бөлме тимек...

Ж езқазғанды барлаудың беталысыжаман емес... Алғашқы  
бес үңғыманың төртеуі орташа қуаты (қалыңдығы -  С.М.) 
0,67метр кенкабагы  арқылы өтті... Күзге деш н әліде оес-алты 
үңғыма бүрғыланады. Сонымен, жаңа қ о ла п а н  оір міоъшон 
пүт мыс қорын қосымша күтіп отырмыз. Көрдің бе, қаншама 
мол қазынаға ие болғанымызды. Жезқазғандағы барлауға ке- 
лесі жылы, сірә, ең кемі жүз мың сом сүрайгын шығармыз. А і 
флюс мәселесі әзірше қатты қіінап түр: әктасы, пнрит те (мыс 
қорытуға қатысатын шикізат — С.М.) табылар емес...

ЖАНЫМ, сый еткен картаң үшін зор рахмет! Күзге деіпн  
бітірмек бо.үған жүмыстарды, әсіресе Қазақстанның алтын 
кендері жөніндегі өзіңмен ке.нскен шаруаларды да осылай- 
ша с о п і аяқтап шығуыңа тілектесшн".

Сол жазда қазақ геологының назарына тағы бір сүбелі кен 
орны ілінген. Ы қыласы ерекш е ауып, шүбәлі жағдаяты коп, 
даулы Ж езқазғаннан  да ж иірек ойлайтын болды. "Қарсақ- 
баида он  к ү н  боііы габан аудармай отырып, Түрлан кеш н щ  
жай-жапсарын талқыладық, — депті Қ.Сәтбаев І5тамы зда 
Таисия Алексеевнаға жолдаған хатында. — Бүлүіиінүш ж а- 
ры м м ил.ию н сом қаржы сұрамақпыз. О ныңж ы лды қ өнімі 
ж уз елумы ңпүт меш лл, ш арпупеш інде қорытамыз. Зауытгы 
бір жы.дда ж үргізуге болады. Тұрлан жайында Тим еде өте 
жақсы пікірде. ВС Н Х үш  жарым м ил и ю н  сомға келіспесе, 
мей.лі, Түрлан кені Қазақстанның қарамағына біржола көшеді. 
Тепнде, бұл — келсш екм еніорасан  ү.ікенмәселе... "

Ұзақ жасаған көп біле ме, әлде көи жүрғен көбірек коре 
ме ? "Ж үрген аяққа жөргем ілінеді" дегеп уәж де өмірден алы- 
нған. Қалай да барлауш ылы қ ғұмырыны ң р к ш ш і  ж ы л ы н
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үнемі жолда, тынымсыз ізденісте өткізген Қаныш Имантай- 
ұлы сол жазда бір жерде байыздап отырмай, біресе пойыз- 
бен, көбше машинамен, әредік салтатпен, тіпті өгіз арбамен 
де бап талғамай ж ү р т , бейнет тартқан. Бірақ, соған жаны 
күйзеліп, реніш білдірер әлжуаз — ол емес. Қандай да қиын 
жағдайға ұшыраса да — соның бәрін күлкш  оқиғаға айнал- 
дырыпхатқатүсіреді. Көргені де, кешкені де ол үшін — мәнді 
өзгеріс. Хат әуені де өзгерш, көңіл үдесі азайып, іскерлік са- 
рынғаауысқан.

Қ.И.СӘТБАЕВ -  Т.А. КОШКИНАҒА , Атбасар, 30 та- 
мыз 1927 ж.

"Ж езқазғаннан 26 күні шықтық. ЖүргізушГмізбен алты 
кісіміз. Ж үгіміз ауыр, кузовта бос жер қалған жоқ... Үрдіс 
жүре алмаіі ілбіп қана отырдық. Сол себепті алгашқы күні 
Ж езқазғаннан нәбәрі жүз жиырма шақырым жерде тұрған 
Үлытау бөктерінде, далада түнедік, Келесі күні Атбасардан 
тоқсан шақырым жердегі Артықбай деген е.-іді меконге қонута 
мөжбір бо;\дық. Соңғы күні, Е п ід ен  өткенде артқы рессорды  
үзіп алып, алты сағат иесіз далада к у н п п  отырдық. Қнраған 
томірді ілекерлепж амап алып, өгіз аяңмен жы.лжып келеміз... 
Ақмолаға аман-есен жете аламыз ба, жоқ, әлде жолшыбай 
тағы бір жерде ш оңқиып отырып қаламыз ба — белгісіз жәйт. 
Шынтуайтын айтқанда, бүданда сорақы бейнетке іштсйдай- 
ынбыз..."

"Суиікті Т усен ька !
Спас зауытына 5 /ІХ  к ү н і келгенімді жазғанмын... Таңғы  

сепзде  жолга піықтық. Өспенге дейп і 110шақырым. Ж ол-  
шыбай ү лкгн  окі өзенді кес іп  өтпекпіз. Ш ерубай-Нүра және 
Сарысу. Бірінип өткелде-ақ машннамыз өзеннің  ортасында 
тұрып қалды. Оны өгізбен  с ү й р еп  ш ығардық, бес сағат 
уақытымыз ш ы гы н бо,\ды. Ө спенкенпш не малтығып түиде 
жеттік. Ә рі қарай тыңда: келесі к ү н і бір кісін і әкелу  керек  
болған соңмаш инаны Спасқа қаіғга жібергенбіз, қаГпыпкеле  
жатқанда моторының қы рқаяғы  сынып, біржола ш оңқиы п  
қалыпты. Ә рнне, қосы м ш а қ ы р қ а яқ  табылған жоқ, оны  
өпзбенсүнреткізіп, Спаскомбинатына жібердік. Өспенде төрт 
к у н а я м а п , ақырыкәдузлгіырдуанарбаменаттандық. Шаң- 
дақ жолда маң-маң басып баяу қы б ы рлапкеле  жатқан, пар 
өғіз ж еккен шаруа ф ургоны н көз алдыңа келтірсең, соның  
үстіндо пы қ  тіресе әрең сны п отырған сеғіз кісін ің  бірі, Ту- 
сенька, м сндепоіл. Әрпне, моз бо,\ғандайжағдаііемес, оіоақ, 
ащы ш ындық осы. О ны ң үстіне құдапдың к ү н і д е  аяусыз
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ш щ кғы ры п тұр. Әредік арбамыздыжо.лга тастап, жоуідә отыр- 
ған ауылдарға жаяу барып, сусы н сұрап, кеп к ен  таңданы- 
мыздыжібітелпз. Осылапша пзендеум ен отыз шакырылідай 
жол жүрдік. Борм мекеншеж аңындаганымызда Қарңаралы- 
д а н к е ле  жатқангеологРусаковты кездестірдік. Ақыры , со- 
ны ң машннасымен бұгін. таңға ж ақын Спасқа жеттік. Біздщ  
машннадан енді қайран жоқ. Бұл болса м ең үш іннағы з сор  
болы п отыр: осы өңірдеп'Алмалы, Д айрақты тәріздімыскен- 
дер ін  көрекетпекедім, енд іне  істөрімдібілмеймш... "

Қ.И.СӘТЛАЕВ -  Т.А. КОШ КИНАҒА, Спас зауыты, 16. 
0 9 .1927ж.

"Сұйікті Тансия-жаң!
Бүгін түс қайта ауы,\ыма аттангалы отырмын. Спас ком- 

бпнаты бойынша жобаланган жұмыстың бөрін көңі \легідей  
аяқтадық, <зл адд<э — бақандай бір аядемалыс. М улдем алаң- 
сыз тыныгута жетн пейтін жалғыз ғана кемютік — қасымда 
С енщ  болмайтының. Бұл сөзім әсіре романтикаға ұқсауы  
мүмкін, ал бірақ, турасын айгсам, сені жмі-жш есіме алаты- 
ным  — имандай шыным... Біздің ауыл бұ \ жерден жүз сексен 
шақырым. Жо,ъда, сірә, екі тәумк болармын, мықты атпен 
кетш барамын. Өзіміздің машпна біржола қараң Қсъъды..."

IV

Ай жарымға тақау уақыт рдде болып, әлі күнге дейш ата- 
анасының қолында түратын бала-шағасымен қауышты. Был- 
тыр туған ер баласы Малыбай қаз тұрып ж үре бастапты: жең- 
гелерипңайтуынша, басықазандайүлкен, отырған жағына оқыс 
қисайса, солай қарай құлап қалады екен, сірә, тураөзіндей милы 
болады-мыс; қысқасы, қүртақандай кезіндегікейбірқылықта- 
рын қайталай бастаған; әке-шешесі жыл аяғына таман алтыға 
толатын Ханнсаны иемдечшті де, кішкентай Малешті жалғыз 
жатпа деп Ш әрипаның қасында қалдырыпты...

Әкесі бныл секеенчщ  екеуіне ш ы қ т һ і , Нұрым шешесі де 
сол межеге жақын. Екеуі де кәрі қойдың жасындай ақырғы 
шамаға жеткен, әл-қуаты да жылдан-жылға кеміп барады.

Әне бір жылы Ш әрипаны Томға ала кетіп, жеңіл-желпі 
оқуға түсірін, әрі қала тұрмыеына үйретуге ниет білдіргенде, 
әке-шешесі қарсылық білдіріп: "Беу, қарағым, өйтсең бізді де 
қалдырма. Бөкеш пен М үхтарима балалы-шағалы боп өздері- 
нен аса алмай қалды. Ал бізді жаг баладай бағып-к\тіп отырғ- 
анШ ырлай ке\ш ... Оқуындытүгескенш ебүдан біздіайырма, 
оғандейш біздебіржаилыболармыз", — дескен-ді. Соданбері
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Қаныш бұл жайында қайыра сөз бастаған емес. Қызметке 
ш ыққанымен тұрлаұды тұрағы ның болмауы, одан да гөрі 
көңіл-хошының басқа жанға ауғаны қосылып, некелі қосағы 
Шәрипаман осылайша жылына бірөр ай ғана қауышқан жағ- 
дайда жүріп жатыр. Таисия мен көщ \ қосқанын ауыл-аймағы 
білмейді. Сірә, соныдәтіжетіп, бұлж олы даайтуғазауқы ж оқ.

Бөкеш ағасы былтырдан бері ауылдық кеңес төрағалығы 
міндетінен құтылып, өзінен гөрі белсендірек бір кедеи бала- 
сы на өтк ізген . А йтуы нш а, үк ім ет  аты н ан  ж ш  келетін  
өкіддердің бабын тауып жұмыс істеу, үнемі ат үстшде шабу- 
ылдап ж үру қиынға соққан. Қарап отыра ма, "Таң" атаған 
кәперәтіп қүры п алган. Ш аруага тиянақты ағасы бұдан тит- 
тей де ұтылмапты, қайта ортақ малы күрт кеміп, бұрынғыдан 
әлдеқайда ортайған қоңы ртақы  жардайда екі ауылдағы топ- 
ты жанды жүдетпей тоқ қалпында ұстап отыр.

Колген күннщ ортещнде-ақ Бөкеш көкесі ауылсыртындағы 
боз дөңге оңаша алып шығып, көңш н ш\аң еткен жәиттен 
түсініксүраған, қырдағы елдщ ертещтүйткілдіахуалынанөзі 
де аз-маз сыр шерткен. Айтуынша, заман бұзы қ нышанға 
көшкен, жүртгың ынсабы азайып, бір-біріне қызғаныш, кек 
алу, бір күн\ік есесш қамтып қалу сияқты обырпиғылмен қара- 
ушыларкөбейген; еңқиыны, "Қызыл көз" атанған пәлекеттер 
шығыпты, "Қызыл белсендғчор" де солардың жамағайыны; ал 
олар біреудщтұрмысының тоқшылығын, ж ақсы  ат мінгенш, 
оңды жерден қы з алғаныңды, тііггі оқуға 1 мгш, Кеңес қызмет- 
ш декөзгетүскенінді квре алмайды — аңдыпжүріп, мүлтбас- 
қан қадамығгды шауып барып, үкімет маңындағы бір шенеун- 
ікке жеткізе қояды, олол шіркінге керегі сол, түкым-тұяғынды 
өріден қазып, әңкі-тәңкінді шығарады. Қайда жүрсе де еститіні: 
"сендер — бай,біз — кедей, заманенді — біздікі!.."\кіметни- 
еті бұзық белсендіні не үшш құтыртып қойды?..

— Сен, Қанкежаи, одан да маған мынаны айт. — Ағасы 
кенет тыи онгіме бастады. — Қыр ел іы ң  малын ж аппай 
тәркілейді деген не сөз? Лу, қазақты ң малын сыпырғаны — 
жанын алғандай кесепат емес пе? М ына біздщ окі ауылдағы 
ж ртпіс-сексенж анны ңқарапоты рғаны  — қолындағы азын- 
аулақ түліктщ сүмесіш, одан анырылсақ — бала-шағаны не- 
мен асыраймыз, Ә/\де оларды да қазынаға табыс қыламыз ба? 
Не білес щ бүдаи?..

Қаныш шынын айтты. Әлеуметпен саясат ісшен бейхабар 
екенін, өндірістегі қарекотінщ бұған қатысы жоқтығын көлде- 
неңтартқан. Ағасын бірақ илапдыра алмады.

— Сен өзі Айға шыгып кеткенсщ бе? Әлде біржола аңқау
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болыпқалғансыңба? Негебілмейсщ? — деп решш білдірген 
соң, Қарсақбайға қызмет бабымен жуықта келіп қайтқан, түбі 
Қарқаралыныңқаракесегі, Қызылордадағы үкіметтщтөраға- 
сы, өзімен Павлодар ревкомына төраға болғаннан жете таныс 
Нығмет Нұрмақовпен бірер сағат оңаша сұхбат құрғанда жа- 
дына түйген жәйтгі сыздықтап жеткізді: Өлкелж партия коми- 
тепнін жауапты хатшысы, Қазақстанды билеуші бәлшебек Г о- 
лощекин жолдас биылғы бір сөзшде: "Бізге, тепнде ж \ы қ  ара- 
да Қазан төңкерісін бір мәрте қайталау керек!" — депті-міс; 
екінші хатшы мәнсабындағы Смағұл Сәдуақасов бастаған 
қазақ  қайраткерлері наразылық білдіріп, әлп сөаін нақты 
т\сіндіруді қадала сұраған білем' адуынхатшы оған қынбай: 
"Орыс деревнясында құлаққа ноқта кипзіп жүасытын алдық, 
ал қазақ байларының мұргы түгш, бір тал шашы күзелген жоқ. 
Далада социализм орнатамыз десек, Қазақстанда Кіші Октябрь 
жасап, байларды тапретіндеж ою қаж ет!" — десекерек...

— М ұның ірты неге соғарын құдай біледі, саясат маңын- 
дағылардың айтуынша, ірі байлардың малын тәркіге салып, 
кедей-кепшікке үлестіріп береді-міс, бә\кім, қазынаға ал> ы да 
кәдік. Қалайда сондай бір қауырт науқан әзірленіп жатқанға 
ұқсайды... С іздерге ол науат соқпас деймін, бай атанудан біздің 
әулет ада болғаны қай заман!.. — деп Қаныш езу тартқан.

— Е, оны құдай оілсін, "Өгізгетуған күн бұзауға дакеледі" 
демекші, біздщ "Қызылкөздер" аман бо\са, Баянауылдыңбай- 
ларын жүзге жеткізбей үйлерінде, сірә датыныш жата алмас! 
Тек сол полекеітщ ботіп аулақ қылсын делік! — Көңілі екі ұдай 
болған Бөкеш орнынан тұрды. Қыстауғажақындай бергенде 
інісінщ қолыиан тартып, — М ына әңпменді менен басқаға 
айтиа, "Бөрік астында да бөлтірік бар" дегенді естүщ бар шы- 
гар? СеніңМ аскеушығыпкеткешнді қызғанатын ағайынкөп, 
сәлем бере келдп, қолгығыңа кіре көлгірситін жұрттың мадақ 
сөзіне сенбе, аузынды бақ, Қанышжан! — деді.

Емін-еркін құс салып сайрандаган былтырғы қамсы з 
күндері көзінен бұлбұлдай ұшты, саятқайда, алғашқы апта- 
да-ақ өңі түгілі, түсш де күтпеген тосын оқиғаларға тап бо- 
лып, демалысынәңкттәңкі етті. Соныңбіоі — С ем ейж ақтан 
"Ұзын құлақ" жеткізген жаисыз хабар: Әбікей Зешнұлы Каз- 
педтехникумныңдиректоры міндетінен босап, абақтыға қама- 
лған-мыс, сірә, саяси қаралауға үрынған...

Бөкеш Имантаиүлы дереу Баянауылға атганып, Семейге 
жеделхатты үсп-үстіне төиеп, бірақ бірде-оіріне жауап ала 
алмаған соң, салт атиен Павлодарға барып, облыс орталы- 
ғындағы кейбір таныстарымен телефон арқылы сойлееш
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юншақі ы күнде ауылға өрт сөндіргендей болып, қатты түтігіп 
те, түңіліпте оралды... Айтуынша, өзін де аңдушылар болып- 
ты, сол себепті сонғы күндері ж атқан пәтерін ауыстырып, 
қайтар жолға да щір қараңғылығында шығуға мәжбүр еткен, 
өйтпесе өзінің де тұтылып қалуы көдік екен. АлӘ бекеңісш щ  
беталысы өте қиын, өзі тілдескен танысы да соны аңғартып: 
"Естерщ дұрыс па, Бөке? Шідерті өзенш  еж елп арнасынан 
қалайша бұрасың?!,." — деп ж ұм бақтапж еку айтып, нақты 
көмектщ жолын туспалдап көрсетінті. Соған қарағанда асыл 
азаматтың қол-аяғына темір қақпанм ы қтап түскен...

Әбекең — Сәтбай қажыға қарасты екі ауылдың бетке ұста- 
ры һәм ақылшысы, осы өулеттен білім жолына ш п п , жұрт 
қатарына қосылғандардың бәрі де оған қарыздар. Демек, асыл 
ағаның басына бұл үйірілген ауыр күнде қасында болып, 
күйземп отырған үй-ішіне де көмек беру қажет. Отбасының 
кеңесінде үлкен-кіші осылай дескен, Қанышта соны қостаған. 
Бірақ Бөкеш өзгеше ой бьудірді: "Қанкежанға Семейге баруға 
болмайды, ГПУ-дщ пәле іздегіштері мұны келген куні-ақ сан- 
дырақ сылтаумен қамауғаалады, сонсоңақталыпкер!.. Қаныш- 
қа, тегінде, өз беделі жүретін жоғары ж ақтан оділдік іздеу ке- 
рек!.. .А/\бізас қамдап, Семейгеаттанамыз..."

Ақыры соған келість Ауылдағы демалыстың ырың-жы- 
рыңы шыққан Қаныш татез қамданып, сенімдд жолбасшы алып, 
үш атпен жедеғабылаттанған. Солбетінде қазанның 28 жұлды- 
зында Омбығатүскен. Сапарының жай-жапсарын Омбының 
темір жолайлағынан Қызылордадатұрып жатқан Таисня Алек- 
сеевнағажолдаған хатынан білеміз: ”,..Д ем алы ещ гбы лщ рғы - 
дайм азалы  болмады, Ә.З. -иың нақәқтан істі болуы бастапқы 
жоспарымды ш ұғыл өзгергіп, М әскеуге жедел аттануыма 
мәжбүретті. Сірө, Ә бекем үш інңажетболса, Қызылордағада 
бармақпын... Ол ендіМ әскеудщ м ы нам әселеніш еш уіне бап- 
ланысты... Баянауы м а өзщ нен алтыхат&\дым. Рақатқа бат- 
тым, рақмст! М ен ен  қа.лғысы келм ей сұрана берген соң, не- 
мереінім, кішкентзпҒалымтайшкп ертіпалдым, ол ендімен- 
іменбірге тұрмақ... К елесіхаггы  Л /әскеуденкут ."

Қ.И. СӘТБАЕВ -  Т.А.КОШКИНАҒА, Мәскеу, 10 қазан 
1927 ж.

"Қымбаттым меңщ ! Сеш көрмегелі үш ай бо.лды, осы үш  
айды өмірімнен сызып тастауға дайынмын.... Қазіргі кәңіл  
күш мнщ  құлазыған жайы осындай, Жаным...

Ә.З.-ның жұмысына қозғау салып жатырмын. ВЦИК-тщ 
жекө адамдарт кешірім беретін комнсснясы бүгш Қызылор-
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Ааға ж ед лж аг жішелтті. Соған жауаіт болмаса Қызылордат  
бармақпын. Тіпті сол уш ш  жүмыстан кетеем де  орта жаМР» 
гоқтмаймын. Өзімж,тыща, қысгы қанда өткізетінімжөншде, 
сірә Ә.З, жұмысын оір ксіпш  етпеи, кесш зіпу қиын...

Е.Э-к Сәулем, шнқшіам босауға м іш м ы . Рақымшылық жа- 
сан, бір шшиа жақсы шсыбаЙАЫ поштамен жіберсең (Э н - 
геллс кошесі жағынан ғірг<?пг\е 5-ші, «ңде в-шы а  үңгешектен 
аласың), н е  соны жо и? і шыларлыц бірімен, мысалы, оізаш  
М өскеуАоЫ өкілім із Төрөғож ннмен женелт, ол қеш е ғана 
Қыаылорлаға кетті. Оны Исламбек арқы.хы ізлеспр".

Көңіл-қошымкелмеііді деп, жұмысты ақсатудыңжош жоқ, 
Мәскеуге кслісімен-ақ Атбасар трестшщ басқармасында өзін 
күтулі кеңсе қагаздарының нөшріне тап болды. Солардың 
көлемі өткен қыстагыдан да кобейе түскен төрізді. Әу\де өзінің 
тынымсыз қарекеті себеп болып, араласар жұмыс өрісі ке- 
ңейдім ег .. Еркш есалса солардыңбәрін гығыптастап, жазғы 
жазба-чарын қайы ра саралауға отырар еді. Өсіресе жиған- 
терген матерналдарын, тағдыры дау>\ы Ж езқазған  қойнын- 
дағы бұрғылау, барлау нәтижелеріи, "Гіетро" шахтасының 
төцірегіндегі шағын қолатта ж аз боны 1? ұңгыма бұрғылан- 
ды, жалгызстанокпеп барлығы 758 метр ж ер тесілген, бұрғы 
у ш ы ж еткенорташ атереңдік  — 40метр. Ж ы лаяғы ндаГеол- 
ком құтыханасынан зарыға күткен деректері де келш жеггі: 
күткенш дей-ақ мол құнарға кезж кен; есептеп қараса — 
қуаты көп-көрім жаңа кен өзет іне не болған. Оған "5-жүлге" 
деп ат қойып, картағатүсірді.

Бұ да қоңылтақсыған ж үдеу күйіне сеп болды • Демек, жаз 
бойы шыр пыр етіп дамыл көрмей жүфгеніне лайық тнлем 
алды. Енді соны көзір етіп, Геолкомның әсіре білгіштерімен 
тең  деңгейде тілдесуге болады. Сол қуаныш қа ж ы л құсын- 
дай а\ып-ұш ып Тансияның келгені қосылды. Бірақ ұзақ  жата 
а-\ма\ы, бір апта болып, іле қанта кетті.

ҚЫСПАҚТА

I

Лонинградқа келген бгтгр ең алдымен Яговкинге жолық- 
қан-ды. Өйткені Иван Степановичті бұрынғы пікірінен айны- 
тып, өзіне ниртгес ете алса, онлап келген шаруасы сәтті шеші- 
летініне шүбәсіз сеніп, кексе әріптееше үмітпен кірген-ді.
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— Оһо, Қаныш Имантаөвич, қаида сілтегенсіз?! Бес-он 
емес, бақандай он бес станок сұрайсыз?! Үш жүз, төрт ж үз 
метр тереңіч' бұрғылау! Ж езқазганны ң атағы сонда Одақ- 
тағы мыс кендеріш ң алдыңғы легіне шығады, бәлкім, дүние 
жүзілік алыптармен тоңесіп қалуы да мүмкін?! Қайда, қайда 
дейпз? Қандай деңгейге?.. Оһо! — Ж ас геологгың"Ж езқаз- 
ған кен орнынтүбегейлі барлаудыңжаңажобасы" деп атаған 
түсшіктемесіне уңілген сайын, даусы биік таудың бір жық- 
пылынан қызыл түлкі көрген аңшыдай саңқылдай шығып, 
дабырлай сөйлеген Яговкин, осы сандырақты қағазға гүсіріп, 
есеп-қисап жас ап, мағанөкелігі отырған шынымен сіз бе күні 
кеше Үлытауда өзіме жолсерік болып, мезі жүрістен серпте 
білетін, жабырқауды білмеитін әңгімешіл Сәтбаев па... деген- 
дей, жас әріптесінш бетіне таңы рқай қарады.

— Иван Степанович, сіздің адамдар өткен жазда бұрғыла- 
ған он жеті ұңғыма түгел дерлік кен қабатын бойлай жүрді. 
Болмашы барлаумен бір миллион пұттан астам мыс тауып 
отырмыз. Лл егер ж үз он жеті жерден бұрғыласақ ше? — деп 
Қаныш та кексе әріптесше состия қараған. — Тереңнен неге 
қорқамыз? Оған әуелі жету керек емес пе? Ал ж ету үшін 
сіздей білпрдщ  көз жұмған тәуекелі керек! Иә, иә, үстіңгі 
қабатга бар кен тереңнен де шығады деген...

— Ж аным-ау, сіз болжаған тереңге бұрғылау — елу, ал- 
пыс, тіпті ж үз метрге сүңгу емес қой. Соған қалай жетпекпіз? 
Бұл үшін сізге арнайы техника, ісмер маман керек!

Яговкин келк пейтін рай танытып, басын шайқады.
— Он шақты станок Ж езқазғанны ң өзінен шығады. Ағыл- 

шындардан қалғаи, олардың кемшін тетіктерін тек түгендеу 
керек. Бүларды таяз барлауға саламыз. Ал терең барлауды 
"Оралгорразведка" конторының мамандарына жасатамыз.

— Он бес станокта қанша адамның жұмыс істейтінін есеп- 
теп көріңіз. К ем дегендеж үз қаралы маман бұрғылаушы ке- 
рек. О ны ңбәрін қайдан шақырмақсыз? Қаныш Имантаевич, 
мұныңыз, қияли романтиктердщ сағым қчтан далбаса үмгп. 
Сірә, сіз Ж ю ль Вернді бас алмай оқитын шығарсыз? Фран- 
цуздарда сондай бір кияли-елес романдар ж а-заты н әлей 
ж азуш ы  болған. М ынауыңы?, ш ырағым, сол ж ары қты қ  
қиялымен Айға ұшырған адамдарының сөзі, — деп күлді Са- 
ры арқа білгірі.

— Непзгі жұмыс күшін Ұлытаудыңөзінентабамыз, — деді 
Сәтбаев бір түрлі нық сеніммен өктем сөйлеп. — Ж ерплікп  
халықтың арасынан... Несі бар, станокта істеуге үііретөміз, Дү з 
қыраиын ертелі-кеш баулыи, дегенше көндірген қазақты ңоп
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деңгеі .1 шығырдың құлағын айнаддыруға жетеді деп білемін...
— Аитып отырғапыңыз мен көрген кіреішлер ме? Обалы 

ие, жамандауға қақы м ж оқ, қайырымды да елтезек, ауыр 
ж ұм ы сқа көнбіс жандар. Сенімді кіреішлер, ж ер танығыш, 
көлік оабын да біледі! Ну-с, одан арғыға, жо-жоқ, көңіліңізге 
ке.\меош, жарамайды. Әлбетте, сушы болып ісгей алады, иә, 
сосын, май тасуға, ал станоктың құлағын ұстап, тереңдегі 
жыныс гөбін бұрғылаушы снарядтың шыр көбелек айналуы- 
нан аңдап білуғе? Снарядтың бе\гілеген бағыттан аумауын 
қадағалап? Тереңнен суырылган керндерді маркілеп, тескен 
жерін метрлеп олшеп, оны долдеп жазуға? Ж о-ж оқ, атама- 
ңыз, қымбаттым! Бұл үшін, шырақ, көп-көрім сауат керек, 
сауаттан бұрын бала күннен қалыптасқан, атадан балаға мұра 
болып ауы сқан тәж ірибе, сезімтал көкірек те керек. Ж ә, 
мұның бәрін сізге ықтияттап түсіндірудің қажеті қанша?.. 
Сізді мен, Қаныш Имантаевич, сауатгы маман, өзіндік ойы 
бар, талабы күшті азамат деп білемін. Ал мынауыңыз, кешірщіз, 
Лиға шауып мерт болған арыстанның өрекетіне ұқсайды. 
Іштартып ж ақсы  көргендіктен де айтып тұрмын: тым кере- 
ғар, орындалмасжоспарға жоба әкелшсіз, қостамаймын. Қар- 
сы болғанмын, әлі де қарсымын. Ж езқазғанны ң  нақтылы 
қоры мүнша шығынды котермейді. М ықтағанда осы күнге 
дейінгі мәмм көлемді екі-үш есе өсіресіз. Сол үшін әуреге 
түсудщ керегі қанш а? Күш -қайратты ж аңа алып Тұрланға 
ж ұмсау қажет. Былтырғы ш ұқанақ іздешсте сіз онда әжепт- 
әуір қазы н а бары н көрсете алдыңыз. Б ірер жыл барлап 
керщізші, құдай біледі дейін, он Ж езқазғанға тұрарлық кен 
орнына мөммдеме жасайсыз!

— Ақылыңызға рақмет, Иван Степанович. Түрлан жөніңле 
өзім де сондай ойдамын. Бірақ Ж езқазғаннан да түңілгім кел- 
мейді. Түңілсемде, не бар, не жоғын адақтап, асты-үстін әбден 
ақтарып, қарайламайтын болып алаңсыз кетсем деймш...

— Ау, сізді мен сыпайы ж ан ба деп жүрсем, қыңыр да 
екенсізғой, — депжымидыЯговкин. — Ж арайды, зиялылар- 
дың көңілжықпас шартын ұсынамын: Ж езқазған  қыртысы- 
на екі станок қоямыз, оны да тек қана сіз үшін, меселщізді 
қайырмау үшін! Ал Тұрланды не тапсақ та біріпп іздейміз, 
азабын да, атағы нда бірге бөлісіп... Келістік пе?

— Ғапуетщіз, соңғытөреліктісарапшыларайтсын, — бол- 
ды Қаныштың жауабы.

Геолкомның әрбір жобаға жөн-жосық айтатын сарапшы 
мамандарының пікірі де осыған сайды. Бірі бірінің аузына 
түкіргендей бәрі де: "Бүгінгі мүмкіндіктен алш ақ кеткен",



Ш<\ң(\а>юлы шы\прушм{)ы _____________________________ |< л

"Бұлгқа қонақтап, айка құлаш сермеген", "Өзін ақтамайтын 
жолсыз шыгын", — десіпүзілді-кесілдіқарсы шықты. Сәтбаев 
сөйтсе де Геолкомның бас маманы, профессор В.К.Котульс- 
кийдің пікірін күтпек болды. Өйткені Қарсақбай комбинаты- 
ның шикізатқорын қайыра тексеріп, зауі>гг қуатын екі есе ар- 
ттыруға жоба жасауға тығыз тапсырма алған Г ипрозем инсти- 
туты Атбасар трестінің геология бөлімі дайындаған деректерді 
Котульскиндщ сарабына жо.\даган ды. Ал ол қазақ  даласын 
бес саусағындай білетш кәніп геолог. Әсіресе Ертіс өңірін. 
Соңғы жиырма жылда В.К.Котульский бұл регионды жүйелі 
зерттеп, оның ж ер астындағы қисапсыз мол баилыгына зор 
болжам жасаған. Бұлөңірдщ"Россияның КалифорниясьГде- 
ген бұрынғы дабыра атағынатүбегейлі езгерту енпзш, "Кенді 
Алтай" атандырған ғұлама. Сондықтандашығар, Қаныш Иман- 
тайұлы геология білгірінің қазақ даласының екінші өлкесіне 
де сенім артып, тұсауын кесер әділ төрелік айтады деген 
үміттен құр алақан емсс-ті. Владимир Клементьевичтін оедел- 
іне, бщміне, білгірмпне сенгені сонша!

Амал қанша, профессор Котульскиіідің пікірі үмітін біржо- 
ла кеспесе де мүдделі ісін маңдытқандай оңды болмады. 
Әділдіктен аумас үшш жас маманның игі талабына айтылған 
кесікті қаз қалпында келтіреміз: "Чтокасаетсявопроса о вол- 
можиыхзапасахДжезказгана, тоони, по-видимому, влучш еы  
случа е , мо/ут превыснть вдвое известные сепчас... запасы  
металла... " и

Ж езқазған  мыс кенін іңдүниеж үзш е молім бертіңгі атақ- 
дақпыртын білетін бүғш п оқырман біз асқан білпр деп отыр- 
ған, шынында да аса ірі мамандардың бГлім-танымына шүбә 
келтірш, бәлкім мнығынан күле қарап, бас ш айқауы ғажап 
емес. Шын-ау, не себепті олар қателестгі Әмбе кісі күлерлік 
теріс-қағыс болжам айтуының сыры неде?

Сөйтсек, бар гән өзара бәсеке геологиялық екі мектептщ 
бір-бірінщ табысына қызғаныш пен қарап, аш қанж аңалы қ- 
тарын елемей, тіпті ж оққа шығаруға тырысқан күйкі де ұсақ 
ииғылдарында екен... Біз сөз етіп отырған ғалым-геологтар- 
дың екеуі де (И.С.Яговкин 40-жылдарда Свердлов (қазірде 
Екатеринбург) қаласындағы тау-кен ннститутында профес- 
сор болған, солөңірде өз мектебінтүзеген ғұлама) Санкт-Пе- 
тербурггеология мектебінщтүлектері. Көптеген білгір ғалым- 
дар ш ы ққан ұлағатты бұл үя сол қарсаңда Ресей мен Еуропа

''Қ.И. Сэтбаев. Тацдамалы ецбекторі. І-том, А., "Ғылым", 1967. 
-  142 б.

13-26
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көлеміндеп ең озық ғылыми мектеп саналған. Осы жәйт, сірә, 
мектептүлектерінің кейбірініңкөкешнде "Менщайғқаным — 
басқалар үшін бұлжымас заң!" деген мадақтуғызған...

Қазақ қауымына да есімі ж ақсы  таныс орыс жазушысы 
А.Бек 1934 жылы жария еткен "Курако" атты деректі хикаятын- 
да профессор Котульскийдщ байырғы әріптесі, академик М. А- 
.Усовтуралы: "Мальчиш каиз баксиейнойлавкіі. а непрофессоо 
геологии" деп әжуа еткенін қынжы ла қайталап, өз ойыі і былай- 
шатүйеді: "Когда образовалсяСибгеолком, петербургскпегео- 
лопг боролітсь против этого. Котульскиті пришел в ярость. Он  
отказался под чпняться "соплякам "пне подавгі і руки...."

Сондықтан да Сібір геологгары мектебшщтүлеп, әмбе про- 
фессор Усовтың с үйікті пюкірті һом кешеп көшпелі де қараңғы 
халықтың ортасынан ш ыққан, Владимир Клементьевичтің 
ойынша, "Қарапайым инженер, дилетант, соған қарамастан 
ерекше өркөкірек" қазақтың Г еолкомның айтулы мамандары- 
ның Ж езқазган жөнінде бұрыннан қалыптасқантұжырымы- 
на қарсы шығып, кен орнын түбегейлі түрде, әрі тереңге бар- 
ламақжобасына немқұрайды қарағанытүсінікті...

Ақыры солай болды: К.И. Сәтбаевтың жобасы техникалық 
кеңесте құлап шықты; Яговкиннщұсынысымен екі станокпен 
шолғын барлау жасауға рұқсат етілді... "Ленпнградтан 16 
қаңтарда қаиттым, мәселенің жай-жапсарын кездескенде ан- 
тармын, қазірсонытәптіштепжазуға құлқымжоқ, тымұзақ та 
күйкі 'әңгіме... — деггп Қаныш Имантайұлы Таисияға жұлды? 
дың 17 жаңасындажолдаған қысқахатын. — Сірә, 22-күні, якп  
алдағыжексенбіде сеңдерге қарай иіығып қ а\армын..."

Ж аңа астанада бірақ, өзі жобалағандай, екі-үш апта емес, 
ай жарымдай уақы т болды: уәде еткен көзтаныстары ағасы- 
ның ісіне араласуды сөзбұдайға салып, Әбікей Зейш ұлының 
Қазақ АКСР Орталық Атқару комитетше түрмеден жолдаған 
арызын қарауды кешеуілдеткен; ақыры іс оңға басты. Біржо- 
ла ағармаса да, сот кескен үш жылға кешірім жасалды. Оның 
жөн-жосығын Қапыш Имантайұлыиың 18-наурыздаТаисия 
Алексеевнаға Мэскеуден жазган ұзақ  хатынаи білеміз:

"16-күні тұнде келдім... Ғалымтай мшгіі аса жоқтамаған сн- 
яқты, хал-күйі жақсы. Хатың мен сыйлық тақпчң\ы бердім. 
Қатты қуанды. Б ірнеш е мәрте киіп, айнаға қарап, біраз 
қоқиланыгі жүрді де: "кірлетпеы тығып қонйын, өзі келгенде 
ғана кнемш "деп сандыққа салын қойды. Кешке таман Досов, 
Файзолла мен Әзімбай келіп, түннщ бір уагына дейін оты-
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рып, сәтті аяқталған сапарымды жудық... Келесі күні жайы- 
рақ турып, трестке бардым. Жүмыстың беталысы бүрынғы- 
дай. Бірақ көңіл-хошым қайта бүзьсхды: барлаудың қаржы- 
сы нкесіп  тастапты, 4.300 мың сомның орнына 3.500 мың ғана 
бермек; егер қосымша ақша таппасақ, төртінші тоқсанда 
жерге қарап қаламыз... Шетелден келмек зауыт жабдықтары 
түгелдей Ж осалы стансасына жеткізшпті, бұған да тәубә. 
Тұрланға қажст жабдықтарға шетелге тапсырыс жасалған... 
Елден бір қүш ақ хат а/\дым, ауыл-аймақ д ін  аман, күйлі де  
көрінеді. Райханнан (Ә.З.-ның қызы — С.М.) қуанышқа толы 
жеде,\хат а/\дым, демек, Әбекеңді үйіне босатқан..."

Әрнне, жазғы барлау маусымы жақындап қалғандықтан 
жас геологтың ынта-жігері соныңжолында болған.

Қ.И.СӘТБАЕВ -  Т.А.КОШКИНАҒА, М әскеу, 22. 03. 
1928 ж.

"... Тұрланның барлауы әзірше беймомм. Геолком бархау мен 
бұрғылауға бір-ақ ке.хіам-шарт жасағылары келеді, ал трест 
екі түрлі шаргқа отыруды қалайды. Нәтиже мен шығын мөлшері 
екеуіндеде бірдей. Гпменіңайіуынғпа, бұлда бір-бірінс есе беріп 
плікпеуден туыпотыр... .Ал оныңөзі Тұрланныңбарлауын "Орал- 
горконтораға" беруді жөн көреді. Бүгін сол жаққа жеделхат 
жөнелттік. Оңды жауап башаса, Гео/ікомның қырсық шартына 
конугс мәжбүрміз. Өзге жұмыстар жөніндегі шарттарға қол 
қойылды. Тұжырымдап айтқанда, олар мынадан: 1)Қайрақты 
кен орнында жалгыз станокпен әрқансысы 50 метр тореңге 8 
ұңғыма пұрғылау; 2)Өспен төңірегінде бес шаршы шақырым 
жерді электр барлаумен тексеру; 3)Жезқазғанда окі станокпен 
1500 м. жер бұрғылау; 4)Жезқазғанда бес шаршы шақырым  
алаңға қосымша электр бар/\ау жүргізу; 5)Найзатастан ф/\юстік 
шикізат іздеу; б)Малтақ кенорны тоңірепнде геологпч.іық ізде- 
ністерді (Бетпақдала, Яювкпн бы\тыр жете алмай қайтқан жер) 
жаліастыру; 7)Байқоңырдағы барлау (Прнгоровскнйдің сарап- 
тасы кәне тың ізденістер, баікім, бұрғылау жасаумен); 8)Қар- 
сақбай төңірегінен отқа төзі.уд/ саз табу; 9)жерасты суын іздеу; 
Ю)Байқоңыр мен Қарсақбай ара/\ығына екі шақырымдық мас- 
штабпен топографңчлық съемка жүргізу..."

Ынталы кісіге қашанда жұмыс мол, алҚаныш сияқты еңбе- 
кқор жігітке кеңседе сегіз сағат сарыла отыру аз, кейоір қағаз- 
дарды олүйш е қолтықтай келін, түнде де, жексенбі күндері де 
белжазбай істейді. Алаңкөңшн көншіткен іс Геолкомныңкер- 
іуі кеп мамапдарымен тәжікеге түспей, айналып өтудің ора- 
йын келтірді: "Оралгорконторамен" шартжасастьцрас, барлау
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көлемш былтырға қарағанда, біршама шектеуге тура ке\л,і. 
Өйткені Атбасар тресті ВСНХ-дан биылға сұраған қомақты 
қаржыдан оір миллион сомға жуық кемірек алды. Демек, қысқа 
ж обаланған  б арлау  көлемі б ірш ам а азаяды . Б асқ арм а 
мәжш сінде бұл туралы да сөз болды. Ақыры, әрі толғап, бері 
толғап, тотыққан мысты көбірек қорытып, соны сатып, барлау 
қажеті үшін қосымша табыс табуға қаулы алынды. Өзіндей 
жастардьщ ынтасын әрдайым қом ап , жұмыс мүддесі үшін 
қандайдабіртәуекелденбас тартпайтынК. Бронзос (С.С.Ды- 
бец бұл кезде басқа жұмысқа ауысқан) сияқты іскер қайрат- 
керлің тресті басқарып отырғаны да септігін типзді...

Барлау топтары көктем шыға Қазақстанға ж үрш  кетуге 
әзірлікбастады. Қайсібірі, әсіресеэлектросъемкаменш ұғыл- 
данбақ топ наурыз айының орта кезінде аттанып кетті. Сотба- 
евтың өзі де соларға ілесе жолға ш ықпақ болған. Мәскеуде 
бөгелгендей ш аруасы  ж оқ-ты , ж ас маманның апты ққан  
кең ш  барлау аландарынажетуге асық. Бірақ "қырсық заңы- 
на" не істейсщ, күтпеген бір жағдаят оны ерікеіз кірігггаретіп, 
ж аз ортасы ауғанша астанада ж ш сіз байлануға мәж бүр етті.

II

Айдан асты, елдегі туыстарынан хат-хабар үзілш қалды. 
Бұған да қатты алаң болып, көңілі елегізіп, ұйқысы бөлініп 
жүрген күндерде ол жақтан тағы бір жайсыз жаманат сап етгін. 
Қыс сұрапыл қатты деп естіген-ді, соньщ аяғы нағыз ж ұтқа 
айналыпты. Ал, өз ауылына ж ұттптп "жеті ағайынды" болып 
шүиілген. Бөкеш те аяқ астынан жұмыеты болып, Баянауыл- 
дағы түрмеде жатқан көрінеді: "Әрине, ешоір к інәсіжоғыма- 
ғанаян, көзт  соған жеткі м ен кезде босатуы сөзсіз. БірақоізАЩ 
үіідеп естияржалғыз еркек кіндіктщауылда болмаүы, қыстан 
жұтапшыққантупғандарымдыжүдеттотырғаныжанымаба- 
тады. Әсіресе қартаиған әке-шешемнің, шиеттеп бес бала- 
ның... "(1928 жылғы 11 сәуірде Таисияға жолдағаи хатынан).

..Ауы м анда, С ем еидендехат-хабаржоқ. Үнсіздіктенауыр  
не  нәрс е бар екен, жанымды әбденкүйзелтіп бітті. Қандайда 
бір хабар беруді та.\ан еткон жеделхаггарыма ешқандай жау- 
апжоқ. Тағыбірдемеболы пқа..\дымадепжабыдқапжүрмін... 
М енің  7ашкентке баруъгмш еш й\генмәселе. Бүлжақтан, сірә, 
12-15 аралығында шығып қалармын. Қызылордаға тоқта)ггз 
онша қүлқы м  жоқ... Вокзал басында кезіксек қайте, \і ?.. Ғалым- 
тайцпрккекогп. Ал мен тағыда жаімдан-жалғыз жабыр-
қап  отырмын. Ш ө м еп  те отырмын, ш ай іш ер едім, әттең, 
прңмусты жаға алмаймып "(15 сөуірдегі хатынан).
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Қаншама асықканымен Мәскеуден кете алмады. Ташкент- 
те өтпек геолпгтар құрылтайы күзге қачды. Шынтуайтын айт- 
қанда, Атбасар трестінің бас геологын жайма-шуақ көктемде 
кеңсеге "қамап" отырған себеп мүлдем басқа жәйт-ті...

Қ.И.СӘТБАЕВ — Т.А.КОШКИНАҒА, М әскеу, 7 мамыр 
1928 ж.

"...Сірә маусымның онына 'Детн М әскеуден шыға алмас- 
нын. Сөйтуге қызмет жағдайы ғана емес, жеке басымның 
шаруасы да мүмкшдік бермей отыр. Ауьыдың ха.м бұрынғы- 
дан да сорақы. Соңғы хатымда жазғандарға әкемнщ  кенет- 
тен қайтыс баманы қосы. \ыпты, оның үстіне тағы бір немере 
туысым тутқындалған. Әкемді жан-тәніммен сую ш і едім, 
кадір-қурметі де  мен уш ін өзгеше жан... Ол кісінің мынадай 
жағдайда дүниеден қайтуы м ен үшін ауыр соққы. Үйде қал- 
ған шиеттей бес баланың, ағамның әйелінщ, әсіресе қарт ше- 
шемнің халіне  күйде екснін бшгеймін, міне, екі ай болды, хат 
жоқ (сірә, поштадан өткізбеген). Түпан ағам қазір Павлодар- 
да дейді. Оның тағдыры да әзірше мелімсіз. Байғустың жағ- 
дайын жеңілдету мақсатымен &р түр\і шаралар істеп жатыр- 
мын. Ағайға гағы.лған кінә — қнсынсыз нәрсе, ісінің тезірек 
қаралатынына шүбәм жоқ. Тегінде, бул біздің даланың ескі 
"дертінен" туған, бас араздықтан паііда болгзн әншейін жала. 
Әділ де қатаң кеңес соты ә.б-ақ бул жумысты уйымдастырғ- 
ан адамдардың әрекетін әшкерелеп, төре ик айтады. Бірақ 
соғанденін ағамның үй-іші қаншама қасірет шекпекші, әсіре- 
се қоректік малдан жүрдай болып, әкеміздің қазасын аза ту- 
тып жылап отырған күндерде..."

Ж аздың едәуір мерзімі өтті. Қаныш Имантайұлы бәз-бая- 
гыша М әскеуде тұрып жатыр. Демалысқа ш ы ққан  Таисия 
Зырянов кәсіпшімгінде тұратын шешесіне барардан бұрын 
астанаға соғып, бірер апта қасында болып кетті. Бұл да жа- 
бырқау коңі мне сүйеу болды. Сөйтсе де... Басына үйірілген 
бұлттарқар  емес. Ғалымтай демалысқа ш ы ққан қазақтарға 
ілесіп, ауылга қайтқан. Бара сала станицадан жеделхат жол- 
дапты: ағаларының жұмысынан еш қандай үміт жоқ; Әбікей 
Зейш ұлының былтырғы жұмысы қайтадан қозғалып жатса 
керек; жұттан аман қалған азын-аулақ малтәркіге түскен; үй 
ішшің жағдайы ит өлмес, ат арымастың үстінде... Өзі тұра- 
тын коммуналды үйдщ салт басты тұрғындары жаз шыға жан- 
ж аққатарап  кетгі. Бірідемалыста, оірі Қазақстанға ұзақ  ісса- 
пармен дегендей. "Ал менжа.лғызбын. Әсіресе кеш  әлетінде 
қуж анымды қаііда қоярымды білмеймш, — деп шағынады ол
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3-маусымда Кенді Алтайға жолдаған хатында. — Тап қазір  
сені қаіітадан көрсем  еш қайда жібермес едім, ешқанда!.. 
Вудаи былайны жалғызд ы ққа төзе қоймаспын. -\дам бәріне  
көнедідегенқасаңт еорняны ңкерегі че, құры п  қалсын! Қыс- 
қасы, сенщ  әрқашанда қасымда болуыңды тілеймш, бұдан  
басқарақаттыңмағанқажетіжоқ!Көрдіңбе, жол сайы нлеп  
белгісінқойыпотырғанымды, ендінеістейін, дәп  қазіргі .тал- 
күш м  пақ осындай ерекш е әсерлісөздерді тілеп отырса..."

Ж алғыз ғанаалданышы — қиырдағы барлау жұмыстары 
ойдағыдай жүріп жатыр. [здеуші топтар екі-үш жерде жүмыс- 
қа кіріскен. Т ұрланға баратын геолог қана Ленинградтан кел- 
мей зарықтырыи отыр. "Ал анау... бұл жақта м ені еркім нен  
тыс ұстапотырғанкелеңсізіс... бәз-баягымалімсізқалпыңда. 
Трестщбастығынкүтіпжүрмш, сол к іс ікелгенсоңсөйлесіп , 
бір жағына шығармай, сірә, болмайды ..." — депті Қаныш 
Имантайұлы 12 маусым күнгі хатында.

111

А тбасар мыс трестпиң бас геологын кеп орындарына 
жібермей, мәймөңкесіз айтқанда, "үйтұтқыны" отігі, Мәскеуде 
жіпсіз байлап отырган жәйттің себебі де, үйымдастырушы- 
лар да — бүгш де құпия емес. Алайда соның мән-жайын 
Қаныш И м антайұлы ны ң өзі де сол күнде ж ете білмеген 
тәрізді. Сол себептен де М әскеуден жолдаған шерлі хатта- 
рында олөз басы мен күллі әулетін жүдеткен жон гп жергімкті 
белсенділердің қастандығынан көріп, қы спаққа түскен аху- 
алын тұспалдап қана жазады. Бәлкім, ашық баяндауға әлде- 
кімдерден сақтанған...

Шындығында бул іс Қазақстан басшыларының пкелей 
түртпеғшен өрбіген.

1927 жьнлдың қараша айыпда откен Өлкелік партия комн- 
тетінің 6-конференцмясы Ф.И.Голощекнннің ұсынысымен 
"ірі байлардың малы мен қүрал-санманы ны ң бір бөлегін 
таркілеу жайында..." қарар қабылдаған. Олкелік комнтеттің 
бюросы оны дереу мақүлдап, БК /б/П  Орталық Комнтеті мен 
Орталық атқару комитетінің келісімін алғап соң-ақ бүл мәсе- 
лемен шұғылданатын арнаулы топ құрып, әзірмк шаралары- 
на кіріскен: соның бірі, сірә, жаз шыға бастамақ саясп нау- 
қанның алдында жер-жердегі бас көтерер ел азаматтарын бас- 
шы жұмыстан аластап, кейбірін Қазақстаннан тысқары ай- 
мақтарга сырғытып, енді оірін әр түрлі қаралаумен еркінен 
айырып, түрмегі алу шараларын жүргізу болса керек... Әбікей
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Сатбаевтың былтыр күзде, ойда жоқта ағартушылық қызмет- 
тен босатылып, түрмеге жабылуы; ал келер көктемде оның 
Баянауылдағы етжақын туыстарын шырмауы; ақыр аяғында 
шыр-пыр етш жазықсыз қудаланған ағаларын нақақ жала- 
дан құтқармақ болған, әмбе "құрығы ұзын" Мөскеуде отыр- 
ған инженер Сәтбаевты Қазақстанға жолатпау, тәркілеу нау- 
қаны аяқталғанша сол жақта ұстай тұру — ОГПУ-дың зыми- 
ян тергеуші \ері ғана емес, жерплікгі өкімет басындағы өсіре 
сойқан "көсемдердщ" а;\дын-ала жөткірлікпен ойластырған 
қарекетінен туғаны сөзсіз...

Айтып-айтпай не керек, білімі ш а\ағай (тіс салатын дан- 
тист-техник), соған қарамастан өзін кең байтақ Қазақстан 
жерінщ құдайы санаған, Бас хатшы И.Сталиннщ сенічді ізба- 
сары атанып, шалғайдағы республнкада ойына келгенін те- 
жеусіз жүзеге асырған "Қужақ" (көзі қарақты қазақ әріптес- 
тері қойған мазақ атау, иегіне түк шықпаған көселігін нұсқау- 
мен бірге, саяси мәнінде "тыр жалаңаш патша" деген мағы- 
намен лақап фамилиясын қазақшалаудан туған сөз) Филипп 
Исаевич Голощекнннщ (төл есімі — Шая Ицком) дегені бо- 
лып, күллі Қазақстан атырабында "Кіші Қазан" төңкеріеі жүзе- 
ге асты. Исі қазақты ң ғасырлар бойы көшш-қонып жүрш  
мың-мыңдап өсірген төрт түлік малы, шынтуайтын айтқанда, 
бірден-бір тіршілж қореп — мал шаруашылығы төңкерістік 
белсепділікпен жүргізілггн сыпыра тәркілеудщ нәтижесш- 
де құлдырауға ұшырап, оның зардабы таяу жылдарда-ақ қыр 
елі үшін жан түршігерлік зор апатқа әкелмек...

Қыр соңы на шам алып тү ск ен  дұш пандары  қай ы ра 
көтерьйп, Ж оғарғы  сот үюмімен кешірім алған ісін қайта 
қозғай бастағанда, сірә, сақты қ ойласа керек, Әбікей Зейін- 
ұлы Семейден жылыстап кетіп, сол бетінде Мәскеуге жетеді. 
Әрине, келген күні-ақ оңаш а пәтерде, іш құса боп зерігіп 
отырған інісіне елхабарын жасырмай айтқан. Қаныштың да 
дәрменсіз халін өз аузынан естиді...

Ж арым жылдан астам уақыт үкім, иә қаралаусыз түрме 
азабын тартып, жаны күйзелш, денсаулығына ақау түсірсе де 
тк қақты ағасы жасымапты. Қайта мұндай құқайды енді ғана 
көріп, қатты жәбірлешп отырған сүшкті інісінө толғана қарап:

— Ш іркш, ,Лхаң біздщ  дүлділ ғон нағыз, Байтұргынов 
агаңды айтамын, — деді ақы ры н ғана, — мына кіріптар 
халімізді білгендей-ақ, "Ж ауға түскен ж анны ң созі" деген 
өлеңшде: "Тағдыр ш іркін тап берш, Тамағымнан алып тұр. 
Жаладегентөбеті, Балтырымнан қауыптұр... Әй, сенім еде-  
геннің, .Айызыәоден қаныптұр.. дегені тұп-тура бізге емес,
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куллі қазаққа айтқандай болып піықты. Не деймГз, Қанкежан, 
тағдырдың жазуын көреміз де...

Сөйтсе де ш арасы зды ғы иа зығырданы қайнаған інісі 
мәртебелі Москеуден әдід\ік іздеп келгөн ағасын саясп қуда- 
лаудан құтқаруды ойлап, өзінің де кіріптар жайын ақылдас- 
пақ болып, Қазақстанның өкілетті өкі м Әбілқайыр Ы сқақ- 
ұ \ы  Досовқа барды. Әбекең мен олбір  жылғы төл еді, өзі оқу 
соңында жүргенде құрдасы әлеумет жұмыстарымен ніүғьы- 
данып, туу бастан-ақ қызылдар күресіне белсене қатысып, 
ақыры, Кеңес өкіметшщ белді қызметкері болып танылған. 
Әбілқайыр Ы сқақұлымен ол Семейде, Губаткомныңтөраға- 
сы бо^үыптұрған шағында ж ақы ны рақтаны сы п, білюкен.

— ,\шуға жеңдірме, құрдас, — дедісы рм інездосы ж айба- 
рақат қалыпта, — өзің тіітгі ж ұқара  бастағансың ба? Ж ә, 
рұқсатсыз елге жетіп барғанда не ұтасың? Ж осалы станса- 
сына түскен сәіте-ақ қолыңды артыңа қайырып байлайды 
да, контр деген қаралаумен төркөздщ аржағынан бір-ақ шы- 
ғасың. Бай ба\асы  екенщ  белплі — оір, туыстарың да саяси 
бапбойынш а қамаудаотыр — екіме?..

— Әбе, мен кеңес инженерімін, іс атқары пж ұрген...
— Білемін, басқалар да біледі. Алайда елде қазір үстем тап- 

қа қарсы саяси майдан жүріпжатыр... Дос адамсың, отшемін, 
бекерге күнроктенбе, байтұқымы қайдасың деп қамшы үйіріп 
жүрген ұрдажықтарға бәрібір, олар қазірде көзіне түскенді 
аямайды. Ең дұрысы, озіічпе осы жақта бой тасалау. М енщ де 
әсіре бе\сенділерге қарсы түрар, иә тыйым саларға шамам 
жоқ. Саған да, туыстарыңа да... Бұл енді біздщдала жұртының 
ежелгі дерті. Әбекенді мен қатты сыйлаймын ағартушы ретпі- 
де де, кісілігін де. Науқан дұрілдеп тұрғанда не іетейсің, өзің 
айтшы, желге қарсы түкіруге бола ма?

— Әкемнің орнына барып, құран оқып қайту үшін де 
рұқсаталуы м керек?!.. М енбарсам-ақхалы қдүркөтеріледі- 
міс!.. Таиж ауы  — мен, кеңес инженері?! Ау, бізден байлық 
кеткелі қай заман?! Қаитап кеткен ж ау элементі, түп-түгел 
контра!.. Бірдемеге ұрынатын шығармын, уақытты қалай 
өткізерімді білмеймін, — деп Қаныш жан күйзелісін ақтарып 
ағынан жарыла, ашына да сөйледі.

— Беу, құрдас, м енсенім ы қты азам атдепж үрсем , бұның 
жарамады. Ау, газет-журнал бықып жатыр, қазақдаласының 
ж ер байлығын, асты-үстшдегі қазынасын мадақтап, ец қүры- 
ғанда мақала жазбайсы ң ба?.. Сенің біліміңді, бар білгеніңді 
құдай тағала маған дарытса, оттеңдесеңші! ? Қысқасы, доғар 
ондай күйректікті! Қалмақгіен қатты қаржысқан батыр елдің
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ж ұрагаты  екеніңді осындай қиы н-қы стау  кезде көрсету 
қажет! Қиыншылыққа да қайсарлық керек, достым!..

Нақты қолұш ы н бермеседе, сеніпбарған қайраткер аза- 
маттан Қаныш қапраттанып шықты. Әбікей ағасын сол кГсІшң 
жәрдемімен үлкен астанадағы үлгілі ауруханалардың біріне 
ж атқызды да, көптен бері кокейінде ж ұрген ойына дереу 
кірісіп, Ж езқазған  кенін барлаудың бес жылдық жобасын 
геологиялық тұрғыдан непздейтін ғылыми еңбек ж аза бас- 
тады. М ардымсыз көлемде жүрдім-бардым жүріп ж атқан 
барлау қарқыны, оның нендей нөтиже берерін кәперіне ал- 
май, қиялындағы тереңнен жөне соны өлденеше қабаттан мыс 
кешн қисапсыз көп тапқандай-ақ шабыттанып, қаламы да 
күні-түні қағаз бетінде дамылсыз жорғалап, өнімді еңбек 
етсін! Бірер аптадан соңаңғарды: жоба үшін бастаған еңбегі 
кенет көлемді мақалаға айналыпты, тек бас-аяғын қайта қарап 
тұж ы ры м дайж азса — Қазақстан түылі, беделді Одақтың ба- 
сылымы шап бергендей мәнді, әрі көпш ш кке арналған ғылы- 
ми баян туғандаи...

Екі-үш аптадай ем алып, денеаулығын біршама оңдаған 
соң Әбікей ағасы елге аттанды, өрқилы ойға түссе керек, жол- 
шыбай Омбыға соға жүретінін ескертті...

Ағасы аттанып кеткен соң-ақ, әсілі, ол кісппң М әскеуге 
іздеп келгені өзше едөуір ес, қуатта болганға ұқсайды, уақыт 
өткғзе £ь\май қоңылтақсыған мұң-шері бойына қайтып орал- 
ды. Күні-түні ж аны н жеген бір сұрақ: не істеу керек?..

"...Қызылордағылар, сірә, мені Атбастрестегіжұмысымнан 
да біржола шеттеуге келіскен спяқты. Ж уы қ арада сол жа- 
йында ресми бұйрық келмек. Демек, бұдан былай Қсзақста- 
нға бара алмаймын. Бпылғы қыс, бәлкім, Мөскеуде қала тұра- 
мын. Жұмысжөнінде қпналмаспын, мені жұмысқа алуға мүд- 
делі кеңселер мұнда аз емес... Оншақты күннщ  ш інде  бәріде  
белгілі болады. Сол кезде толығырақ жазармын. Көңіл кү п  
әзірш ө осындай, бірақ уайы м жеп түңілгеннен аманмын. 
Қысқасы, Сөулем, биыл сен мен үшін де, езщ  үшін де дема- 
луға тінссщ... — депті 20-маусымда Алтайға жолдаған хатын- 
да ол. — Мұндағы достар Мөскеуде қалуга кеңес берсді. Өзім 
де сол ондамын..."

"Әзірше осындамын, сірә, әлі д е  болатын спяқтымын. 
Қазақстанға, тіпті ауылыма барып қайтуға қиы ла сұрап, 
рұқсат ала алмадым, — дейді ол 13 шілдедеп хатында. — Де- 
мек, қала шаңын жұтқан мезі дө күйкі тір.лікті қанағат етуге 
тніспін. Тұрмыс күіітімде ешқандай өзгеріс жоқ. Жүмыстың 
беталысы да бәймөлім. Ещкім ештеңе айтпайды, ең болмаған-
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ла бірг\і'ые туа'щірс& екеи. .-I* грост ж егекіш лері меш ң  
кстуі.чі} ч} \.\і 'ч  қ.ірсы . ІҚ > д,і чрн  уши< рух .н ін  суйоу. Шһһ 
ііыңл.і л з  чш Ает іче м ен  (<и ; і оа\.\ы м , ш п т ш т і жоқ. ... 
РСФ СР-.\ың ВСНХ-еыш і {1\оң г\ір,'скго/)іііъііііі) ж умысқ,і ііһһ 
қы ры п  отыр. н ом еее ВСЛКОГТРОМ СОЮ ЗҒЛ (ПііГіг\<> \һі қ ,нһ 
Гк ш р л ы  ш ш гш олеп ҚіКіу оаіім іно} орниліщта мүмкіңдщ Оір, 
Е кеуін г\е  г\е  м .ггерин  \г\ы қ  ж иңуіпы м  ж пыаң бола қо й м л с  
(еңбек ақы еы  қ а я ір гц еч  я\\<*қ,ііц<1 квоірок), рух<шп жошпсн 
бірақ бү  )<ір М9НЩ қслнііыміі жщтіітыг?жумыстор ‘іт ш қ ы  
м екем еге ш р іш / — м т т идш ш м ды  біржола жогалтмп, қ а м з  
қот рат ы н п іен еуш к к е  ніЪһ ім м ш і . әкімг\ ік ж олга гүсем ш . 
Екіншіеі. қара баст ыңқнмынонлзу... Гөаж омм енА*сш һест ш : 
"... кАч кел/тн у а қ ы гт  ж ум ысқа аламыз ”,\е с п . Л \  А'е>7т іһскпіі 
Қсгіеіқст.т.уі б /ш л түрақты еннылмақ ГРОЛКОМ СНШМШОСІ/І б.һ 
сқнрулы  ұсынАЫ... М ұн ы ң  бәрш е д е  п.іқтһпы  ж .іу.ні оормс/1  
о/ш ш ы п жүрмш... Трестон еріксі:і кетіретш болса, сірә, Геол- 
комаы тңднрмын. Л ш н н гр ң \т  бір ,іпт  оо,у\ым... Ж уық нр<>- 
4*» жащапым тузелетінше сеш мім күшті. Сен енді м ош ң  
уақытша сәтсіщігіме тым қамықпа. А к-аде басымыз қосылыч, 
қ.пігкен күнде оірге түратын боламыз... Бүгш  саг.ш жеделхат 
ж о\\,т , бір інмща насыбаб жіберуді әгшлім. Қурыи қалгыр 
таусылын қалыи, онсы ід а  жуқарын журген жуіікені қаж.ш 
мазамды ала оергеп соң, амалсыз сурадым. Тәңір жарылқ.і- 
сын, жаным, ең қурыганда, кеуіп журген тащамымдыжіШгші.

Т)тан аг.імның жүмысында озгері,: жоқ... "

Ж уы қ арададргеніток ұзаіі барады. Ж аз аііыида, оенмаза 
қадада мәлімсіз күтуден әбден зарыгын, арокетеіз отырган 
геолог ж ігптің тынысы тарыла түскендей.

Қ.И.СӨТБАЕВ — Т.Л.КОШКИНЛҒА, Мөскеу, 21 шілдө 
1928 ж.

"...Жағда/іым өеГімаым қалпында, Коңіл куш м  де  сола/і. 
Не сеоенті босқа күйректенііі) қаііғыруға тиіспін: бойымдағы 
бар.-шқ күш-жігөрімді, білімшді куш  бупнге дейш  тутан аШ/ 
— Қазақстан үнпн сарңа жүмсап ке.\\ім  Лу, сол үшін енді, 
қпянат қуғы ндауға үшырап, жалаға ұрынып, өзімді жек 
көретін қан-қандағы біреулердщ күйкі әрекетшен жапа ше- 
гуге гп ісш н?!

Трестің жұмысы ойдағы дай деседі: зауытты ж ылдың 
аяғында ж үргізбек: жабдықтарды монтаждауды аяқтауға 
жақын сияқты... Электробарлау тамаша нәтиже беріпті: Ж е- 
зқазған мен Тасқүдықтың аралығынан төртжерден жаңа кен  
аномалнясын ұшыратқан! Бұл болса осы участоктарда к ен
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ш іғы рлш уы т  сшимсидік білАІрііі жургсм шімапдсірды ішш- 
д ыру үиин вте-мотс мшіді жаірмық, Элөкгрмші. барлау тааы 
қлщ щ е Өспен нудаиына аттаиыиты, Ягоикнн қл.іір Малтақта 
оолу корок. М  Н.Всщтцои (Осиондегі бүргыл.іу імртшісыныц 
бастыгы) пен Турлапд,іты барлау тооышн,,, хшбар жоң,,, Віз 
ушш озіршо қоліШс ш  б о ш п  турғон жағдаят -  иирнт іздеу- 
доп  сотсізднкіор, Болнтпім нпрнтипң Оір іиіртпясып Мехн 
нобр  (М<?ХсШНКі1ЛЫҚ Жеіб-ДЫҚТсф -  С.М.) ннсгнтугыт сы- 
ікіугн жібардік, Жшібнрақнт дсгенімізбөн, пегізгі ісіміз нлш  
басып, Қарсақбан алыоының іргесі қалшіын жптыр, ол бол- 
са, өзщ білесщ, Дазақстанды индустриялаидырудың алғашңы 
қарлыгашы",

Сотскуиктщ де шеп бар Кейде ол жылдпрға созылиды, 
койде бірер пйға. Сотоап әулеті таи Сюлган косепат оұл жолы, 
таубо делш, тым үзаққа созылм»й, еол жылы-ақ саябыр тап- 
ты. Үкімет маңындагы нгі жақсылардың оірі Қаныш Иман- 
танұлыиың үсті-үстш е жолдагаи арызы мен жеделхатгары- 
иа ақырында кощл боліц, ж азілқсы з қуғындауды тоқтатуды 
талап еткен,

Алкаиіқыхабар Омбыдан жотп: қала іргосшдегі "Қаржас 
ауылында" бой тасалад ж үрген Әоікеіі Зеш нулы ел ж аққа 
енді қайтиауге бекіиіпті; осы же])деп орыс мектебіне мұғалім 
бон орналасқан... Павлодцрдан да қуанышты лебіз ж етіі: 
Кәрім де, Бөкеш те қамаудап босап, луылга аман-есеп қай- 
тып, отбасының қам ы на кіріскен, сот шешімімен гөркіге 
түскенмалдың үштен бірін біржола қантарыпгы (Ғалымның 
дербес архнвінде сақталған ])есмн анықтамада Имантай би 
мен оныц үлкен баласы Ғазиз Сәтбаевтап 1928 жылдың жа- 
зыпда 150 бас үсақ  мал, 50 жылқы ж епе 12 ірі қара төркілші- 
гендігі жазылған). Қу ж аны н қоярға жор таппай, Атбасар 
трестініц кеңсесіндс қагаз қотары п огырған геологқа да 
Қазақстанға баруга рұқсат кеішккен жоқ, тшті жедалхатпен 
хабарланған. 28 шілдеде Қызылордаға қайтып оралғ^ан Таи 
сняға жолдағап хатыида ол: ".. һелесіа іт іда  барлаудыцжші- 
к ү й ш  тексеру үш ш  Тұрланға жүремін, одаи өрі — Қарсақ- 
оанға... Жүрорімдежедөіхатсаламын, күт, жаным!", — деттіі

Қ.И.СӘТБАЕВ -  Т.А.КОШКИНАҒА, М аскеу, 4 тамщз 
1928 ж.

"...Күпті көңіл соңғы аптада біржола түзе,у\і деуге болады. 
Жүмыста да о,\жа көп: Ж езқазғандағы барлау мен нұсқаған 
қолагган қуаты үш жарым метр, мыстың орташа құнары 6.5 
пайыз кен  қабатына жолыгыпты; пештіц монтажы біткен, 15-
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20 ңы ркүйек аралығында зауытты ж үрпзуге мүмкшдік ту- 
ған; менің өндірістррге сапарым шешілген мәселе!.. Тұрлан- 
дағы партия биылғы  барлауды жобаланған м ерзім нен бір 
жарым аіі көшігіп бастады. Демек, қалған уақытты памдала- 
нып, бүкіл жұмысты қысқа м ерзш дё орындап шығу қажет. 
Өлгінде ғана комбинат басшыларынан Тұрландағы партия- 
ны ң Түркістанға қарай шығатын бағыттан, ... небәрі төртжа- 
рым шақырым жерден жаңа к ен  жүлгесш тһпқанын естідім. 
Не қылган кен? Бара көреміз. Өспен партнясы әирш е үнсіз 
жатыр... Білмеммш, өзің өтінгендөй, Қызылордада бірер күн  
ая.лдауға мүмкіндік бола ма, болмай ма, белпсіз. Турасын ай- 
тқанда, еш қандай жұмыс болмаса, Қызылордада тоқтағым 
келмепді. Шығарымда телеграфпен хабар беремін. Қалай бо- 
лғанда д<' мені қарсы  аласың... Денсаулығы м қазір жақсы, 
"сірщкедей'' шілтшп жүдегеннен аманмын... "

IV

П ерзенттік  пары зы н өтеуді ойласа ең алдымен туған 
ауылына барған ы абзал-ды. Озіне де, ағайын-туғанға сүйеніш 
болған, күш кеше бүкіл Ақкелш болысының қадірменді бні 
атанған әкесінщ  орнына барып мінөжат етуге тшс еді. Сағы- 
нып отырған ауыл-аймағында ж үзін  көрсетіп, шерменде- 
лердіңмауқы н басу — мұсылманшылық борышы емес пе?.. 
Бірақ адуын мына заман шалғайдағы Баянауылға бұрылып, 
ж еке басының парызын өтеуін көтере ме, әмбе ж азды ң сана- 
улы күш  қалғанда? Ж оқ! О қы ғанж іпттеи басқаәрекеттіле- 
ген-ді. Сондықтан да жолға ш ы ққаннан бергі екшші аптада 
біз оны түетіктегі барлау алаңынан көреміз.

"Бүгін таңертең Түркістанга ке*\дім, дпректорымдыда осын- 
да кезіктірдім, — д еп  жазады ол 19 тамыздағы хатында, — 
Түрланның жағдайы мүшкіл: бүрғылау әлі басталмапты; дай- 
ындық жұмыстарына кеш ігіп кіріскен; не  істейсщ, қолайлы  
уақытты өткізіп алған. Директор екеум із бүгш  сол жаққа 
жүрмекпіз. Мазам кетіп тұр. Сірө, бұл жақта ұзағырақ болар- 
мын, бұрғылауды тездетіп бастауға қалайда бірдеңе істеуім 
керек... Днректорымыз — жаңа адам, бұл жақтағы жұмыстың 
жай-жапсарын білмеудщ салдарынан қолайлы кезеңді өткізіп 
алған. Бүгін де жолға шыққысы келмей, ертең жүрсек... деп  
үгітгеп бақты. Дд оізге мұнда түнейтін шаруа жоқ..."

Қарсақбайға олтамыздың 29 күні келеді. Келе сала құры- 
лыс алаңдарын аралап, кен төбелерін кезген.
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Ұлытау алқабының дүбірлі күндерді басынан кешкен ай- 
шықты кезі: зауыт құрьъчысы санаулы күндерде аяқталмақ — 
ауыр жабдықтар орнатылып болған; қалашық едөуір үлкейіп 
қалыпты; шахтылар да көктемнен бері кен тасын тонналап 
шығара бастапты; Байқоңыр мен Қарсақбай, Қарсақбай мен 
Ж езқазған  аралығындағы тар табанды темір ж олда пайда- 
лануға берілген; байыту фабрикасының құрылысы ғана ке- 
шігетін тәрізді, басқарма мүшелері дереу бас қосып, мыс 
қорытуды құнарлы  кенмен бастауға шешім қабылдады... 
М ұныңбәрі біткеи істіңайқын нышандары. Анығында көпте- 
ген айлар бойы мындаған адамдардың жол мехнатымен, да- 
ланың ұлыған боран, суығымен, баспана, азық-түліктапш ы- 
лығымен күресе жүріп, зауыт іргесін көтерген ж анқияр әре- 
кетімен дүниеге келіп отыр. Ғайыптан тіл бітсе, Қарсақбайда 
соңғы үш жылда пайда болған әрбір тұрғын үй, зауыттың 
әрбір қадау темірі қиыр даланың төскейіне қандай бейнет, 
ауыр еңбекпен келгенін ұзақты  күн әңгімелеп берер еді.

"18 желтоқсаннан бері де  Қарсақбандың сырт емірмен  
байланысы мүлдем үзіліп ыды. Нан, азық-түлік, жабдық та- 
сутоқтап түр, — деп к>әлік етеді комбчнаттан Мәскеуге жол- 
данған жеделхат. — Ж осалыда отырған басқарма төрағасы 
Бронзос жолдас жүз түйемен керуен ұйымдастырып, Қарсақ- 
байға жонелткен еді. Бір мың үш жүз центнер ұн  тиеген бүл 
керуен  көк тайғақ м үз басқан даланы кеш іп жо.хда келеді. 
Қарлы боран тоқтаған жоқ, аяз да қатайып барады. Керуенді 
қарсы алуға комбинаттан қырық туйемен к іалер  жөнелттік. 
Ғронзос жабдықтаған керуен Қарсақбайға 18 қаңтардан бе- 
ріде ш г е  алмайды. /Ьі біздегі нанны ң қоры  тек 15 қаңтарға 
дет н ғана жетеді. Күннщ  суықтығы бүгін отыз үш градусқа 
көтерілді. Ғайқоңырдағы қазақ жүмыскерлерінщ тамақ жоқ- 
тығынан жүмысқа шыға алмай уйде отырғанына бірнеш е  
тәулік бо.\ды..."

Ә йтседебірниет, бірбілекпенжұмсалған көп жігері қнын- 
ш ы лы қатаулы ны ңбәріндеж еңді. 1928жылғы Ібқы ркүйек- 
те шарпу пешіне от қонылды. Ақ түйенщ  қарны жарылды 
дерлік ұ \ан-асыр қуаныш одан әрі кешіккен жоқ.

Бір айдан соң, 19 қазан күні, түнгі сағат он бір шамасында 
Қ арсақбай  зауы ты ны ң конверторы нан тұңғы ш  рет мыс 
бұлағы ағызыла бастады. Кеңес өкіметі салған тұңғыш мыс 
өндірісінщ өнімі, тұңғыш кеңес мысы дүниеге келді!
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"Ж умысшылар м ең лкімии.і!к-техгшкллы қ қылмегкөр- 
лерг\щ ерекше жігпр. қуагыиың ярқасында Қарсақсші ком- 
бпштының Үлкен мыс зауыты үкімет белплегсн  мерз/мде 
(шім бере оасіьды, — деп хабарлайды Еүкілодақтық Орта- 
лық Атқару Комптотшщ төрағасы М.И.Калишшге жолдағаи 
жеделхатында осы оқиғаға арыалған салтанатқа қатысушы- 
лар. — ... Қарсақбапкснш ілеріото мотеауыр жагдаіі.уі жұмыс 
істеді, тсмір жолдан жырақта, ңазақтың Еетпақ даласында 
ж әнқпяр іықпеп ецбек етш. ақыры барлық көдерг/ні жеңіп 
шық гы. Үш мың жұмысшылир мен окімші іік қызметтің ұжы• 
мы Сіз арқылы ВЦНК-т/ң еесснясына пролетарлық сәлем  
жо.\.\<пХ\ы. ¥кане укімет тапсырмасып өрқашанда мултіксіз 
орындауга әзірміз деп  сендірөдҮ

Қуаныш та, тепнде, епздеп туыидайды. Сөті түссе уақыт 
талғамай оңнан да, солдан да оранласа қалады.

"... Ж езқазғандағы барлау оте-мөте сәтті жүріпті. Биыл• 
4ың өзшде, сіра, 25-30 мың тоннаға кен қорын өсірсек керек. 
Электробарлаудың нәтнжесі д<? коңі.\\епдеГі! — деп шатгана 
сыр шертеді Қаныш Имантайұлы Қарсақбайдан, қыркүйекпң 
3 күні Гапсинға ж ом аған  хагында. — Нә, бүл жақтағы бар- 
ла у  жұмыстарының колемі үлан-асыр, соның иөріне тек қар- 
жымыз жетсе? Шүбә/\імін... Бұған бірақ аса қаигырып отыр- 
ғаным жоқ, ең бастысы, қазақ даласында кен  бар. Вкі жыл- 
дық шағын барлауда Ж езқазған қоры қаншаға өсті?! Биыл• 
ды ң өзінде Спастағы барлау мыс қоры н екі миллнон иүгқа 
көтерді. 4л Өспеидогі барлаушылар <і.\тын тауыиты. Қайрақ- 
ты мен Турландағы олжалар ніе?!

"Русаковтан ресм п емес алған хабарыма қарағанда, Балқ- 
аш төщрегшен жалпы көлемі оір мпллиард пүт шамасында 
(?!) мыс кенш  тауыпты. Шындық болғагі, онда оул — дүнис  
ж узілік алып! — деп масаттанады жас ғеолог келшшегіне 
жолдаған тағы бір хатында. — Тек біздщдалаға деген сенімсіз 
көзқарас озгерсе екен. Ж ері қашық, сужоқ. . д е п к у н і бүрын 
баіібалам салған, дүры сы н антқанда, қннн шалғайлыгынан 
зәре-қүты қаш қан сақтанымназ мамандардың теріс пнғы- 
,\ынан ада болсақ десеңш і

Барлаудың едел-жедед шараларын бір жаіілы еткен соц, 
перзентпк парызын отоуге де мүмкшдіктуды. Парар жері алыс, 
тура қатынас атымен жоқ. Қиғаш болса да аііналма жолды тац- 
дады: Шортанды стансасына дешн темір жо лмен келіп, Ақмо- 
лаға апаратын жолаушылар автооусын күтш алып, одан өрі 
Қарағандыға жетсе, ауылына салт атпен түсуі қнын емес...
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Қаныш ауылына келгон кездетуган агасы үиінде болатып. 
М ойнына артқан қылмі>істан біржола агарыпты. Вірақ, сыр- 
қат адам сичқты, күні кеше коціл хошы сергек, оті тірі жан, 
коп сөйлемейтін бүйыгы қалыпқа ауысып, иелігшдегі шагын 
шаруаш ылықтыңжүмысын жүрдім-бардым атқаратын бей- 
жай енж арлы ққа түскен, Бөлкім, қыс бойы нақақ жаламеи 
басы шырмалып, ГПУ тергеухшлершен де гөрі, ежелден та- 
ныс ауылдастарынан көрген киянатын үмыта сілмай, қаггы 
жәбірленш, жігер-қайраты мұқалып қалгап... Ту-талақайга 
•гүі кен малыиыц соныстан аман қалганын жинап алып, со- 
\арды бағып-қағумен шүгылданған. Үй-ішипң айтуынша, 
көңілсіз атқарады, бала-шағасының күнкөрісш еп Ьіржола 
айырылып қалмас үшін ғана бас-көз болып жүрген сияқты...

Сотбаіі қажының үлкен-кшп оулеп өздеріне көшбасшы ғана 
емес, ұзақ жылдар сүйеу болі-ан би ағасьш жоқтап, ел дөстүрше 
сай, қаралы ауылолпетш сақтап, жайлауга да шықпай, алыс- 
ж ақыннан құран оқуга келушілерді күтін, қыстау маңында 
болыітгы. Б«ідкім солтауқыметте Бөкештің еңсесін көтертпей, 
шерлі көңі мн езе түскен. Үй-шп де көл-көсір жылаудап арыла 
қоймапты. Қаиыштың келуі туыгтарын сол қаі іадан айықтыр- 
ғанжоқ, кенжо баласыныңәке орнынакеішппжетуі, оганкөңіл 
айта келгенжұртнөшрІАӨ, қаралы жандардың қайгы-шерш, 
өзегш өртеген өкінішін ауырлататүскендей...

Әкесін аза түтқан қапа күндерде Қаныш былтыр көрген, 
өзіжан-жүрегімен құлай сүйген сайын дала тіршілігініңкүрт 
өзгергенін жанымөн созген ді. Бүрынгыдай ерсілі-қарсылы 
сабылушы қыдырмалардан сап тиылыпты. Ауылдар қарамы 
да азайып қалган. Аүыл дейді, күні кеше дала төскейін түгел 
жауып, өріске мыңгырап шығатын малда оқта-текте көршеді. 
Әсіресе, бірнешеауььчбопөскен, көшкен, иә қонғанда осы аты- 
рапты у-шуымсн даңғазалап жататын Шорман бидщ ұрпагы- 
нан кезіктіргені — тіпті шамалы, мыңдап айдаған жылқысы 
мен қоны да өткен қыста жұтап қалгандай. Зында бастаған 
малдысы туып-өскен Ақкеліннен аласталып, Қазақстанның 
батыс өңіріне ж ер аударылғанын естіген-ді, ал қалың кедей 
бөлісіп ш\ган коп малдың (Баянауыл дуанының озге байлары- 
ныңда) қайда кеткенін ешкім оған түстепте, түгендептеайта 
алмады. Естушше, құдайдыңбұйрығы деп, көшшліп қолғати- 
генін сойып алып, көмейден әрі асырған. Алсолкөптің ертаңгі 
тірлігінеболмақ? Оныенді біржалғыздаи озге ешкім білмейді
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Колген күпі-ақ туыстары Қанышқа қарт әкесінщ ауыр- 
м аіі-сы рқам ай  кенеттен  опат болған ш ерлі тарихы н да 
тәптпитей айтын берген: тодіректеп қызыл белсенді қажы 
ауылыпа қарасты төрт түлік малдан гігерге тұяқ  қалдырмай 
жаппай торкілеген күні әкесш  де тұтқындап, стаішцадағы 
түрмеге қамапты. Сірә, Ш орм антұқы м ы сияқгы тууа\ы сқа 
ж ер аудармақ болған. Лра түсер естичр жап ауылда болма- 
ған. Кәрімде, Ғ азиздеоязтүрм есш де Ж ылап-сықтапсоңы- 
нан ере барған ауыл адамдарына Ондід өзІ: "Менен көз жазып 
қалмандсф, сдюда үзамаспын, сүйегімдіескі қорымға қоясың- 
дар! " — деп қатты ескертіігп. Сөіітіп, ауылдағылар не істерін 
білмей дағдарып отырғанда, бұл да Алланың бұйрығы, одан 
да гөрі өмір жолында копке ж асаған нгі ж ақсылығы ның 
қарымтасы болар, Баянауыл іргесі ндеп Көкжатақтың қалың 
кедейі атқа мініп, сол маңаттағы ауылдардан да қосылып, 
жиыны екі-үш ж үз адам ереуілдеп шығып, түрме үнін қор- 
шап алады. Енді біразы аудан басшылары отыратын кеңсені 
қамап: "Қадірменді биді босатпасаң, өкіметі біздікі, қо>\ша 
шығарып аламыз. Имекең кедей-кепшіктщ қамқоры болғаи 
абыз адам, әділ қазы, бнлік айтқанда да жуан тұқымға емес, 
жәбір-жапа көрген ж арлы-жақыбайға жәрдем берген. Әмбе 
ол дәулет жиган кісі емес, тек қана — орташа, тәркіге жат- 
пайды. Қысқасы, мыналарың — әсіре белсендінщ бөрік ас- 
тынан жау іздеген амалы!.." — десіп шукөтеріпті...

М ұндай оғаш мінез күтпеген аудан басшылары қарт биді 
Павлодарға жөнелтпек ама,\дан бас тартып, сірә, гаяқтың 
басын қатты рақ сілтеп алғанын түсш ген білем, келесі күні 
әкесін түрмеден шығарыпгы. Сексеннщ  жуан ортасына та- 
қаған  кексе кісі қараңғы  каталаш каға қамалған сорақы  
қиянатты көтере алмаса керек, ж ары қ дүниеге қагіта шық- 
қанда, басы мәңгіріп, жүруте жайы келмей, аяғын әрең ба- 
сып келіп, арбаға қнсаяды. Сонда-ақ озін қоршаған жұртқа: 
"Ауылымажеткізіндер..." — депті. Сірө, татардәмінщтаусыл- 
ғанын сезген, өз шаңырағында, өлеңтөсепнде көзш жұмуды 
қалаған. "Алланың ж азуы солай болған соң, амал не, ауылға 
бірнеше шақырым қалғанда, жолшыбай, ароа үстшде көзш 
жұмды, ж ары қты қ..." — депаяқтаған-дыауылдастарыбидщ  
кенж есіне козі көрген шерлітарнхты.

Ү н-іші әкесін щ кенжетайына өсиет еткен соңғы тілегін де 
жеткізді: сірә, өзні қатты сағынған сияқты, бәлкім, қасына 
а.\ып, бала күнш депдей қолынан, шашынан сииап отырып, 
мауқын басқысы келген, әлде сүйікті кенжесімен арыздаса 
алмай, о дүниеге аттанарын сезген бе, әйтеуір екі сөзш щ
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біршдо Іушышты айтын, түсі гаиа емес, ощнде де ж ш  шақы- 
ратын болыпты; айтуынша, Бокешті ұзатып оқытпай, бағын 
байлап, ауылда ұстап қалғанына қатты өкінеді екен, ендігі 
тірллк — малда емес, оқумен табатын өнерге ауысты; ал Қан- 
кежаным менің — бш кке самғаитын қьтран құстай түлеп 
ұшып, «нер-біл!мге жастай ж ерік боп жүрш , өз жөшн ерте 
тапты, оне, көрдіндер ме қандай жерге шыгандагі шыққанын... 
деп оқта-текте мақтанса да керек... Әсіресе, кенжетайының 
өз қатарының алдына шығыи, мемлекеттщ мәнді жұмысын- 
да жүргонш ж ш  айтады екен. "Қаныштай біздщ сонау Мәскеу- 
де жұмыс істейді. Оқудың да оңайын рмөс, қиынын таңдап, 
соныға соқпақ салды! Оның меңгерген кәсібі қазақ  баласы 
білмейтш, қазақ түгш , орыс жұртыныңөзі енді-енді ғана иге- 
ре бастаған, алей қиын, әрі аса қаж етөнер  болса керек. Сол 
үшін де, көрұщдер ме, өздерт құзы р-мәзір бои Мөскеуте ал- 
дырды. Қай жерде болсын, оның ақыл-кеңесш е құлақ түре 
тыңдайды деседі, үкімет адамдары да жш шақырып ақылда- 
сады білем. Б үл, тегінде, Ш оқаннан өзге бірде-бір қазақ  бала- 
сы жетпеген мөртебе! Ресей патшасына бағынғалы біздщ 
қазақ жұрты көрмеген, естімеген абырой!.. Иншалла, кенже 
тайымның алды — ашық, оіммі ғана емес, ақылы да терең, 
адамның көщ \-күйін бетще бір қарағанда-ақ айтқызбай бш п 
тұрады... Менің осы сөзімді бағындар: Қанышжан біздщ әу \ет 
қана емес, туған халқын да қуантады; тек мешрімі зор Ллла 
оган бақ пен қуатберсін, денсаулығытүзуболып, ішітар пен- 
делердщ қызғаныш ы мен арам пиғылынан сақтасын!.. Ал, 
сендер, өз әулетімнщ үлкен-кішісі, қаж ы  атаң ұрпағы, оның 
айтқанын ешқашанда бұзбаңдар, біз де бірдеме білеміз... деп 
қарсы келмеңдер, ендігіж өннұсқаркөш басш ы лары ң — бал 
кенжем болады!.." — деп оңашабас қосуларда үй-іші менж а- 
қын-жақыбайларына өпеге айтады екен.

Бір гажабы, сөйтіп төбесше көтерш, жер-көкке сиғызбай 
мақтап отырган ақылды кенж есш щ  екі-үш жылдан бері жа- 
сырып ж үргеп ж ігітш ш к "қылмысын" да бш пті, шынтуай- 
тын айтқанда, қарт шәңге соны өз отбасына сирек келіп, қала 
ж аққатез ір ек  кетуге үнемі асығып тұратын қылығынан-ақ 
ұққан  сияқты. Сірә, солж әйтке көп ойланған да сняқты, бұл 
хақы нда да, көктем п аласапыран басталардан аз бұрын, 
қасындағы үлкеніне мұңая сыр шертіп, өз байламын жария 
еткен: "Орыс қы зы н акөң ш құл ап тұрса  — неістеймш, бұда 
мына оулекі заманпың әуей ісі болған соң?.. Сөйтсе де, Қа- 
нышқа қатты рақ айтыңдар, өке-ш еш есш щ  батасын бұзба- 
сын, біз таңдаған, көңш мізден ш ы ққан сүйікті Шырлай ба-

14-26
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ламды бұл іюниде репжггпесш. Қос өнел алу — атамыздан 
қалған ғұрып, екі қосагымен дп түрсын заман аужайына 
қалай нкемделеді, жөшн өзі тапсын Ж ары қ дүннеге келген 
бала-шагасы оке тәрбнйсін көріп есч е нгі! "Ж етім қозы — 
жетімек, отыгар да уанар..." — деген де, ос!лі, жетіскеинщ  
тірлігі емес. Ба\ам менщ, тегі, осыны да үмытпасып!.." — денті.

Әке өснетш айта отырып, Бөкеш агасы оз оііын да бүккен 
жоқ, қамығажеткізді.

— Әкей марқүм оқымағанның ақы чдысы, заман аужайын 
терең аңдаған шынайы да кемеңгер адам еді, Қанкежан, сен 
енді, осы уөжге деп қой! Сірә, өз отоасың ғана емес, біздщ де 
жай-күйіміздітүпкілікті қаузамасаң — мынадай ертощ бей- 
мдғлұм, аумалы-төкпелі жағдайда, қы ртосш де баиғыдай мал 
багып, қайғы -қамсы з күне\зу ім із екі талай норсе екенін 
түсінген боларсың... Әкей де солай деп кетті. "Қайда жүрсең- 
дерде бірге болыңіуф. іргелеріңді бөлліендор, бір-оіріңе сүйеу 
бо\ы п өмір сүрщдер, балалар да сонда өзара баүъірмал боп 
татү өседі..." — дегені де қайран акемі.здщ бім пте, зерделеп 
те айтқан соңғы тілегІ... М ен де сондай ойдамын. Туған ж ер 
деп Ақкелін бөктерін қнмай, қыртосш де оиіпрылып отыруы- 
мыздың онді мәні жоқ, ал жасөсшрім балаларды оқытү ке- 
рек. Қысқасы, бұл істің де жөн-жосығын мықтап ойлағын, 
Қанышжан!..

Қаныш туған ағасының ойлы созш е дау антпады. Кншсш 
мойындап, әкесі өснетін ш ама-ш арқыпш а бұзбайтыны на 
сендірді. Ал болашақ қоныс пен тірлік жайлы ойлануға мұрсат 
сұрады. Ағасының меңзеуі дүрыс, өндірісі бар қала маңына 
жақындағанды өзі де мақүл көреді, "Тек биыл кеш қ а \\ы қ , 
қыраулы қыс босағадатұрғанда — қаііда Көшесіңдер? Омбе 
әке-шешеміздщасын оеріп (Нұрым шешесі десолкүзде, ақса- 
қалы ны ңарты наи моңгі сапарға азтанган-ды), басына беш т 
қарайтып, қатым түсірген соң, бұл мәселені жата-жастана 
шешейік..." — дегеп ді.

Қаныш бұл жолы ауылында небәрі оір-ақ ай болды. Оның 
өзін ырың-жырың жағдайда, әкесін жоқтаумен қоса, би шаңы- 
рағының қүты болған кәрі шешесін де дү ниеден жөнелгкен на- 
ламен өткізді. Бұрнағы жылғы демалысы шынында да дарқан 
өмірдіңөзшесый еткен, жұмақтыңтөрш е кіріп шыққандай та- 
маша қызығы екен, биылғы көргені — соның елесшө де жет- 
педі, амал не?! Ең қиыны, қадір-құрметі бөлек екі үлкешнен 
бірдей айырылған туған ауылының азасы жан-жүйесш езіп, 
соның зардабы болар-ау, етжақын туыстарымен бұрыиғыдаи 
ашық-жарқын отырып сұхбат құра алмай, сырлас та мүндас
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жақынлығын еш сезбей, қ ү м ы  оір бөтсн ауылға келгенлей сал- 
қып рандан бір сәтарыла ,і\мады. Шөрииамен де солай, қоцыр- 
■гақы күнде күн кешті. Сіро, со да кемаңгер әкесішң жоқтығы, 
орнытолмас шынайы қорғанынаи айырылып, ж епм  қалғаңды 
гыі і жан-тонімен сезінуден. Сондан іылаға естнярағасыда, күллі 
ауылы тап болып, ауыр қазадан қапелімде есін ж ня алмай 
жү рген і аны қ . Тек сол уақ ытш а дағдарыс болғай!..

Ақыры, кәрі ш еш есш щ  жетісш  берғен күннщ  ертеңшде, 
қасына сенімді серіктер алып, бныл келген қиыс жолмен 
А қмо\а облысы арқылы Мәскеуге аттанды.

"Қымбатгы Түсен! Ақмолңға жюерген ақшаіілы (ею мәрте) 
және вір хатыцқы аддллл к»п рақмет. Әзіршедін аманмын, ден- 
саулығым оң1\ы. текжол азабынөтекөп тарттым, — деггп Қаныш 
Ммантайүлы Ташкентген келетін үшінші поезды тосып отырып, 
Сызрань қаласынан қарашаның 24 жаңасында Қызылордаға 
жолдаған хатында. — Спас Ьауьпынан Шортандыға дейін, бүл 
енді МО шақырымдаіі жер, салт атпен өттік, ал Шортандыдан 
бері төрг тәуліқ ұдаТш попызбен нзеірхсдік. Шаршағанымды 
сүрама, Мәскеудегі потеріме жетіп, төсегімө қаннен-қапериз 
қүлауды ғана тыеп отырмын, соны арман еткеннен озге еш нәрсе 
басыма кірер емес. Заиіеіп, сені де ерекш е сағындым. Егер 
Мәскеуде тағы оірдоме сопаң ете тус/юсе, барысымен шақыру 
жібертемш, сен енді, Оапып, ешқанАай кедерпсіз және бұ^ідан- 
бап бірден каіебҺң. Бүдан әрі бүғыл мақ ойнап, бөлек турғаны- 
мыз жүіікемізді жұқартып ба>\ды, бүл уәжге, сірә, дау айтпас- 
сың... ҒалымтаТі бірге келеді. Оқудан кршігіп қалса да, менен  
айыры.іғысы кр/імеді', тап қазір сорлы балақан үсте.лге басын 
суііеп үііық тап отыр. Мектебше қайткенде алғызатын амал оіі- 
іасгыруым керек... М аганкүшпрек насыбаіі <ь\а келуд} үмытпа, 

кем дегенде 5 шиша. Өзіңнщ Қ ..."

М әскеуге қайты п келісімен бәз-баяғы  барлау үдесш е 
кірісті; откоп жазда торт-бес кен орнында бұрғылаужүрген; 
непзп  олжа екі жерден оралғаи... Бірі — Тұрлан кешнде. Рас, 
былтырғыдай мол қазынага ж олы ққан ж оқ, оның басты се- 
бебі іздеупп партияныңжүмысты кеш бастауынан өроіді. Сол 
жерде ірге көтерген өндіріс те қаз түрып, өрістей алмады. 
Сірә, трестің ынта-жігері Қарсақбай зауытында болып, соны 
қайткеы кундебиылжүргізугетырысып, күшсалудан...Қалай 
да Тұрланнан күткен үмгп ақталған жоқ.

(Қазірде Аіцысай, ал басында Түрлан атанған кен орны осы 
күнде жұртқа Кентау атымен мәлім қаланың солгүстік-шығыс
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іргесінде орннласқаи полпметалл кені. Негізгі қазынасы тік 
жар<ъ\ған желі, якнп тұрба сынды тікқабат түзегендіктен оның 
қорғасынка бай, мырышы одан да мол қнсапсыз кен корын бас- 
тапқы іздеушілер бірден аңдай а\маған. Бұл кен орынның бакы 
1934 жылы, Шымкентте алып қорғасын зауыты салынған кезде 
ашылды. Оның мырыш кені күш бүпнге дешн қазылуда).

Ж езқлзған қолатыида Геолком партнясы екі станокпен 
небәрі 28 ұңғыма бұрғылап, барлығы 1570 метр ж ер тескен, 
бұрі'ы жоткен орташа терендік 56 метр, Соныц өзшде тағы үш 
жерден кен өзеп табылған... Әрпне, Ж езқазган  көмбесшен 
трестің геологпя болімі күткен межеден әлдеқайда а\ш ақ жат- 
қан көлем. Дарняға қосылған бұлақтай аз олжа. Сондықтан да 
барлау нәтижолерін саралап, картаға кондырып болған соц-ақ, 
Қаныш геологқа ой түсті: шағын күш-қүралды әр жерге ша 
шып, жалпылама барлаудан тыйылып, непзгі назарды, ынта- 
жігерді Ж езқазғанда ұстау шарт; сол ү шін Г еолкоммен ке ліссө- 
зге шығып, қайткен күнде ырқына көндіріп, 1929 жылдың бар- 
лауында Ж езқазған қыртысына ең кемі төрғ станок шығару. 
Олардың жұмыс істейтін орындарын да белгілеп алды: бірі — 
Раймунд қолатында, екіншісі — Пегропавлов, үшіншісі — Ни- 
кольск мен Анненский шахтыларының'' шығыс бөктерінде 
бұрғылау жүрпзеді. А>\ төрғішиі станок бұрын-сонды бұрғы 
т \ спеіен Ж артас төңірогшде барлау бастапды.

Ею жьі/\дан бергі тынымсыз ізденістө, шыіггуайтын айтқан- 
да, жас қазақ геологы да біршама тожірибе жинақтап, іс үстшде 
ысылып, барлау багытына болжам айтарлық кәсюи деңгейге 
көтері\ген. Ж езқазғанғадеген сеиімі де енді бекем және содан 
ешкім, ешқандан бедел иесі айныта а\майды... "Народное хо- 
зяйство Казахстана" журналының 1928 жылғы 1-санында жа- 
рнялаған "Қарсақбай ауданы және оның мүмкшдіктері" деген 
мақаласы — сол сенімнің айқын үлпсі. Сәтбаевтың ойынша, 
Ж езқазғанға бұдан әрі қатардагы мыс ошағы деген уәж жарас- 
пайды. Оның қуатына, зорболашағынадүннежүзілік мәнібар 
қазына провинцнясы деғендей шалқар теңеу лайық болмақ. 
Демек, күні кеше Қарсақбайда ірге көтерген жаңаөндіріс қан- 
шалықты зорсняқтанғанымен, "Жезқазғлнныңжерасіъіқазы- 
насынтртжүзжьыдада тауысаалмайды "(Қ.И. С.әтбаевтыңөз 
сөзі). Оғантепнде зор қуатына \анық шынайы алып зауыт, үлкен 
комбинат керек. Зауыт қанаемес, сыртөмірмон тікелей банла-

1 Бұліірдың б < ір ,\ы п .і  "Ушакои ж ә н е  К", а г ы л ш ы и  к о г і п ш і л е р і ш ң  
атауы бойынша ж ә и е  г е х н и к а л ы қ  қ ұ ж ( п т а р д < і  Ж с із ы л г а п  қ а л п ы н д а  
б е р і л іп  отыр.
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ныс — даңгылтаежол, кец габанды темір жол, айдыны шалқар 
көл-бөгет, ондаған мыңадам күіш қажет. М ұныңбәрш жұзеге 
асыру үшін қыруар қаражаткерек. Ьңбасгысы, зорсенім қажег! 
Тоқ етерш айгқанда, Ұльггау қойнындагы мол қазынаныхалық 
игІлІгТие тезірек жаратамыз десек, оны игеруді алғашқы бес- 
жьнлдьіқ жоспарға еигізіп, одақтық алып құрылыс деп жария- 
лау қажртпп ту ында йды...

Амалқаиша, өлкелік жонеңжурналдаж аринланған мақа- 
лаға үкімет, иө ж оспарлауш ы -жобалауш ы мекемелерден 
ешкім де мөн бермеген. Гүгті металл багқармасы мен Геол- 
комның қазақстанды қ геологтың пікірімен санаспағаны 
анық. Қаныш Имантайұлы бірақ ұстаған бетінен қайтпай, өз 
ойын ж еріне ж етк п у  мақсатпен жоғарыда аталған басқар- 
маларға, одандаөрлеп, ҚСРО Халық шаруашылығы Кеңесі- 
не ресми хатжолдайды.

Бұл мөселенің неліктен сәтті шешілмегендігі хақында 
Орталық Қазақстанды зерттеуни М.П.РУСАКОВ мынандай 
түгшік айтыпты: "Өкшшіті жәмт, Қ.И.Сөтбаевтың Ж езңаз- 
ганны ң орасан зор мыс ошағы екендігін, оны ң мүмкшдігі 
Одақтағы барлық мыс кеніштершен алденеше есе артықты- 
ғын өйгілеген пікірін бұрынғы Түсті метал і басқармасы мен  
оның жергшкті өкп\дері межелөн алмады... Бұлардың Ж ез- 
қазған үшін ой-қпялы  жетш, болжаған мөлшері бірер жүз 
мың тонна мыс боуіды, соның өзі табылса, әжетке жарата ал- 
сақ... деп  шүбәланды. ,Лл Қаныш Нмантайұлы 1927 жылдың 
аяғында-ақ бұл тұжырымның қате, Ж езқазған қыртысында 
бірер жүз мың емес, ми.ллиондаган тонна мыс жасырынып 
жатқандығын батыл түрде жария еткен-ді..."

Әділін айтсақ, іс басындағы әріптегтерін жазғырып, отыр- 
ған қадірменді Мнхаил Петрович Русаков та бұл тұжырымын 
1949 жылы (Қазақ КСР ҒА-ның "Хабаршысы", №4) ғана жария 
етксн.Лл біз сөз етш отырған кезде олөзі тапқан Қоңыраткенінщ 
дүние жүзілік алыптығын дәлелдеп баққан-ды. Ақыр аяғында 
Русаковтың жолы болды: бесжыллык жоспарға алып зауытты 
Ж езказғанла емес, Балкашкөлінінжағасында, Коныраткенінін 
мол корына непздеп салуға укімегкарары кабылланлы...

(Бұл шараның қате болғандығын қатаң да әділ Уақыт Ұлы Отан 
соғысы басталған жыл-ақ даләлдеді. Ал, дүние жүзілік алып де- 
ген Қоңырат мысының бір миллиард пұт қоры Жезқазған қазы- 
насының жұлығына келмейтіндігі 50-жылдарда мәлім болды... 
Амал қанша, қате болды деп Балқаштағы алып зауъпты Жезқаз- 
ғанға көшіре алмайсың, оны тыңнан тұрғызуға тура келді...)



?,14 У/Міу (Һ/мтке

ТҮЙЕДЕН -  МАШИНАҒА

I

Л<.езқазғанныңтақиядаи екі-үш төбесше бүрнағы жылы 
15-20 бұрғылау қондырғысып қоймақ болып қияли жобамеи 
келген қазақстанды қ геолог бныл Геолком мамандарын таң 
қалдырған "сыпанылық" аңғартты. Небәрі торг-ақ станоқ 
сұрап келптгі. Б іреуітектерең  бұргылау жасауғатш с... Сон- 
дықтан да тілегенін дау-дамайсыз түгел алды. Тіпғі қ>аты 
күштірек станоктың да біреуін беретш  болды. Тек тереңге 
бұрғылаужүргізе алатын ш ебердіөзітабады...

Бұл болса Ж езқазған  қолатын ж ан-ж ақты  ж әне терең 
қабаттарға зерттеуте жобалаған Сотбаев бағдарламасының 
мәнді тармағы. Кен ж атқан жердщ  аумағын шекгеу қажет, 
он.ың қанш а ж үз метрге тереңде екешн нақгы бьлмей, қалай- 
ша барлау ж үргізесщ ?

Іле-ақ Қаныш Имантайұлы 1929 жылдың маусымдық бар- 
лауының қамына кіріскен-ді. "Әлгіщетнә Сңерщ овқл кслдін... 
М ейманханасы уш еу  екен, б ір іненде  орын таппадым, тінті 
түнепшығарбұрышта гимеді. "Ж әрмеңке"үйінебЙрып, жа- 
лынып-ж алпанып бір тунге төсек алдым, оны ң өзін ертеңгі 
тоғыз, \ап кеш ікпей босатуға қолхат берш. .. Қысқасы, мұнда 
келген шаруамды тезірек тыщырып тайып туруға м у/дем м ін" 
деп шағынады геолог Таисияға наурыздың 22-де ж< >лдаған ха- 
тында. Ал шаруасы соншама тез тыидыргандай оңаіі емес-ті, 
бірақ жолы болып, іздеген кісісін бірден тапты: "Оралгоркон- 
торамен" шартқа отырып, Апшерон түбепнде торең бұрғы- 
лауға маманданған әйгілі шебер Александровты бригадасы- 
мен бір жазға Ж езқазғанда жүмыс істеуге келісш қағггғы.

Бұл қыста ерлі-зайыптылар М әскеуде оірге гұрған-ды. 
Таисия трест басқарм асы на тұрақты  ж үм ы сқа ауысқан. 
Бірақ жарытып істей алмады... Ері барлау топтарын жасақ- 
тап, солардың соңынан көктем шуағымен таласа Үлытауға 
аттанып кеткенде, Таисия астанада қалуға мәж бүр болды. 
Күткен қуаныштарына жас үйелмендер жадыраңқы жачдың 
аяғында жолықты. Келш ш еп ұлтауып, окесппң қалауымен 
Арыстан атанды.

Ұлытауөңірі бұлқарсаңда еңбекдабылындүрілдггкен зор 
қимылға көшкен. Зауъгг қалыгггы жүріп кечті. Ж обалық қуаіы- 
на жете қойған жоқ, бірақ межелі шекке жақын. Шикізаттан 
тапшылық көрген емес, тек қорыта біл. Ж езқазганда әзірше
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екі-ақ шахты істеиді, ал кен әндіруге езір тұрғандары қанша- 
ма! Тұрғын үйлер құрылысы Қарсақбайда ғана емес, Байқо- 
ңыр мен Ж езқазғанда да жап-жақсы өрістеп отыр. Барлаушы 
геологтарға да жыл сайын көшш, өр жерге шеру болғанды доға- 
рып, өздеріне тұрақты мекен-жай тұрғызып алганы жөн-ақ. 
Сәтбаевтың ойынша, Ж езқазганда, 11ок]ю мен Крестовозд- 
виженка шахтыларының аралыгындағы Тасқұдық қолатында 
"Барлау үиш" салу қажет. Оны айнала керн қоймасы, жөндеу 
шеберханасы, станоктартұратын парк, қүрал-жабдықтар ба- 
засы, ат-түйелерге де жеке қорған-жай, олардың шөп, жем 
қорасы тұрғызылуға тгас Қалашықтың бір шетінен техник- 
тер, геологгар, бұрғылаушылар, барлау жұмыскерлері тұра- 
тын баспана әзірлеу қажет. Қысқасы, бұл мекен — уақытша 
емес, ондаған жылдар Ж езқазған мүддесше қызмет етер іргелі, 
кең көлемді, әмбе берік құрылыс б.олуға тиіс...

Көктем шығып, ж ер беті дегдіген кезде Тасқұдық, Милық- 
ұдық пен С орқұды қ үстшде мосы сияқтанған айбақ-сайбақ 
бақандар құрылып, солардың іргесінендамылсызтарсылда- 
ғаи мазасыз дүңкіл естіле бастаған. Станок мотормен жүреді. 
Ал мотордың жүруш е май керек. Ж ерді ұңғыған снаряд бөге- 
усіз зырылдасын десең — ұңғыма көмейіне кеңірдегінен 
шүпілдеген су қажет. Кейде арнаулы саз қосып, ж ерж ары қ- 
шағын сылай беру керек. Суды да, майды да, лайлық сазды да 
тасптын ж ергш кті қазақтар. Май Ж осалыдан келеді, көбіне 
машиналар қорабымен, кейде атан түйелер парлап жегілген 
ырдуан арбалармең. Су болса ж ақы н маңдағы өзен үзіктері- 
нен алынады. Ж езқазганны ң  өзшде су тапшы, ауыз суды 
мұндағы тұрғын ел бірлі-жарым ш ыңырау құды қтар мен 
кейбір шахтылардан сорылатын жыламық көздерден алады. 
Кейде солар да құры п қалып, екі шелек су үшга таңнан ба- 
рып, кезеккетұру керек... Демек, сушыларға станок үшін алты 
қы р асып, екі-үш бөшке суды азаппен әкелуге гура келген. 
Сондықтан ба, бұлж ұм ы сқа колігі нашар, күш-қайраты ша- 
малы кем-кетіктор жалданады. Әлді ж іпттер алыс болса да 
пайдасы көбірок кіретартуға сұраныи, Ж огалы мен Қарсақ- 
байарасындажүріптұрудытиімді көреді... Тегінде, жерплікті 
қазақтар жұмысы өш мпз, сыры ж ұм бақ станокқа жолағы- 
сы келмейді. Бүрғылауда істейтіндер — алыстан келгендер, 
көбіне олар Оралдан. Украинадан, Ленинград, М әскеу ірге- 
сшенжалданады. Бұрғылаушы мастер, моторист, немесеаға 
жұмыскер және бірнеше станокке ж ауапкер бұрғылаутех- 
ннгі — бәрі де орыстар. Сушыларға, лай, май тасушыларға 
қарағандатабы сты  бірнеше есе артық а\ғанымен, бұлар да
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тірліктеріне разы емес: ж аз бойы табаға салып шыжғырған- 
дай ая>сыз күидіретін күнді қарғайды; Бетпақдаладан күні- 
түні ескен аптапты сыбап, әрі үнсіз меңіреудей тымырайған 
қу медиенді өгейсіп, өздері үйренген табиғи саясы мол, сулы, 
нулы туған өлкесін жоқтаумен болады. Бірақ көнбеске шара- 
сы жоқ. Қысты күні, жылбасында шартқа отырып, несие алып 
қойған. Онда полен аи, пәленше күн осы қиырда жүмыс істеп, 
пәленше мың метр ж ер ұнғнмын деп міндеттенген. Қазіргі 
азабы — соныңөтеуі, амалсыздыңәрекеті. Ынтасыз істеген 
соң жұмыстары да өнш сіз, жүрдім-бардым. Трест технигі 
нұсқаған төбеге құра-чын сүйреп барып, бұрғылау жүрпзеді. 
О лж ерде кен бар ма, ж оқ па? Оны оіілап бас қатырүға пейілі 
жоқ, өйткені кен таиса да қосымша көк тиын алмайды. Еңбек- 
ақы  бұрғы ұшы өткен метрге теленеді... Ал күи суытып, қар 
ұшқындай бастады-ақ, бүрғылаушы атаулы жұмысын ық- 
шамдап, жолсандығын әзірлеуге кіріседі. Себебі ж азы  қапы- 
рық шөлдаланың қысы мейрімсіз қатал да қаһарлы болаты- 
нын ж ақсы  біледі. Білгендіктен де "Контракт бітті, қош бол 
енді, Ж езқазган  қыры!" дегітайыптұрады, Ұлытаужонында 
бір ж аз жұмыс істеген келімсек бұрғылаушы екішш мәрте 
қайтып оралмайды. Сондықтан да бұргылауиіылар бригада- 
сы жыл сайын жаңадан ж асақталады. Әрине, трест агеніте- 
рімен күн ілгері жасалған келісім шартта бұл өңірдің күйдірп 
аптабы мен құрдым шөл даласы туралы еш қандай сөз бол- 
мапды. Сейтш, көпш ілікж үртж ұмысты ң көлемі мен қолына 
тиер соманың молдығына қызығып алданып қалушы еді де, 
кеиш ненсол күнгі ашықауыздығы үшіп өкшумен болатын... 
Осы гөпті Қаныш Имантаиұлы үш жыл ұдайы бақылап ке- 
леді. Үш жылда Ж езқазған  барлауының өзі қабылдағаи дең- 
гейден ең кемі үш ж үз қадам алға өрістегені анық. Қаншама 
кен қабаттары тыңнан ашылды. Міне, бнылға 1929 жылдың 
жазғы  маусымында 44 ұңғыма бұрғыланып, жалпы көлемі 
2557 метр ж ерге ұңғыма ж үрген. Бұрынғы қорга тағы да үш 
өзек қосылып ж әне терең бұрғылау жүрген қолаттан түта- 
сып ж атқан аумақты кен қабатына ке.эікті. Барлангап кемііің 
көлемі тағы да бірнеше миллион пұтқа өсті. Соның бәрі қан- 
шама күш -қайратпен орындалдьп

Бүдан құтылудың жолы біреу — барлау құралдарына да, 
жұмыскерге де өзщ  ие бол. Сонда ғана барлауды нүсқаған 
жерде, қалаған мерзімде, ойлаған колемде жүргізесщ . Әри- 
не, мансұқ ісіне жетуге Қапыш Имантайұлы қолайлы мезп \ 
күткен-ді...

1929 жылдың күзшде Кеңес үкіметі түсті мета.ша ділгір-
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\ікп  егкеріп, соларды өқйдретін өндірістер қуатын жедеғабыл 
өсіру шараларын белплеген, жергілікті көсшорындарға қомақ- 
ты қаржы, қаж ет қор да бөлген. Демек, құрал-жабдық сатып 
алуға мүмкіндік туған. Басқарма кеңсесш Мәскеуде ұстаған 
Атбасар түсті металдар тресті таратылып, дербес үш комбинат 
— Қарсақбай, Спас және Тұрлан (кечіннен Аадысай атанған) 
комбинаттары ұйымдасқан. Соларды басқаратын дирекция да 
кен шығаратын, иө металл қорытылатын негізгі өндіріс ала- 
ңына көшірілген. Мәскеуді ертеден қоныс еткен қызметкер- 
лердщ дені, жетекші инженерлердщ бірапы қиыр шетке бару- 
дан қаш қақтап, әрқилы сылтаулар айтып, астанадан жайлы 
орын тауып алысты. Қаныш Имантайұлына да ысылған ма- 
ман, өрі ауқымы үлкенірек инженер деген женмен екі түрлі 
қызметұсынылған: бірі — М әскеудеп Бурцветмет басқарма- 
сының бас маманы болу; екіншісі — Алматыға ауысып, жаңа- 
дан құрылған Қазақмыс тресін басқару... Бірақ ол екі астана- 
дагы лауазымдыжұмыстардыңбірінедекеліспей, шалғайдағы 
¥>\ытау өңірін қалайды. Оның да басқарма мансабы емес, 
өндірістікқызмепн — геолоппт\ықбарлаубөлімшежетекшілік 
етуді. Дәлелге аіітқан желеуі: қазақ  даласына қазір әкімнен 
гөрі, кен байлығын іздеуші керепрек... Басшылар көңш нде 
ешқандай күдік, лаж қалдырмауды ойлап, өрі қыраулы қы сқа 
ілікпей орнығып алуды көздеп, кішкентай Арыстан мен Таи- 
сняны Қарсақбайға іле-шала апарып та салған-ды. Дер кезін- 
де көшіпті: ж атақтан емес, мамандарға салынған ж аңа үйден 
бақандай екі бөлмелі пәтер тиді.

Қ.И.СӘТБАЕВ, М әскеу -  Т.А.КОШКИНАҒА, 25 жел- 
тоқсан 1929 ж.

"Қымбвтты Туся!
Хатың,\ы бүгш алдым. Арыстанды оплап алащап жүр е \ім, 

көңілім жаіі ынАЫ. М ен кетерде басталған аяз үяді муздатып, 
балаға суың тіип ңалды ма деген ңауіп ңон баяғы. Аязға оның 
мэу демегеніне ңуаныштымын. Демек, нағыз жігіт! Инженер 
П оповпен сәлем-сауңыт ж ібсргеннен кейш  хат жазғанмын, 
ал кеш е балалар ауруы ны ң профессорында бо.лдым. Оның 
маған айтңаны мынау: Арыстандыкі "дпспенсия" д еген  
кінорат. Тегінде, бұл... баланың ңоректі тым көп алып, соны  
әлсіз ұлгабарының ңорытып үлгере алмауынан пайда бола- 
ды-мыс. Сен оны тым жиі емізесщ, бнікім, омырау сүтің өте 
ңою... Қысңасы, бала үшін ңауіпті ештеңе жоң деііді, төртшші 
аң\аи соң өз-өзінен тарңап кетсе керек...

М ен  мүнда өзіңе  м әлім  жүмыстардың соңындамын. 
Әзірше пәлендей дерлік шешімжоң... А-і сен өзіңе ешңандай
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лшідет алып. әуре оолма... М ен саған Арыстаннан езге ешсіір

Мәскеуге қайта ке>үген шаруасы — жаңадан ұйымдасқан 
бөлімге инженер-техниктер ш ақыру еді. Бұған көп қиналған 
жоқ, сәтті шешті деуге бо\ады:

Бөкеііхановты (Сергей Әлихан^лы, жогары білімді бар- 
лаушы маман — С.М.) Қарсақбаііға баруға көндірген сияқ- 
тымын. — д е п  хабарлаііды  ол жоғарыдағы хатында, — 
М .М .Пригоровскпнді көрдім... Бурцевті жазға салым Қара- 
ғандыны қосымша барлауға жібермек екен, аіітуынша, одан 
өзге тпянақты кісі таппапты. Дл мен Бурцевтщ тағы бір мау- 
сым Қарсақбаііда керек болатынын дөлем ш і бақтым. Сірә, 
бүған Ленинградта ке.исетін шығармыз. Сен оған айт: Қар- 
сақбапға мен қацтардыц 10-16 аралығында қайтамын, сол 
кезде ешгчр бөгетсіз демалуға босатамын, үц-ш нн көрдім, 
тегіс аман... Б^рғылау станоктарын табу қиындау болып тұр. 
сірә, табылған күнде  де мамырдың баі тапқы кундерінен бе- 
ріде ештеңе тпе қоймас. Басқа тапсырыстар да жүйкені қүр- 
тар әншейін іске аігнала ма деп қорқамын... "

Біртеуірі, коллектор, техник, бұрғылауөнерінщ  кәнігі ма- 
манй,арытабылды. Сөйтіп, ерте қамданғанының арқасында, 
алғашқы айда-ақ бөлімнің негізі қарайып қалды...

Енді екшші мәселеге кірісуге болады. Бұлболса астанада 
жүмысқа қалмай, қиыр далаға құштар болғандағы түпкі мақ- 
саты: барлау құралдарын қолына алып, Ж езқазган  қойнын- 
дағы қазынаны тездетш  іздеу... Бұл үипн Главметалл(бүрын- 
ғы Түсті металл) басқармасының рұқсаты, комегі керек. Ең 
алдымеп қомақты қаржы, гиісті фонды қажет. Әмбе соның 
бәрі барлау бөлімше дербес берілугс тшс. Былайша айтқан- 
да, геология бөлімі ж еке шаруашылық есептеп мекеме бо- 
лып есептелсе — шаруасы түгенделмек.

Оның бүге-шігесш комбинат дирекциясымен келіскен, 
солардың мақұлдауымен ж асап отыр. Тігіті есеп-қисабын 
әзірлеп, карта-схемасы толық, арнаулы жоба түрінде ұсын- 
ған. Өрине, Үлкен Ж езқазғанны ң келешегіне лайықталып, 
зоркөлемгежасалган: биылғы жаздың о.зшде 15станокжүру- 
гетиіі:; қақж арты сы  қы сгада істей гшболады; ал, 2-3 станок 
тереңбарлаумен шұгыдданады... Геологгарбасқарған шағын 
отрядтар 100-150 ш ақырым маңайды да барлауға тиіс. Ж ез- 
қазғашчың кен төбелерін ергелч-кеш шыр айналу барлаудың 
өрісін 'узартнайды. Үлытауоңірі, Сәтбаевтыңшамалауынша,
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мыстан да өзге кен байлығынан құр  алақан емес. С.аі“іып кел- 
генде, болшшң таяу жылдарға ны санаетер мақсаты — бас- 
тапқы қарқындытөмендетпей, ¥лытауатырабындал<.ылына 
ең кемі 25-30 станоктұрақты  жұмыс істеуіне жету...

Солжоба Главметаллтарапынан дереу қолдаутауып, кіді- 
ріссіз мақұлданса керек-ті. Бірақ, олай болмайды, Сөтбаев 
жобасын қараған ш икпат бөлімі бірер күннен соң: "Геолком 
сарапшыларына апарып келіңіз, ақылдасьш шешкеннен сізге 
де, бізге де зиян болмас..." дегенге сайды. Амалқанша, еж елп 
барлау нояндарына жүгіш ске аттанды. Олар болса асығар 
емес, "Ж өзқазған барланбаса да ж ер айналысын тоқтатпай- 
ды, өмір алға жылжи бередіге" салып, шыдамдылықпен күту- 
ге кеңес берді. Не істейді, күтпеске шарасы қанша?! ¥лы 
тауға қайтып, тездетш  барлаутобын ұйымдастырып, жұмы- 
сқа  кірісудің орнына Л енинград пен М әскеу аралыгында 
өуре-сарсаңга түсіп жүрді де қойды... Ақыры, бір күні Сәтба- 
ев жобасына пікір де айтпай, өйткені ол "пікір айтуға тұрмай- 
тын қисынсыз, омбе өндіріо мүмкіндігінен алшақ жасалган 
жоспар" деп ееептелген, "Ж езқазган  кенш ж ан-ж ақты  бар- 
лаудың бесжылдық жобасы" аталгап қомақты еңбек Главме- 
талл басқармасына кеып түсті. Геолком мамандары әзірле- 
ген жобамен мұқият танысып, барынша оділ төрешк айту енді 
Қарсақбай комоинатының і’еологиялық барлау бөлімін щ мең- 
геруішсі инженөр Сәтбаевтың өзіне жүктелді.

Өзіне қасақана білдірілген сенімсіздік пен қнянатқа ыза- 
сы қы з-қайнап тұрса да. ашуын тежеп, әділ болуға тырысып 
шұқшия үңілседе, оданкөргені — бұрыннантаны сбойкүйез 
ойдың ш ақтап, барынш а сақты қпен  там-тұмдап жасаган 
әншейін жоба болып шықты. Ұстанған ғылыми концепциясы 
да бұрынғы меже: Ж езқазған  қатардағы кен орны, қоры да 
үлкен шығынды көтермейді, демек, оны біртіндеп және асық- 
пай зерттеу қажет... Еңшатағы — ж обаиелері комбинаттың 
геология бөліміне сешмсіздік көрсетіпті, өндіріс мамандары 
шамасы келмейтін мақсатқа ұмты \май, кен жүш-есппң рәсуа- 
сыз қазылуын, Қарсақбай зауытының шнкізатпен күн сайын 
жеткш кті қамгамасыз етілуш қадағалауға тиіс, алкен іздеу — 
барлау мекемелерппң ежелден машықтанған сыбағасы...

Дау өрбіп, екі жағы да ымыраға келмес тұйы ққа тірелген 
соң, Главметалл басқармасы арнаулы комнссия тағайындай- 
ды. Геолкомнан бұған И.С.Яговкин басқарған бір топ геолог- 
тар кіреді, Қ арсақбай комбинатынан — К.И .Сәтбаев пен 
өнеркәсш директоры Р.А.Дрейман. Бас сарапшы — басқар- 
маныңжауапты қызметкері геологВ.П.Симонов. Өз шешімш
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олар Ж езқазганда айтуга тиіс. Қаңтардыц © кінші антасы н д а  
комиссия Үлытаутсі атгаиады.

А з -к рм  деректермен танысудан соң комиссиятүлшрымш* 
естіртті: бұрынғы қорытынды өзгермейді, I еолкомныңпікірі 
дұрыс!.. В.П.Симоновтыңжазып қалдырған пайымдауытіпті 
шатақ: "ГеилогҚ.И.Сәтбаевтьщәрскеті — босоуреш ш к, к ең  
көлемді барлау — Ж езказғанны ң  б уг ін п  ж аідайһіщн сш ца- 
шанда орындалмайтын, болмайтын іс !"Геолком мамандары 
да қазақстандық әріптесін біржола түңілдіргісі келгендей, ш  
ойларын дөрекі түрде ж ариялаудан қы мсынган ж оқ-ты : 
"Күректен өзге темір көрм еген сайындалада өскён  саунтшыэ 
көш пеліге сеніп, біржазда он  бес станок ж үрпзуге  тіш ш , к е -  
ле р  жылдарда оны  екі есе кьбеитпек б олу  — тек қш ш  қи яли  
адамның әрекеті, сірә, бұл да тежеусіз ж ерш ілдікпң еалда- 
ры. М ұндай  жеңіл д е  теріс пигы л к ең ес  мектебіндө торбие 
алған Сәтбаевтайжас инж енерге жараспайды... Ж езқазғаи - 
дағы барлаудың ш ы рқаубиіп  — мыктағандатөртстанок, тип. 
алтаудың өзш  ауызға алуға болмайды! Әмбе оны Геолкомның  
кәнігімам андары ж үрпзуге тиіс... "

Ескі дау басталмай жатып. барлау тарландарыныңнеішгаш 
мәрте жеңісімен аяқталған сиякты  еді. Алайда Бас басқарм а 
мен Г еолком мамандары ж ас геолог деп жүрген Қ.И .Сэгбае»' 
тың алған бетінен қайтпайтын кайсар қылығын біш ейтш -ді. 
Ә м бедауөзі шүбәсіз сенген. Ж езказған  қы рты сы ндаж асы ' 
рынып ж атқан мыс көмбесі жайында өрбш  отыр. Қысқасы,. 
іле-шала бұл мәсе,\еге (әрине. Қаныш Имантайұлыыьвд ой 
салып. табанды түрде қозғауымен) республика укімеіп ара- 
ласады. О ны ңда түбегей.п та \абы  мығым: ~Ж езқәзған-Қар- 
сақбай  ауданы  — нндустрия ош ақгары н көтерш жатқаш 
Қизакстанның ерекш е үмтгп а ік е с г  оны ң келеш егш е р ес-  
публнка ха \қы  а. ищ  б о  іып. сенш артъш  отыр. С ш  себеш еш  
д екеяел ім әсе  іенің тағдырынкен орнынж ^мктикпбі ш емғш  
м ам андарды ң біржақты п ік ір ін е  ж сл беріп„ жергтіжтп 
өн  \ірісшһетщің тұжырымын ж е р ш іц ік д е п  жаршжшг қаш- 
пшлы қ ты н  \аны мды і Біздщ  сот&н іщ ’6эмізкөн... С т  үшпшде 
бүл м аселеге қаіггә уралын, ш ы наны  б ё и к п  саршшштар  
қагы суы м енкең  түрде талқы лауқлж егдеа& леш з..^.'

Жерплгкт» ом м етп ң  қапысын тауыш қ ад а\а  қойғаи тгада- 
Оы оскерусіз қалмады. Ушыққан маселеғе төралж аапгу ВСНХ- 
ның Кенметаллургим сскторына жуктеледг.

- - Вү гшп т<г\ас ¥лы тау алқабында мыс қеммадбаркж©™  
кақында емсс, О иы ңж онш  барлаушешеді,.., Сад6ас®ж©ад(?•,'- 
ггем біадің кед іспеуш ш пм й — Оарлауды ң мкэд қарқм -
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ны турасмидд. Ж езқазған  мысының жаратылысы йзіршр 
түсініксіз, ж аи-ж ақты  зерттелмеген. Сондықтан дп біз ены 
йСЫҚПйй барлаукерекдейміз. Бұлболсамемлекет қаржыеьш 
шнімді, орі шақтап жұмсауға мүмкіндік береді. Өмбе барлау 
мамлндары жетімсіз қиыр дала жағдайында бүл Оірдешбір 
дұрыс шешім болмақ. А лҚ арсақбай геологгары, керіеінше, 
барлауды үрдіс қарқынмен ж әне кең көлемде ж у р т г іе і  к@-- 
леді, Сатбаөш ың ойынша, Ж езқазған  — Кеңес О дағы ндәш  
өң алып, ең субелі мыс кені. Алыпқа, демек, аршын Қадаммеи 
ж еделосу керек! С оғанлайы қ назар, сенім, мол қараж атке- 
рек. Сол үшш де олш ектентыс қияли жоба ұсынады... ПшкіМ-- 
мен келіспей, ешқандай ғылыми талқылаусыз "Үлкеи Ж@з-- 
қазған" деген дабыра терминді ойлап тауып, дабыра жарнй-- 
маға әуес журналистердің көмегімен оны республикалық ға-- 
зет-ж урналдарға сан қай тара әйгілеп ж азуы  — осьш ың 
айғағы. Ең қиы ны — осынау әсіре патриоттық ұранм#н ©л 
ресми мекемелерді, мемлекет қайраткерлерін иландыркысы 
келеді. Сондағы уәжі: "Кенді Алтай", "Алып Қоңырат" табы-- 
лып отырған далада" Үлкен Ж езқазған" неге болмаугатиіе?", 
Бұл бізге ертеден таныс дерт: геолог атаулы ж асаң  кезіиде 
жаппайауыратын — "а,\ыпкенорнынтезіректауып — атаіҚҚй 

мұныңаты яғни "гигантомания..." Ал, шындыгывдаЖе:^ 
казғанны ң үлкен-кішілігін әлі дәлелдеу керек, Бұл — бір 
Екінші. өзі жобалаған көлемді барлауды ол қандай күшя©н, 
қанлай мамандармен ж үзеге асырмақ ? Артық К@Т€«К, гаяұ 
өтшелпз. Шөл далада осы күнге дейін коші л -қ о іш п ж ұ р ғш  
малшы қазақтардынкөмегімен, солардынсаяасьіжйіііаірғйя 
б т к  рухьшен. былайша айтқанда, кеш еп туй#ниғ© е я ш  
құлағьш ұс.-атып, бір-ақ ж азда ш ебер бұрш лпуш ы  тэрбив-- 
лемек.. Осы да қисынды іс пе? Аншғыи әйтсзқ, м ұнм ңйтм  ■= 
үкімет қаржьісын желге шашу, ж ауапсмз аваііткіраі!!

— Бұганнедейсгз, жолдас Соғбаев?
— Ең, аядюзтн геолог өрштестөріяе алғмс айғуда

көріш тгұрмын.. Себебі бұдаи екі-ұш жмл бұрмя ш  @ем іШ  
дастар Ж езқдоганда мардымдм титц& жоқ, 0ұріМ/уғ>«<' 
жұмсаған щ&$тжт-тт С Ш ж
6'рдеие бар сижқты, тек ©ны асмқюй, жйТ8---ЖЖТав» іздеу  
кережежени.

— Сіқ,яішадавс,,шжттішселедея» , »/:/ иялии*
—  ішййер метйя д© бұқзвесі? аимқ айяқыйі *<©■

ледл. &5шщд\амігйі ішяеііябей,, імдомрйиу т щ т  кыяклрик-
пенв<эраддеқш вэяэрмлэсш дэр? К®й ®рймвг'..,<ли\иил'а

аглйіЦр яаодмдор *сш£нр мясэкіэйіі оддоіідовдР '
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да осынша мыс болуы мүмкін омес деп пайымдайды. Енді бір 
сарапшылар Ж езқазғанда бар-жоғы бірер апта болып, да\а- 
ның сусыз, нусыз, сұры қсы з ж үдеу келбетінен шошиды да: 
"Мүндай шөл далада кен барлау қиы н болады" деп баіібалам 
салып шу квтереді. Осы да мемлекет шаруасына жанашыр- 
лық ннетпе? Ж оқ! Әділін айтсақ, ертоңп жауапкершіліктои 
өз басын арашалау. Біздің ұзақ  дауымыздың түп себебі де 
осы, жолдастар, қарақан  бастың қамы: "Болжанган кен бол- 
май шықса, кімж ауапбереді?" — барлаушы Сәтбаев па, әлде 
соған ресми актімен рұқсатеткенлауазы м  иелері ме?.. Қар- 
сақбай комбинатының геологиялық барлау бөлімі өз иемпн- 
деп кенді толық және жан-ж ақты  түрде зерттеуге әзір; талап 
етсеңіздер, кімың алдында болса да күні ертең жауап Ьеруі-е 
дайынбыз! Б ізгетектүзуниетпен  қарап, сенім білдірщіздер; 
құрал мен тиісті қараж ат беріңіздер!..

— Сұрап түрғаныңыз жүз, иә екі мың емес, миллиондаған 
сом екенін түпнетш  шығарсыз?

— Әлбетте. Бізге бныл неше милмюн сом қарж ы босатса- 
ңыз — бірер жылдан соң оны он, ж үз есе осіріп, мыс көм бес 
түрш де қайтып аларыңыз хақ!

— Барлаушы мамандар мәселеоін қалай ш ешпексіз?
— М ешң алдымда сөйлеген жолдас түйесін жетектеп ж ер 

бұрғылауға келген шошақ тымақты қазақ  туралы сайқыма- 
зақ анекдот айгып, сіздерді әлпнде күлкіге қары қ қылды. 
Меніңше, бұл — күлетін ж әйт емес, қуаныштан қол соғып, 
шексіз қошеметбілдіретін мгі жаңалық! Т\гып-өскенолкесш- 
де шаңырақ көтерген өндіріс ошағына дала тұргыны шын 
ж үректен қуанып, жалғыз түйесш  ж епп кіре тартады, пеш 
аузына кемп мыс агызуды үйренуге, станок қүлағындатұрып, 
бүргылаушы көсібін игеруге де талаптанбақ!.. Сол үшш ол 
байғұсты мазақ қылудыңжөн-жосығын меп білмеймш, жол- 
дастар. Әрине, түйе мшгеп Қ сізақты  бұу\өнерге үйрету керек, 
бір жылда о \арды ң канігі шеберлерді ауыстыра алмайды. 
Сөйтсе де немкген банқап көруге болмайды?..

Ж еме-ж емге келгенде кен-металлургия секторы датабан 
•гірерлік нақтылы шешім жасай алмады. Лмал қаиша, тагы да 
ізденіп, Қазақстан өкідмпнщкомепмен, ақыры, бір күні ҚСРО 
Ж оспарлаукомитетшщтөрағасы, гікадемик Г.М.Кржижанов- 
скнйдің кабинетіне тап болдт>т.

— Глеб М аксимилианович, сіз бір ғана жайга көңтлауда- 
рыңыз: Ж езқазған  тартэді шол даланың қпыр түкш рінде ор- 
наласқан мыс көмбесш Ленинградтан жү рдім-бардым қаты- 
нап, төрт-бес айға жалданган бүргылауиіылардьщ күипмен
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тит-қаш ы п барлаған тнімді ме; әлде бұл істі солж ерде ұйым- 
дасқан геологиялық ұжымның қолына беріп, қатаң табигат- 
тың сырын ж ақсы  білетін, ыстық-суығына көнбіс жерплікті 
тұрғы ндардан маман ж ұм ы скер тәрбиелеп, қы сы -ж азы  
бірдей тұрақты  барлау ж үрпчген сешмді ме? — деген-ді ол 
өнеркөсіптің кілтипанын ж ете білетш инженер-энергетик, 
салауатты ғалым, мемлекет қайраткеріне барлық айғақтарын 
жайыпсалып. — Бізге реепублика үкімеп сенім білдіріп отыр, 
өзімізге етене таныс жерплікті халыққа біз де шексіз сенеміз. 
Қысқасы, түйе мінген қазақты ң бұгінп заманның техника- 
сын толық медгере алатынына үмітіміз зор! Тек соған Бас 
басқарма басшыларын сендіре алмай, әуре-сарсаңға түскеи 
жайымыз бар...

Аз жылғы пденісте өзі тапқан мыс көмбесін келденеңтар- 
тып, барінен де бұрын сенген іске ж аны ауырған маман 
екендігін аңгартып, ж ер  мен ел тағды ры на м емлекеттік 
тұрғыдан қарауды өтпип отырған қазақ геологының келелі 
әңгімесін М емлекетпк жоспарлау комитетшің төрағасы зе- 
йінмен тыңдап, бірнеше сұрақ қоііган соң, шикізат бөлімінің 
меңгеруішсін шақырып, жөнсіз тәжікені тоқтатып, кен бар- 
лауын жезқазғанды қтарды ңөзіне жүктеуге нұсқау етті.

II

Мәскеуден оралса қысқы барлауға қойып кеткен үш "Кре- 
,иіус" тоқтап тұр: комбинаттың ж абды қтау оөлімі қалқа жа- 
сайтын ағаш бермеген... Бергісікелмегендіктен емес, қолда- 
рында еш теңе болмаған. Темір станок түгілі, төбесі жабыл- 
май, едені салынбай, есік-терезелері қаңыранып тұрған үйлер 
қаншама! Ал баспана күтіп тар барактарда бастасьш-аяқта- 
сып ж атқан жұмыскерлерде есеп ж оқ. Соның бәрі жетпе- 
гендіктен. Бұлөңірдегі судан кейінп қатдүнне — ағаш. Аны- 
гында агані ж оқ емес, бар. Ж осалыдағы аралық қоймадатау 
болып үиіліпжатыр. Гәпсоны ж еткізуде.Ж еткізереді — егер 
күш-көлікпңбас.қа жүктен мойны босагі, үлгерер болса...

Бүл да — "ине ж іпті сүйрейді, ж ш  ж ы рты қты  бүтін- 
дейдшің" кері. Бір ж оқ бір ж оқты  туғызып, барлығы қосы- 
лып, кедейлікті мойындатқан жепмсіздіктің салдары. Ағаш 
болмаған соң станоктарға дер кезш де — жылы қалқа жаса- 
лынбаған. Онсыз мотор жүрмейді, суық күшейіп, аяз қысқан 
көзде майы қатып тоқтай берген. М отордың үш  өшкен соң 
жұмыскор шыдай ма, кеибірі ауылдарына қайтып кетіпті.

Тұрақты Істетпек болған үш "Крелиуспсн" Ж езқазғанның 
келеш ектағдырын шешеалмасын Қаныш И мантайүлыжақ-
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сы білген-ді, бірақ бұларға артқан үміті өзгерек еді. Үшеуін 
кәдуілп үйрену мектебі жасап, жазда ж үргізбек он бес ста- 
ноктың адамдарын жаңа өнерге баулымақ болған... Амалқан- 
ша, Ж езқазғандағы  барлау партнясына ие етш кеткен жіггп 
Саид С ейф ул\ин осалдық жасап, комбинат басшыларына 
сы папы  шағым ай тқан н ан  озге еш теңе бітіре алмапты. 
Бөлімдеп өзінен кейінгі екінші басшы, аудандық геолог Сер- 
гей (Угэдей) Әлиханұлы Бокейханов т а " Ағаш ж о қ !" деп қолын 
қусырып қарап отыр. Комбинаттан қайырым күтсе жаз шы- 
ғады. Ал жылу ұстар қалқасы з станокты ж үрп зе  ачмайсың.

Қаныш И мантайұлы өрі ойлап, бері ойлап, қазақты ң  
көшпелі 'пршіліп баяғыда ойлап тапқан ежелгі құрым баспа- 
насы — киіз үтнәж етш еж аратуғ-абелбанлады .

Қ.И.Сәтбаевтың Алматыдағы мұражайында сол күнде ша- 
расы зды қтан қолданған амалдың — кш з үйден жамылғы 
ұстап, бұрғылау ж \рп зіп  жатқан станоктың фотосуреті сақ- 
таулы: қар басқан аппақ дала; төбе басында шошақ ұшы қал- 
қиып екі станок тұр; бірі — әріДе, көз ұшында; жақындағысы — 
кшз жаппаның астында. Үй әдеттепден сәл жатаған тігілген. 
Төбесінен ағаш мосының үш Оұты гүсіп тұр. Мосының қосыл- 
ған басына шығыр орнатылған. Оған ілппен екі болат арқан 
кшз үйдщ ішіне енген. Шаңырақ үстінен сорайған тұрбаның 
тұқыл басы қараңдайды. Станоктың бір бұтында байлаулы ат. 
Кшз есіктің алдында жеңіл шана, үстінде темір бөшке, оның 
қасында ықшам кшнген, шошақ тымақты қазақ жіпті. Тыма- 
ғының бауын тарга байлап алғанына қарағаңда күн үскірік 
аяз. Аты да желге сыртын беріп бүрісіп тұр...

Қаншама дөрменсіз, әрі тұрпайы сияқтанғанымен, бұл 
амдддың артықшылығы да бар-ды: көшіруге оңай; ағаш қор- 
шаудай бірер мәрте емес, қашан тозып, сүйеп қнрап біткен- 
ше сан қайтара тігуге болады; ал кшзш ауыстыру тіпті жеңіл 
— қыр төсінде әзірше қат дүнне емес; іргесін көміп, қоғадан 
тоқы\ған жамылғыш ұстап, темір пешке көмір, тіпті баялыш 
салып қойсаң — іші де жып-жылы. Бәрінен бұрын бұл амал 
Ж езқазған  барлаушыларын қиын дағдарыстан құтқарды. 
Тоқтап гұрған алі моторға жан беріп, қақаған аязда да бұрғы- 
лау ж үрнзуге жағдай туғызды. Ж абдықтаушыларға ұнаға- 
ны соншалық — келер жылдарда да, қорғаныш материалға 
ділгірлік кездескен сайын қолданатын болды.

Әлбетте, қиы нш ы лы қты ң зоры  бұл емес-ті. Басты гәп 
бұрғылаушы ж ұм ы скер табуда болатын. Барлау ардагер- 
лерш ің естелік әңпмелері түрлі жәиттен сыр шертеді...
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Саид СЕЙФУЛЛИН, Қазақ ҚСР ҒА-ның корреспондент- 
мүшесі, геолог:

"Менің туған ж ерш — Үлытаудан қашың емес, Атбасар- 
дағы татар қонысы. 1924 жылы Қазанға барып, универси-  
теттщ рабфагында оқыдым. Одан соң Мәскеудегі Кен акаде- 
миясына түстім. Үшінші курстан соң практикаға шықтық. 
Ж уркнн  деген студент досым Ж езқазғанда істейтін. Соның 
шақыруымен 29-жылдың мамырында Байқоңырға келіп, Ге- 
олком партиясына коллектор болып орналастым. Партия бас- 
тығы Дмігтрпй Назарович Бурцев деген инженер екен.

Б іркүні кертөледе чертеж сызып отыр едім, кунж ексенбі 
болатын, басында геологтардың формалы фуражкасы бар 
бейтаныс қазақ жшті кіріп келді. Әуелі орысша амандастық. 
Сосын бетше үңіле қарап тұрды да, әлгі кісі:

— Бәрекелді. снн  туған татар малайымысың? — дңд/ екі 
ті.хді араластыра сейлеп.

Сөйтсем, Сәтбаев екен. Ескі таныстай шүніркелесе кеттік.
— Шпкірт екенсіз, аға коллектор етіп тағайында депБурцев- 

ке ескертермін. Шәюртке вить ақшаның ауъір.\ығы жоқ, — деді 
қоштасарда.

Күзде оқута қайтатын м езпл таяды.
— Саид, сізге үлкен тілегім бар, — деді бір күні Қанекең 

маған, — Ж езқазғандағы партичның жағдайы қнын. Геолком  
жұмыскерлері қы сқы  бұрғылауға қалатын емес. Бір жылы- 
ңызды Ж езқазған үшін қисаңыз қайтеді?...

О кундегі шәкірт тұрмысының жайы белгілі. Денсаулы- 
ғым жөнді болмай, қырға жүдеп ке.\гем. Бір жағы сол да се- 
беп болып, Қанекеңнің туған жерің ұшін жаныма тие сөйле- 
гені әсер етіп, келісім бердім. .

1929 жылдың күзінен Ж езқазғандағы бұрғылау бастығы- 
ны ң м індепн уақытша атқарушы, әмбе аға коллектор болып 
еңбек жолын бастадым..."

Халық ТЕМІРБАЕВ, бұрғылаушы:
"Кеңгір бойында азын-аулақ мал ұстап, жазда қыстаудан 

екі жүз шақырым ұзап, егін салып, піскенше соны бала-шағаға 
күзеттіріп жан асыраған шаруақор ауыл е.цк. 29-жылы салған 
егініміз коктей күйіп кетті. Малды қазынаға одан бұрын бер- 
геміз.. Күн-көрістен үміт үзілгенсоң, күзге са.шмЖ езқазғанға 
қарай жосыдық. Сорқұдық басында ағаш мосымен жер тес- 
кен  орыстарға барып, жұмыс сұрап сенделіп жургенімізде, 
орысша кнінген, кунқағары  жалтыраған қазақ жіптіне кез  
болдық. Ж анымызды айтып едік, ойланып түрды да: "Кіші 
жұмыскер етіп алғызайын, " — дегені. Қанышпен осылай та- 
ныстым. Достығымыз, бір-бірімізге ықылас, сыйластығымыз
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соидаіі — меніҚаныш: "Хал-аға"десе, мен оны: "Қан-аға"деу- 
ші едім. Қиында табысып, қуанышта айырылған жанбыз... М ен  
келгенде бурабайда (буровой — С,М.) он шаңты қазақ жігіті 
істеиді екен. Біздің ауылдан қосылғандармен қарамыз кө- 
бейді. Кездескен сайын Қан-ағаң, ешкімге жаттығы жоқ жан 
оді ғой, хал-жайымды, бала-шағаның амандығын сурайды. 
Ш ақшасын суырып насыбай ұсынады не  өзімізден атады. 
Кейде жымиып тұрады да: "Жігіттер, бір кузге  жалдадым деп  
ойламаңдар. бурабайдан енді қуты.шайсың.\ар, өңіңді ескір- 
тпей біріңді ,де босатпаймын. Ж умыстың қнынш ылығына  
көнбей, оңаиына жете алмайсың", — дөйтін.

Бір күні денеге түнерш келді.
— А ьау  ішкі жақтан келген конігі жүмысксрлердің қимы- 

лынан көз жазбай қарап жүріңдер. Олар не істесе, сендер де 
соны қайталай беріңдер. Булар үйш е қайтқанда, станокқа 
өздерің пе боласыңдар, — деп  бізді біраз шпратып кетті.

Сабаз б ш п  жүр екен. Қар түсе кеммсектер кете бастады. 
Ыстаноктың қүлағына өзіміз тұрдық. Ә, дегенде қнын-ақ бол- 
ды. Орыстардан көргөнімізді қайталап бағамыз. Бірақ өндіре 
алмадық, Сынукөп, тұрукөп. Данын үңғыманы бүлдірш, сна- 
рядты құрдымға түсіріп алып, неш е к ү н п  бейнетп бір-ақ са- 
ғатта зая етш, қайтадан бастап та жүрдік. Қанекең мені ш у  
дегеннен бір ыстаноктың мастері етіп тағайындаған. Қайоір 
жетіскеннен қойды дейсің. Кісінің жоқтығы да. Метр ағаш- 
тың сызығын аныра алмаймын, Тескен жерімді өлшегенде, 
п/ләнке ағашты ш егемен сызып белгілеп қоямы н да, өзімді 
ауыстыратын кісіге көрсегіп, қағазға түсіртөм. Кілттерді де 
өзім қойған  аттармен айтамын. Разводнон кілтті "кіркәділ" 
деуші едім...

Жұмысты бірақ жақсы істедік. Уақытпен санаспай, ер- 
те.и-кеш демей, жүре беруші едік. Қаң-ағаң бурабайға келе  
қалса жатсынбай, жертөле үйде қона жатып, түні бойы әңгіме 
шертетін. Бойымыз унрене келе сурасақ, "өңіңді ескіртпей" 
дегЬні — зейнетке шығатын кезімізді нұсқағаны екен..."

ТИМОФЕЙ ЗВЕРИНЦЕВ, бұрғылаушы:
"Біздің әулет қазақ жеріне алғашқы көш пелілер легімен  

келғен. М ен  өзім Ақмола төңірепнде туып өстім. 1926 жылы 
Атбасар тресті Қарсақбанға жұмыскер шақырып, газеттерғе 
хабарлама берді. Сол бойынша, әкем, ү.лкен ағам жөне м ен — 
ушеуміз бес жылға шартқа отырып, Қорғалжынмен қошта- 
сып, Ж езқазғанға келдік Өкем мёЙ ағай осы күт  барлаүшы- 
лар конторы түрған дөңнщ  түбшдегі 1-шахтаға тіреуші бо- 
лы п жумысқа енді, ал мен жер астына түсугө жасым толма- 
ғандықтан комбннаттың ш аруаш ы ш қ бөлімінң жа.лдандым. 
Мшдетім ~  ннженер-техннктердщ атын күту...
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Қаныш Имантаевичпен де сол кезде таныстым. Таныстым 
деу әсіре сөз, ол кісімен жақын жүріп, мәжі мсшде болуқай- 
4<з, сораііған боным болмаса, жас күнім. Сірә, елгезектігім- 
мен козіне түссем керек, бір күні ат қзраіа өзі ке.мп:

— Тимоша, қашанғы ат бағасың. Барлауға ауыс, емірлік 
азық болатын өнерге үйретемін, — деді.

Ойланарлық сөз ғой, қолқ  ете түстім. Әкем де: "Сәтбаев 
сөзіне оирік азамат, оның көзіне түскенщ — бағыңның жан- 
ғаны, екі айтқызба, бар!" деп  кеңес берді. Сонымен ГРП-ға и 
ауыстым. Еңбек кітапшамда бұл күн  1930 жы.\дың 25 мамыры 
деп нақты көрсетілген...

А.ігашқыда кіші жумыскер едім, екі аптадан соң аға жұ- 
мыскерге жоғарыладым. Сөйтсем, Қаныш Имантаевич сыр- 
тымнан бақылап жүреді екен, қызықты қараңыз, тағы екі 
аптадан кейін  ауылдан ке.ігсн он шақты қазақ жігітін маған 
қосып: "Александровтың бұрғылау тәжірнбесін үйреиесің, 
өзіңде, өзгелерді де соған уйретесің", — деп  шег(ъ\еді. Келіс- 
песке шара жоқ. Тегінде, мен Қаныш Имантаевичке бір жү- 
мыскердің сол күнде де, кейінде, "Жоқ, олай емес"деп, қар- 
сы сойлегенін естіген емеспін... Александровтың қасында біз 
бір жаз б о \\ы қ . Өнері ерекше, терең бұрғылаудың қас ше- 
бері атанған әлей маман кісі еді... Қазақ жұмыскерлерін ма- 
ган қосқан сөоебі. ол кезде мен қазақшаға жүйрік едім. Әмбе 
бес-алты класс мектеп көрген сауатым болатын... Сонымен, 
әмбе бұрғылаушы кәсіпке уйреніп, әмбе жо.лдастарыма ть\- 
мәш болып, Ж езқазған хикаясын бастадық... "

Атағы о күнде дүрілдеп тұрған Қарсақбайға ат тұяғы же- 
тер ж ердеп Ұлытау, Атбасар Ақмола, Ж осалы ғана емес, со- 
нау Қазалы, Қызылорда, Түркістан, Ташкент, Әулиеата, тіпті 
ш еткерп Қызылжар аты рабынан да ж ұмыс іздеген ж ұрт 
шұбыра ағылып, үй-пшмен сабыла бастаған д үрбелең кезең. 
Солардың ішінен ауыр еңбекке көнбіс, темір-терсекке үйір 
де ептілерін таңдап алуға болатын. Алайда барлау бөлімінщ 
бастығытуубастан қарабайыр ересектерденгөрі, аз-кемсау- 
аты бар ж астарға көбірек ілтипат жасаған. Оларды ж әне 
ұлтқа бөлмей, тек білім дәрежесіне ғана көңіл аударып, ГРП-ға 
топ-тобымен қабылдаған'. Сөйткен себебі көп ұзамай белгш  
болды: алпыс жасөсшрімді ересек басшы қосып, Ленннград- 
қа аттандырды... Олар онда бес ай оқып, арнаулы курстан 
өтіп, алдағы жазда Ұлытау өңіріне коллектор, лаборант, мото- 
рист, токарь, слесарьболып оралады...

'Теологнялық оарлау партиясы
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Т.А. СӘТБАЕВАНЫҢ естелш нен:
"Барлаушылар иелігіндегі механикалың шөберхана мен  

гараждың тұцғыш ұйымдастырушысы ІІван Григорьсвич  
Черсховнч орта жастағы мосңал кісі еді, ескі заманның кейбір 
оғаш ңылыңтарынан арыла ңонмаған, біраң міндеггі ісінжап- 
жаңсы білетін маман. Машнна ж үрпзуш ілер курсында ол 
көшедс ж уру төртюін жете білуді талан етіп, мысалы, трам- 
вай мен автобус ңатар келіп  қалса, ңансысын бұрын өткізу 
керек деген с ы қ ы \\ы  кереғар сұраңтар ңойып, шала сауат- 
ты шәкірттердщ басын ңатыратын. Туйзден өзге көлік көрме- 
ген жасөспірім трамвайды ңайдан біледі?.. АілДдл Черехо- 
впчті ешңандай желеумен мпына әбден сіңген ңатаң ереже- 
ден  ауытңыта алмайсың, айтары: "Жүргізуші әр түрлі жағ- 
дайға дайын болуға тніс!.."

Бір күні Ііван  Григорьевпч Ж езңазғанға ңайта а,імам ңа- 
лып, біздщ үйде ңонута мәжбүр оо.\ды. Қаныш Имантайұлы 
асіш іп отырғанда іиоферлыңңа уйретіп жатңан кісілеріңіздің 
арасында ңазаңтар неге жоң деп  ңұлаңңағыс жасады.

— Пем, сіз білмейді екенсіз ғой. Бұл халыңтың бір ңолы  
бір ңолынан ңысңа жаратылған, ал машннаның рулін  ңолы  
кемтар кісі үстай алмапды, — деп  ңняштана жауап берді.

Қаныш Имантайұлы екі ңолы н алға созып, бір-біріне те- 
ңестірдіде:

— Иван Гоигорьевнч, менің ңолымда сондай ма, міне ңара- 
ңыз! — деді кіді унмен.

Иван Григорьовнч ңызараңдап:
— Жо-жоң, о недегеніңіз, сіз ондай кемтарлыңтан адасыз. 

Айтпаңшы, с ізд ің  ұлтыңыз?.. К еш іріңіз, м ен ің  түсінігім 
мүлдем ңате екен, аңдамай сөйлепшн, — деп ңаггы састы.

— Олан болса, кешіруді де Иван Грнгорьевпч, өзіңіз күпір  
оймен жасаған саясн ңагелікті гүзеткен кезге дейін  ңа.\дыра 
тұралың. Ьсщізде болсын, ңазаң шоферлары бізге яте-мөте 
керек, өйткені әрбір ж үрпзушіге өзщізге ңосңандай, бір-бір 
тілмәш ертуге мүмкшдіпміз жоң. Күні ертең олар айдаланы 
кезіп жұмыс істемек... Қалай, келістік пе? — д еп Қаныш Иман- 
тайүлы басын шайңап, абыржыган ңонаңңа ңолын ұсынды".

Қарсақбай мен Ж езказғаннан дайындық курстары ашыл- 
ған-ды. Еңалдымен "Саужой" сабағы жүреді, соңынан тың- 
даушылардың қалауы бойынша, барлау мамандықтарына 
үйрету басталады. Солардың бәрш е де Қаныш Имантайұлы 
бастаған инженер, техниктер сабақ береді.

Сол қарсаңда екі пдде шыга бастаған Қарсақбай аудан- 
дық шағын газеттер "За медь" пен "Қызыл кеншінщ" бетте-
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рінде жш жариялсінған ұрандар мен шақырулар, насихат пен 
үгіт мақалаларының айтары да осы, барлау алаңында жүріп 
жатқан қарбалас әрекеттщтынысы мен көлемін көпке мансұқ 
ету: "Сауатсыз ж ұмыскер бурабаида жұмыс істеи алмайды. 
бурабай — к ұры ңпен қайы раіы п орн тсчіжылқы емес, қазақ  
ж ұмыскері! Ол — бш м діге ғана бағынатын күрделі техни- 
ка". "Сауатсызадам — соқы рдандасорлы , көзіңдіаш, қазақ  
баласы!", "Ормантай Елжасұлы сауатын ашып еді, мастер 
болып жоғарылады. Ж алақы сы  екі есе өсті. Ормантан Ел- 
жасұлынан үлгіалы щ ар!". "Түйе м інген қазақтыңмашинаға 
аяқартатынзаманытуды, оян, қа за қем !"  "бураОайғажазылу 
өлідежүршжатыр. Б үгш көлсең  — кешікпейсің"...

Комбннаттың ж абды қтау қызметі жыл басында-ақ орта- 
лық қалаларды кезіп, бұрғылаутехникасымен таныс маман- 
дарды ж ұмы сқаш ақы ры п, екі, иәбес жылға ш артж асасқан. 
Әрине, жазғы маусымға ғанажалданатын есю бұрғылаушы- 
лардың көмегін де пайдалануға тура ке лді. Биыл олар бұрын- 
ғыдан екі-үш есе көбірек керек-ті.

Әмбе көшгі бұргылаушылармен жасалған келісім ш артқа 
биылтағы бір тармақ қосылған: әроір маман өз өнерше бірден 
үшке дөйш жұмыскер үйретуге міндетті; бұл үшін оған қосым- 
ша қаражаттөленеді жөне оның көлемі үйреткен кіпш ң саны 
мен мерзімш е орай өсіп отырады...

А язды ңзәрісынып, "түскедейш  — мүйіз, түстенкейін  — 
киіз" болған наурыздың орта шеншде Ж езқазған  төбелерін- 
де жеті станок күні-түні тарсылдай бастады. Көктем шыға 
Украина мен М әскеу іргесінен ш ақырылған бұрғылаушы- 
лар да келш қалды. Ж ер  тескен станоктың саны онға жетті.

Сонымен-ақ бұл өңір бұрын-соңды көрмеген, естімеген 
кең көлемді барлау басталды: қайда қарасаң да көрерщ  — 
тұрбасы шошайған бұрғылау мосылары; солардың арасында 
ертелі-кеш ш ұбырған аттылы-жаяу; түйелерш  боздатып су 
мен лай, май тасыған арбалар легш аңғарасың; кей мезгіл 
бурабайды жағалай аралап, бірінде көбірек, қайсыбірш де 
азы рақ аялдап, геологтардың соңынан құйын ерткен "Фор- 
дик" автомобилі келе жатады; оның ж ш рек тоқтайтын жері — 
1-шахтының жанындағы барлауш ылардың ж аңа қонысы. 
Онда да ж аз шыға зор қарбалас басталған: керн сақтайтын 
қойма, шеберхана, геологтар'үйі, құтыхана мекеш, тұрғын 
барактар мен меншік үйлер құрьглысы үрдіс жүріп жатыр.

АХМЕДИЯ ТӨЛЕКБАЕВ, бұрғылаушы:
"...бурабайға түскенжылым. Кішіж ұмыскер болыпсақал-
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ды  бір орыстыц қасындажүреміп. Біркуні, шығщщ ың қ  ұлағы 
мағон тпген сот еді, ж ердщ опгіасына кезіктім-ау деіімін, 
ыштанғаныүзіпа.\.\ым. Сақа.лдыустазымменіде, твшнрдіде 
меіілінше сыбапо/іоаига бастыда, ГРП-ға кетіпқалды. Қазы- 
наның қат темірщ құрттым, сотталатып болдымдеп, мендс 
зөреж оқ. Қоіі, түрмедешірігеишеқырдаж үре түраііындеп, 
мпғүла кезім із ғоЛ ауылға ж өнеп береГпн. Сорыма қараіібел  
асқаным сол еді қарсыа. ідымнан бастықтыңжел құ ііы нм а - 
шпнасышығаке.лді... Ліідалд^а қаііда жасырынасың, қүдаііға 
жазып, ұста.']дымда қалдым. Қанекең, жарықтық, к ең к іс іед і 
ғон Ж аігымдыеж іктепбілғенсоңішек-сілесіқатыпкүлдіде, 
"Бәреке.лді, жігітім, қара темір үиііп қаііғырма, сендеіг аза- 
маттың ол бір тырнағына тұрмаііды!" — дегі машннасына  
мінғізіп, бурабаііға алып ғе.лді. Содан, некерек , отызжылға 
табан аудартпастай етіп, біржола бекітш кетті".

Ж азды  орталаіі барлау қарқы ны  бұрынғыдан да үдеді. 
Аенинградқа кеткен ж астар қайтып оралып, Бас басқарма 
қосымша бөлген ж аңа агрегатгар окелініп, гағы да бес ста- 
нок ж ұм ы сқа қосылды. Сөйтіп, алғашқы жылдыц еегізініиі 
айында Ж езқазған  тыңында 15 станок барлауға кіріскен-ді.

1П

Барлаутобынтыңнан қурап, еңбеккежұмылдыру — биыл- 
ғы жұмыстың пегізгісі еді, бұлш аруаныңбасы қарайып, сара 
жолға түскеніне күмәи ж оқ. Енді бір м езпл алды-артына 
қарап, келеш екізденістщ жан-жапсарын қамдауға мүмкіндік 
туды: еңбастысы, кен шығыи жатқан екі-үш төбеш  шүқыла- 
ғанға мөз болмай, барлау алаңын кеңггу; ағылшып геолопга- 
рының И.С.Яговкиннің зерттеуі апықтағандай, Ж езқазған  
кенітек қанаЗ-5 қабатқа (горнзонт) орналаспағанына қазірдщ 
өзінде шүбәлі; өйткені сол болжамды теріске шығаратын 
дәлелдер аз емес; жә, с онда ол неше қабаттүзейді ж әне қан- 
дай тереңде?.. Әсілі, бұл — бүгш ғана емес, ертеңп, алдағы 
ондаған жылдар барлаумөн анықталар гәп. Қателессең — 
қыруар жұмысты текке атқарып, миллнондаған сом қаржы- 
ны желге шашқаның. Ал, тап бүгшде, кәсібн танымы, "бірде- 
ме білетіндіп беделділер алдында сынға түсіп тұрғанда, қате- 
лесуге қақысы жоқ. Демек, геология білгірлері келіп, Ж езқаз- 
ған тыңын барлауға сілтеме теорияу\ық нүсқа жасап береді 
деп күтіп отырмай, өз бетшше қарманғаны жөи болар-ау? 
Әрнне, бұл да бірер жылдың жұмысы емес... Адуын өмірдщ
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күнбе-күн, сагат сайын бас гөологтыц араласуып қаж ет ет- 
кен міндеттері қаншама? Міне, комбинат басшылары Қар- 
сақбай тоцірепнен тездетіп ауыз су іздеуді ж үктеп отыр. 
Өндіріс ж үргелі тұрғы н халқы иы ң қарамы  едәуір өскен 
жұмысшы поселкасына ішерлік су жетпейтш болған. Амал 
жоқ, Байқоцырдағы бір станокты комбинатқажегкізіп, суіз- 
деуге қойды. Қысқы сапарында Мәскеудің көсіби инсти-ту- 
тымен Ұлытау төңірегіне топографиялық, геологиилық съем- 
ка жасауга шартқа отырған. Г еолкоммен де бірнеше мың шар- 
шы метр ауданды электробарлаумен тексеруге келіскен. 
Көктем шыға топографтар келді, іле геофмзиктер де жетті. 
Бәрі де мапшна сұрайды, ең болмаганда бастап ж үре гін жол- 
басшы талап етеді...

Өткен жылы Болаггам кен ориіын біраз шарлап, пиритке 
бай лигнитгерін (жыныс аты) көріп қайтқан. Ленинградта 
тексерілген кен ү/\гілері өте ж ақсы  нәтиже көрсетгі. Қарсақ- 
бай зауытына қаж ет пирит қиырдағы Оралдан зор бейнет- 
пен жеткізіледі. Лл оны ж үз секеен ш ақырым іргеде тұрған 
Болаттамнан тасу — бірнеше есе арзапға түсері сөзсіз. Қоры 
тек өндіріс аш қандай мол болса?.. Демек, жеделдетіп барлау 
қажет. Ж езді мен Нанзатастан табылған флюсгік шиктзат- 
тың қорын аны қгау да — бөлімнщ міндсті. Ж елезнов деген 
копестщ ертеде зауыт салып, өндіріс аш қан Қорғасын кенін 
(қазіргі Лқтөбе облысының жерінде) зертгеуге құлшынып-ақ 
жүр, әттең, соған қолыидағы санаулы техниканы жұмсауға 
мүмкіндік тапса?!,.

Байқоңыр көмірінің дүдәмал жайы да Қарсақбай геологта- 
рының көңілінен оір сәт ш ыққан емес. Боқаты көп, қызуы 
томен отын. Оның үстіне отксп жылдардағы барлау нәтижелі 
болмады, өздері ойлағандай колемде, қажеттерендікте жүрген 
жоқ. Кешштщ қоры өспей отыр, тыңнан мардымды жылғалар 
табылмаса — бұл жақтагы күллі ондірістщ халі бес-онжылдан 
соң мүшкілго айналады. Ічөмірді де қияннан тасуға тура ке- 
леді, оған да қисапсыз көп қаржы керек. Сол еебепті былтыр- 
дан беріаттұяғы жетертөңіректен Қаныш Имантайулы қосым- 
шаотынкөзш іздеген. Ақырыжо/\ыболып, Қияқтыдегенжер- 
ден жаңа көмір жылғасына кезікгі. Жобалауынша, келешекте 
Байқоңырды ауыстыруға жарайтын сүбелі кен. Оны да мұқи- 
ят барлау қажет. Иә, Қияқтының қыртысын биыл-ақ айнала 
қаумалаи бүрғылатар еді, әттең, қолы қысқа, Ж езқазғандағы 
станоктардыңбірде-бірш әзірше оған ауыстыра алмаііды. Бұл 
олкенщ болашағы — бұрғылау мосылары жыпырлаған тар- 
ғылтөбелердщ астындағы мыс көмбесінщ көлеміне байланыс-
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ты окжіін барлаушы жақсы білстш. Іплспіо, борін қамтып, 
Ооршо үліт>ррм дсуді қоя тұрып, жүмыс КОҢ1\ДОП,\РЙ үдогон 
жылдыңшггижосін күткоіп жон болар...

Сопткошдүрысқа шықты. Қырпулы қыстүсш, аяз күшой- 
грн қарсанда алыстан келген мамандарды үйлоріно қайга- 
рыи, қалган жүмыскорді қайыра бір іріктоп, он станокты 
қы сқы  барлаүта кошірлі Д»І жүмыс қарқынын бүкіл оолім 
болып, биылгы барлаудың нөтнжосш осоитоуго отырды: 1 йЗО 
жылга можелоген ж оспар аргыгымоң орындалыпгы; 126 
ұңгыма, бұрғы ұшы жеткен ортаіпа тереңдік — 82 метр!.. Г е- 
олком мамандарының күшімен ж ү р т г е н  алгашқы үш жыл- 
дық бүргылауда тек қана арман еткеп меже! Соның ор жы- 
лынан биыл екг үш есе асып түскеп! Ал барланган жер колемі, 
жаңадантабылган кон қарамы ше!.. О сы пы ңқақж арты сы на 
кешегі мамиы, кірешілердің қайрат-күинмен жетгі! Биылдың 
өзшде оларә\ленеш о станокқа дербес не болды, келер жыл- 
дарда алыстан келетш  мамандардың қы мбат қы зметінен 
біржола бас тартуга мүмкшдік туды.

Ба\імнің шаруашылық базасы да ірге котерді. Камералка 
(барлау машрпа чдары сақталып, зертте\етш орын) екі жерде — 
Қарсақбаііда да, Ж езқазғаі іда да еңселі, кең жайларга орналас- 
қан. Боммдо гъілымн-зортгеусекгоры паида болды, оның непзп 
мұрағаттары — өр түрлі минерал үлгілері, керн қнмалары Та- 
сқүды қтағы ж аңа қалашықта (күндердің күшнде ол — Орта- 
ш қ  Қазақстандағы тұңгыш мннерологиялық мұражанга ай- 
налмақ)... Барлаушылардың хмммя құтыхаиасы да жап-жақсы 
жабдықта\ған. Оныңтүңғыш меңгеруішсі Сергей Рожнонал- 
ғаш қыіогпың қатарындаЛенпнградқа барыгі, химнялық ана- 
\н з жасалта үйреніп келген, әрнеге өуесқой жас еді, минеро- 
лог-петрограф болып істейтін Тансия Алексеевнаның басшы- 
лығымен олөз жұмысын тез-ақ меңгеріп кетгі. Шлихтер \ай- 
ындайтын ш еберхана дүннеге келді. Нәтнжесінде жыныс 
үлплерш  петрографня.\ық-минералогиялық зертгеу Қарсақ- 
бандың өзінде жүргізі \отін болды.

Бір жылдың барлауын қоры ты нды лауЖ езқазған барлау- 
шысын күтпеген тұжырымға не етгі, бекерғе шүбәланбапты, 
Ж езқазған  кені, бұрынғы зерттеуиилертопшыдағандай, үш, 
нә бес горнзонт емес, бақандай тоғыз қабатта екен (мұның 
екеуін Қ.И.Сәтбаев "Подгорнзонт" деп кішірейтіп атаған); 
қуаты да алғашқы зерттеушілер көрсеткен 300 -360 метрден 
екі есе өсіп. 650-700 метрге тереңдеген-ді... Басты олжа — 
Ж езқазған  қоры ның бір жылда жүздеген миллион пұт мыс- 
қаөсуі. Ш ынтуайтын айтқанда, Ұлытау қойнындағы қазына
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бұдан былай қазакты ң пұт, қадағыыа коибейді, өрі ол кен 
қорынкопе-көрш еукемсіту болады. Оған енді миллиопдаған 
тоіш а дерлік зор олшем, іільпі қуатына лайық үстеме тецеу 
қажет! Қазірдщ өзш де олКеңес Одағындагы ең ірі мыс кен- 
дерішц алдыпа шығып отыр. Ал болаш ақта?.,

Қарсақбай комбинатының геологиялық барлау болімі 1931 
жылгы бұргылау жоспарып былтырғыдан екі есе өсіріп, кең 
колемге жасады. Әрине, барлау шьнъшы да сонщ І есс өспек. 
Соған ораіі жазгы барлауға 27 станок қойылды. Оның жетеуі 
Байқоңыр мен Қияқтыда істейді. Главметалл қосымша сүрал- 
ған с.таноктардың бәрін де дер кезшде тауыи берді, тескпп бы- 
тыра меи шетелден алынатын алмазтескіштерден детарықты- 
рған жоқ. Басқарманьш биылғы мырзалығы біржосын болып, 
Отандық автомобиль өядірісінің тұңғышы екі АМО машина- 
сын да сый етті. Соның оірі барлаушылар кеңеесшщ алдына 
күн шыға келш, бөлімнен аітанатын геолопы күтіп тұрады...

Т.А.СӘТБАЕВАНЫҢ естелігіиен:
", .ҚарсақоаГідагы өміріміздщ екінші жылында оізіе көңі- 

рек үіі тді, еңселі үш Оөлме. Поселканың жсл көбірек соға- 
тын шстиіде еді, қанша жақсаңда жылынбаііды. Оның үстіне 
боранда сол қыста Баііқоңырмен қатынасты жяі-жні тоқта- 
та берді... Боран үдеіі соққан түндері есік-тереземізді қар ба- 
сын қалады. Коршілеріміздщ бірі көліп аршып алғанша қама- 
лы п қа.\ған күндер  ңе жиіледі. Бір күні отын тақа таусылып, 
тіпті шаіі қоятын ештеңе таппаіі, біржола дағдарып қалдық. 
Не істеу керек? Қарсымыздағы уіще ағылшын ннженері, Қар- 
сақбайга контракт боііынша жүмыс істейтін американ ннже- 
нері Н и л һ с о н  мырза туратын-ды. Оның пәтеріне күн  саііын 
зауыттың қоіімасынан бір тәшке көмір әкелінеді. М ен соған 
да, шетелдіктщ есігінщ алдында бықып жататын көмір үйме- 
сше қызғана қараіітынмын.

Байқоңырдағы барлау партиясының жас бастығы ннже- 
нер Ж ур к н н  сол қарсаңда к ен  орны ның қоры н өсептеуге 
ке.мп,' біздің үйге қоны п жүрген. Үй шаруасына бейім Влади- 
мңр М нхайлович м енің  ыңғайсызданған жайымды көрген  
соң, суық үйде тыпыршып отыра алмай, әрм-бөрлі жүрді де, 
Қаныш Имантайұлын қараңғы түскен кезде Вильсонның үле- 
сінен екі шелек көмір әкелуге үгіттей бастады. г. Ерімнің он- 
дай жымысқылыққа баспасын жақсы білемін. Сөіітсе де ба- 
лалардың жаурәган халі, солардың жайын ойлап мазам көт- 
к ен  дамылсыз қыцқылым әсер етш, сыртқа шықты. Терезе- 
ден қарап тұрмын. Қарсы үіідің а,\дына жетер-жетпесте ерім 
бері суйреп, қонағымыз әрі тартып, ақыры шелектерін арт-
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тврына тығып түрып қа,ү\ы. Ж ылағымквліп кетті... Сол көзде 
үйден Вильсонның қызметші әйелі Стюра жүгірчі шықты 
(бі щ ң  үйге кеуіт, оны-мүныға қолғабыс е п п  жүретін қайы- 
ры нлы  жан еді), еркектердің қолындағы екі шелекті алып, 
көмір салып оерді.

...Һокөшстің жоқтығы ақыры мені де шырмады, діңгене- 
мен ауырып қа.ідым. Комбішатта істейтш пнженер-техннк- 
терінің біразы сол қарсаңда түрмысқа ауьір, табнғаты аса 
қатаң Үлытаудан зытып жатқан-ды. Д нрекцпя соларды қант- 
кенде үстап қалмақ боп, екі жылға ке.нсім шартқа отырып, 
кел іскен д ср ге  қосымш а ақы  төлеуді ойлап тапқан. Бүл 
өңірдегі қиыншылықтардың түр-түрін бастан кешкен, өзім 
ғана емес, балаларды да сан мәрте ауыртып, беннетке белше- 
ден батқан менщ төзімім жүқарып, өнтсуір комбннат бас- 
шылары үсынған шартқа қол қоюдан бас тарттым. Қаныш  
Имантайүлы бүл кезде М әскеуге жабдық сүрауға кеткен-ді. 
Қайтып келген соң м ен оған келесі қысқа мүнда өшқандай 
шартпен қалмаймыз деген байламымды естірттім.

Қаныш Имантайүлы сөзімді зей ін  қоя тыңдап, жайдары 
қалпымен бетіме тесіле қарады да:

— Дүры с істегенсің, Тася ке.лгсім шартқа қол қоймағаның 
жөн болған, — деді ақырын ғана. — Екеуміз бүл өңірге шат- 
шадыман түрмыс тілеп келгеміз жоқ, солай емес пе? Баянды 
барлаү жасау үшін кс.үмк. Һердің бе. оір жьпда қаншама ол- 
жаға қолымыздың жеткефн?! Енді соның бәрін тастап, қаң- 
шама елді дүрлікпріп, мәнді жүмысқа қызықтырып, жоғары 
жақты да мадақ қазынаға еліктіріп қойып, аяқ астынан та- 
йыіт бергеніміз қалай болады?.. Жо-жоқ, бүл туралы ссн ойла- 
ма д<з, өзіңді босқа қажытпа. Биьығы қпыншылық келер қыс- 
та боуімайды. Уйді жылытамыз, к о к ө н і с т і  е з іч п  өсіреміз, алыс- 
тан да әкелеміз. Әйтсе де солардың орнына ауыртпалықтың 
өзғе пір түрі кездесуі ықтммал. Оны да жеңеміз... Үлытаудан 
сені, тепнде, "Ж езқазған-М оскеу" поезыны ң ең жайлы, са- 
лон  вагонымен әкеіемш. Тек күте біл, әй, бІлмейшін, сол кез- 
де, бүл жақтан ешқайда кетпеймш деп  жүрмесең?!..

Шарасыз жағдайыма налыған мен оның а\гі сөздерін есті- 
геңде, "Қайран, менщ қнялшылым, мүның "Мың бір туннің" қай 
ертегісінен?"деп к \ \ и м де қоіцым... Бір ғана ащы өксік кокей- 
імнен кетгіейдг түңғышымыз ербала еді, бейкүнә собндер кезі- 
нде дзрігерлік жәрдем ала а,шай, днфтермядан опат болды".

1931 жылдың барлауы Ж озқазған тарихына ерекше сәтті 
жыл болып енді, Барлау колемі ш ырқау ш епне жетіп, жыл 
аягында 32 станок жұмыс істеді; бұлардың үштен бірі тереңге 
бұрғылау жүргізді; ең бастысы, геолог Сатбаевтың өткен қыс-
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тажарияеткенгипотезасы — кентоғызгоризонтқашоғырлан- 
ған, әмбе оның қуаты 600-700 метртереңге бойлаған ұңғыма- 
лармен айғақталды. Ллдагы барлауда осы болжамды одан орі 
нақтылап, бүкіл кен орнының аумағын анықтау. Шынтуайтын 
айтқанда, бұл — Ж езқазғанды барлаудың ғылыми жаца тео- 
риясы болатын. Бес жылбойы белж азбай жүрген тынымсыз 
іздешстің нәтижесі. Ж ас қазақ  геолоғыныңтез ширап, жаса- 
мыс әрш тегтерімен ны қ теңестірга, білім мен тәжірибесі 
оскендігінщ нышаны... Алайда ж аңа концепцияның иесі өзі 
туралы мұншама мадақ ойға малданудан аулақ. Күні-түнп 
өрекеті, мақсат-мұраты — кен төбелер астындағы мыс көмбені 
тездетіпіздептауып, елнгш ғінежарату! Демек?..

Барлау көлемін бұрынгыдан да өеіру шарт. Ендігі мақсат 
бұрғылау қондырғыларын шексіз молайту емес, өңшділігш 
арттыру. Себепсіз тоқтауды тыйып, әрбір бұргылаушыиың 
өнімді жұмыс істеуіне жетні, шебершк шындау. Бұл үшін 
жаздың әрбір күні тиімді пайдаланылсын. Бұрғылау қыста 
датоқтамайды. Қыстай жүрген былтырғы он станок қанағат 
тұтар меже емес. Нпылгы мұрат — ең кемі он бес агрегат! 
Одан соң ж иы рма!..

Барлау тобы бұл қарсаңда біржолата қалыптасып, келуші 
болмаса — көтушісі ж оқ тұрақты  да берік ұжымға айналған. 
Күш кеше темірдщ бір басын ұстағанына мөз боп, су мен май 
тасығанына рнзалық білдіргеп, ж ұм ы сқа сылбыр, аңқауто- 
быр емес — орбірі дербес станокқа ие, өзара смена, брига- 
даға ұйымдасқан кәнігі бұрғылаушылар. Қажет жабдығын 
тауып беріп, жұмыс орнын нұсқасаң болды — станоктың 
құлағында ойнаған еңбекқор жандар... Келе-келе олардың 
шппен шынайы шеберлер — бұрғылау озатгары шығабаста- 
ды. Солардың бірі — Епзек Байсалбаев. бурабайға ауысқан- 
ға дейіп ауылда ұста болған жіпт. Содан ба, станоктың бүге- 
шігесін көп тұрғыласынан тезірек меңгерді. Терең бұрғылау 
шебері '\лексапдровтың төж ірнбепн үйренген алғашқылар- 
дың бірі де осы Егізек еді... 1931 жылы Қаныш Имантайұлы 
оны Ащысай кеш ш ш е жұмсайды. Байсалбаев онда екі ай бо- 
лып, оңтүспктеп өндіріске сонау Америкадан келген шете \дш 
шеберден алмаз кескіштерді қайта ұштауды үйреніп қайта- 
ды. Келе-ақ орталық ш еберханада "Алмазшылар мектөбін" 
ашады. Келесі жылы Егізек өзшдөй озат бұрғылаушы Беке- 
несовпен бірге қиырдағы Бсікуге аттанды. Әрине, ж ер көріи, 
ел қыдырып қайту емес, Ә зербайжан мұнайшыларынан те- 
рең бұрғылау техннкасында жұмыс істеуді үйрену үшін...
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АХМЕДИЯ ТӨЛЕКБАЕВТЫҢ өңгімесш ен:
"Қанекеңнщ ғажап бір қаснеті, мөнщше, жерасты сырын 

ғана емес, адам м ш езінщ  бүқпа астарын да жақсы біліп, 
жүмысқа жарата білуінде... Бір күні ол, қасында қаба сақал, 
шегір көз, жатағандау орыс шалы бар. бурабайға ке.\ш:

— Жігіттер, мына к ісін і өкеңдей  сынлаңдар. Ө згеш е  
өнерм адам! Геннадий Илыічті барлық станоктардың прора- 
бы, быланша аитқанда, "сырқатын" тауып,'емдеп жазатын 
дәрігері етіп тагапындадым, — деді.

Ж ігер, қапратымыз мол болғанмен, қабілетіміз шамалы, 
бурабайдың жүмысына кондікпеген м ақау кезіміз. М ақүл 
десш  қуаны п қа.\дық... Бабаилов ағылшын түсында да біздщ  
аіде1 істепті. ШэЩірік қазақшасы бар ескі жүмыскер-ді. Қар- 
сақоайдың дүбірі гәзиттер арқылы сонау Смолен шәріне де 
жеткен ғой, жастық шағы өткен Үлытауда өндіріс ашылып 
жатқанын естіген байгүсың шыдамаған, сайман жәшігін ар- 
қалап жетіп келген. Оның пайдасы, тегінде, бізге тиді...

Ж ер  тесуге отыз жыл өмірімді сарп еткен ғүмырымда өз 
басым Бабапловтай қолы  шебер, жүмысқа ерінбейтін кісіні 
естіген емеспін. М арқұм ны ң үсталыгы да біржосын: темір- 
ден түйме туйеді; станок тоқтап қа,\ды деп, түнгі екіде жата- 
ғына барсаң — қолын созып, бас жағың \а түрған шашектен 
қы лқы  \\атып бір жүга,%ы да, үн-түнсіз соңыңнан ереді; төрт- 
бес сағат, кейде тәулік бойы шүқылаи отырып бүмнген тетікті 
түзеп береді... А>\ександров кердең  кісі еді, өнерін бұлдап 
өткізетін. А,\ Бабаиловтың қзйырымды лығы нда ш ек жоқ. 
Жарықтықтың мінезі де  қызық: сөйлемейді, мылқау кісі сп- 
яқты; былай жасау керек д еп  те ештеңе түсіндірмейді, тым- 
тырыс ж үріп істейтін. Ж үм ы скерге сөздің керегі қанш а?  
Корсетсе бо,\ды... Ал кейде... тілі шығып, көзіне көрінгенді 
балағаттай беретін. Ж әне ол кісі ме, темір ме — есеп емес...

Бір күн і қы зы қ  болды. Сейтқазы Қ арсақбаев деген  өр 
м інезділеу жттіміз болатын. Қ анекең оны туган інісіндей  
жақсы көріп, қадірлеп ұстады. Әсіресе турашыл мінезін үна- 
татын, сондай бір өліп кетсе де ө д і л і н  айтып қарап түратын 
сабаз адамдар болады ғой. Иә, сол Сейтқазы марқүм бір на- 
ғылеттің нақақ жаласынан 37-жылы "Халық жауы" атанып 
жер жастанды, соңжарыстың ал,\ып бермейтін Стахановшы 
болатын, сірә, шаппау тшнен гартты-ау деймш... Е, сол өжет, 
үстараның жүзіндей турашыл Сейтқазының бурабайға кел- 
геи  кезі, бейпіл ауыз Бабаиловтың балагат сөзін көтере ал- 
май: "Мына боқтампаз піалга бізді қашангы қорлатасыз?" — 
деп Қанекеңе арыз айтты. Шағым емес, күйшгені де. "Долана 
д еген  жемісті б ілесщ  бе, Сейітқазы?" деген і Қ анекеңнщ . 
"Білемін, ағашы тікенекті болады, ал жемісі өте тәтті. Онынеге
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сұрадыңыз?"деп бұрғылаушы жігіттіз аңтарыла қарап еді, 
"Сұрағаным, — деді Қанекең жымиған қалпы. — Геннадий  
Илыіч те сол доланадай жемісі өте татті, журегі адал адам. Ал 
т/кёнегі — әредік ішіп қоятын одағай қылығы. Ондай кезде  
тш шубарланып қалады. Бірақ з ш  жоқ, қайтымы тез. Сон- 
дықтан бұл кісінщ артық-кем сөзін елемей, кешірімді болың- 
дар. М ундай өнерлі адамсыз бізге қатарға қосы лу қпы н!.."

Шынында да, Бабанлов, А\ександров сняқты орыс шебер- 
лер ін а з біз не істер едік? Ж езқазған барлауына олардың сі- 
ңірген еңбегі т ш еусіз зор, мұны ұмыгуға болмайды!.. "

ШЫРҒАЛА ҢДА

I

Түсті металл бірлестігі (Главметалдан Қара металлургия 
өндірістері ажырап, басқарма бұрынгы атына қайыра не бол- 
ған-ды) 1932жылдыңжылқортындысынш ығарды: Қарсақ- 
бай комбинатыныц геология бөлімі 20 мыңнан астам погон- 
метр ж ер бұрғылап, Кеңес Одағындағы барлау ұжымдары- 
ның а\ды на шығыпты; көзге ұрып тұрған ақиқатты мойын- 
дап, бөлім меңгерушісіие алғыс жариялап, алұж ы м  мүшеле- 
ріне тү рліше сыйлық, марапат-мақтау қағаздарын жолдауға 
тура келді; бұл болса шөл дала, қу медиенде, адам айтқысыз 
қиынш ылық пен жетімсіздікте еңбек еткен жас ұжымның 
бұрғылау ісінің кәнігі мамандарымен жұмыс істеген байыр- 
ғы барлау кәсіпшіліктерімен екх- үш жылда-ақ теңескендігін 
ресми мойындау...

Отыз екпиң қаңтары қақаған аязбен басталды, қар да сол 
жылы үсп-үстіне жауып, оның аяғы неше күн соққан боранға 
ұласты. Ақпанда да ауа райы оңдыра қойған жоқ. Соның сал- 
дарынан мотордың майы таусылып, қордағы азын-аулақ сақ- 
таманы шығында-уға мәжбүр болған. Ал, Жосалы стансасы- 
нан май ғана емес, азық-түлікжеткізудіңөзі қиынға айналды. 
Комбинаттың техника паркі күні-түні істесе де, күш-қуаты 
шектеулі автомобильдерін керуен жолында шашып алып, со- 
лардың кейбірш елді мекенге жеткізу де ауыр азапқа түсті.

Бұрғылаушылар жұмысты тоқтатқан жоқ, Ж езқазғанның 
кен төбелерін ертелі-кеш ұңғудан жаңылмады. Бірақ азық- 
түмкпен ж абды қтау қыс түсе қиындап, ал жұмыскер саны 
комбинат бойынша неше мың адам болатын, күн сайынғы 
үлес мөлшері тіпті құлдырап кетті. Солмәселе жол қатынасы 
түзелген соң да оңала қоймады, Жосалыдағы аралық база-
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ныңда қаиырсіпып бос г\*рганы молім болды. Қапшама үнем- 
дептаратқанмен, тамақ жетімсіздігі қняндағы өндірісте сыр 
боре бастады. Гб)п, әрине, басқада, қы р елін жаппап шалган 
аштық кесепатында болатын...

1931 жылдың қоңыр күзТнде-ақ Ұлытаудың арғы-бергі 
бөктерінен өндіріс ірге тепкен е \ді мекендерге жаяу шұбыр- 
ган босқындар тобы толассыз ағыла бастаған-ды. Дені Есіл 
мен ЦІу бойынап. Сырдарпя қолатындағы малға шүйгін түгі 
мол сулы, нулы қазақ ауылдарынан жүрек жалғарлық талға- 
жау іздеп шыққандар. Қыс түсе солардың саны молая түскен. 
Шерменделердің кобі өндіріс ошақтарына жете алмай, қарға 
бөккен оппалар мен терең сай-шатқалдардың астында мәңгі 
қалғаны да — өмір шындығы...

Бұл да Фнлипп Голощекнн басшылық еткен Қазақстан 
өлкелік партня ұйымы бюросының бөлшебектік белсенділік 
пен ұйымдастырған бай-құлақты тәркілеу, араға екі жыл са- 
лып, қыр елін жаппай колхоздастырып, "Аулада — аша-тұяқ, 
көгенде — қозы, жөліде — құлын қалмасын!" үранымен БК(б)П 
Орталық Комнтетінің нұсқауын үш жы.\дың орнына бір жыл- 
да, 300 пайыз етіп екшнді орындаудың нәтпжесі. Қазақ КСР 
Жоғарғы Кеңес комнсснясының бертшде анықтаған дерек- 
теріне қараганда, дала тұрғындары "Кіші Қазан" төңкерісі ба- 
сталған қарсащда нелік еткен төрт түлікгеп 1932 жылдың қаңта- 
рына мынадай қарамда шығыпты: 6.509 мың ірі қарадан — 965 
мың, 18.566 мың қой-ешкідөн — 1.386 мың, 3.516 бас жылқы- 
дан — 316 мың, 1.042 мыңтүйеден — небәрі 50-60 мың қалған; 
демек, негізп қорегі мал сүмесі — еті мен сүті болған қазақ 
одан тып-типыл айырылған соң — не істеп, қаііда барыи күн 
көрмек?. Туган жүртынан безіп, Сібір қпырына, _'\лтай өлкесі- 
не, Еділ бойына, көрі Оралға, Өзбекстан, Түркменстан, қырғыз 
Алагауына, Қытаіі мен Луғаныстанға ауған; комисспя аиықта- 
масында аштық жайлаған екі жьь\да 1130 мың адам босқын 
болып, солардың 454 мыңы үш-төрг жылдан кеЙІн Қазақстан- 
ға қайтып оралған; ал сол жыд\арда ангтан өлгендердщ жал- 
пы саны -  2 мнллион 200 мың адам (кейбір тарихшылар 3,5 
миллнон жан дейді, бүл жарде біз комнсспя атаған ресми де- 
ректі келтіріи отырмыз)... Бұл болсп сол күнде жер бетінде бар 
қазақтың қақ жартысы. "Ақтабан шүбырыпды, алқа көл сүла- 
мада" біздің халық дәл осындай алапат жүтауға түспеген.

Қарсақбай мі.іс қорыту комбппатғаның сол қарсаңдағы 
днректоры Р.Дрейман өндіріс. ісіпе мығымдығымен қоса, 
тіршілік күігпне мазасыз <ідам еді. Ж ан-ж ақган  ағын суша 
жөңкілі’ен босқынға қайткен күнде қол ұшын беруді ойлап,
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комбинат жұмыскерш ің қарамын екі есеге жуы қ көбейтіп, 
хал-қадерінш е көмек көрсеткен. Қаныш Имантайұлы да 
бүрғылаушылар қосынын түбіне сүлдерін сүйретш жеткен 
аштық тырнағынан қүтқаруға тырысқаны анық. Сірә, сол 
себептен де ол болімге қарасты ұжым қатарын 32-жылдыц 
жазында бір мың адамға жеткізген. Алайда бұл шаралар мың- 
мыңдап шұбырған аш жүртты жаппай қүтқара алмаған.

Қ азақ елш тұтас жайлаған аштық нәубет! Сәтбай қажы- 
ның екі ауылын да қармаған. Әрине, оларды ажал гырнағы- 
нан құтқару тауқыметі сол ұяның естияр азаматы Қанышқа 
түскен. М енщ  үйдегі жазбаларымда осы жайында екі зей- 
неткердщ , оңаша сұхбат үстінде көз жасын тоге отырып, 
өздері басынан кешш, көзімен көргені туралы жүрекж арды 
естеліп сақтаулы. Төменде солардан үзінді келтіремш...

Тәрмізи ИМАНТАНН ақсақалды ң әңгімесшен:
"1931 жы*\'\ыц кузінде мал-мулік ортагв түсін, "Ортақ қа- 

за н " заманы басталган кезде Бөкеш ага естинр ағайынға: "Енді 
қарайлайтын еш геңе қалган жоқ, басымыз аманда өндірісі 
бар бір жерге жетеіик... " — деген-ді. Біздщ ша.лдар бірақ "Кол- 
хоздан қашты"деген нолегс қаламыз деп... қозғала қоймады. 
Л'і Бокецалған бетше қайтпайтын өжеткісі болатын, оір түнде 
озінщ отбасьг м ен Қаныш ағайдың ауылдағы бала-шагасын 
(келіні Шәрнпа, оггыц улкен  үлы Малыбай мен оір жастан 
енді ғана асқан Ш әмшнябану) алып, аттанып кеткен-ді. Со 
бетшдө Омбы іргесіндегі "Ауыздағцг қаржас ауъ/.лыгган" бір-ақ 
шыққан. Ерте қамданғаны сеп больгп оір топжанды аман альгп 
^алды. Ауылда қалғандар оггық жедік: 32-ніц ақпанына дейпг 
қамбада қалған, етханада сақталған оны-мүнымен -пығажау 
жасап, ақырында ашыға бастадық; "Гецдік" атанган колхо- 
зымыздан қайырым болмады, бөріміздщ қорегш із "Ортақ қа- 
занны ц" қатықсыз су  кәжесі.

Үмітіміз үзілуге айналған оір түнде, бүлт арасынан шық- 
қан ай қ үсап, Қаныш ағай кіріп ке^іді. Ит арқасы қпяндағы  
Үлыгаудан машннамен шығыіг, еш жерге тоқтамай жүрітг оты- 
рып, жан үшырып жеткені осы екегг. Аітъінша, "Қар,шгацырақ 
қүсыц қыстауда қа.лды, оіздендәрмен жоқ, озщ қүтқар..." — ңе- 
ген сігяқты жүмбақ сөздері бар Омбы шәрінен г/лгірәм алг- 
ан... Бірден-ақ бізге: "Үлкендерщді әкете а.шанмын, ал алыс 
жоліа шыдантыи балалардын бірін қа.\дырмаймын..." — деп  
тез қамданудьг ескертті. Іріктей келе окі ауьмдан 12-13 бала 
шықты, ө к е п н іц  қара шацырағында отьгрған м ені д е  ү/і- 
ішіммен өкететін бо.лды. Ж олға қамдагг ш ыққаи азығы бар 
екен, жармысын ауылда қалатындарға үлеспрген  соц іле- 
шала аттанып кегтік.
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Корегаста отырғаң Ш орманны ң К іш і ауылына соғып, 
Қазиза әпкеміздің үйше мені жұмсады. Әпкеміз бес бүхдір- 
шішмен опат болыпты, Ақыш  жездеміз Қамар деген ұлымен 
тентірен кетшті, Үйде қалганы — жеті жасар һсмел мен інісі 
Рәшат... Соны айтып тасада қалған машннаға қаита келгенш- 
де, ағаіі көзінен  аққан  жасты тыя алмай: "Апырай, неткен 
қатал заман! ".Ақыр бапдың тубі аштан өледі"деген осы екен  
ғоя. Ж ылқысы суға құлағанда к&\ бетш тугел жабатын Шор- 
ман бндщ тұқымы бір шайнам ас таба алмай, аштан өлгешн 
декөрдік-ау... — депқаттықапаланып тұрдыда. — Қой, Тәкен, 
қос тұяғын тастап кетсек, асыл әпкем әруағының қарғысына 
қалармыз, қайта барда, екі жисиді алып ксл !" — деді. "Ойбай, 
оларда әл жоқ жүрстчі, ж ш й  қалады ", — деп  безектеп едім, 
"Әй, Тәрмізи жалғыз өпкемнің көзі ғоп олар, әке-шешем бала- 

дан зарығып жүргенде құдайдан жалбарынып сұрап алған. 
Қалайша тастап кетеміз? Арқаласаңда жеткіз!" — деп  зекіді 
маған өзі қоса баруға дәті шыдамады білем, қасыма шопы- 
ры н қосы п берді. Ш іркіндердщ көрер жарығы таусылмаған 
екен, жұдырықтай Рәшатты мен, ересектеу Кеме^іді шопыр 
орыс арқалап әрең жеткіздік, өздершде бақайын қимылда- 
тар әл-қуат қалмапты".

М әрия КОШ КИНА — Тансия А лексеевнаның кенж е 
сіңлісі:

"Таңсәріден шақыртқанына зәрем ұшып, әпкемнщ  пәте- 
ріне ж упріп келсем — ауызғы б аш е толған бн\а, түрлері адам 
шошырлық, күп  болып ісіп кеткен. Шошынғаным сонша, бо- 
сағада сілеіпп тұрып қа.\ыппын... ҚанышИмантаевич бүрыш- 
тағы орындықта қалғып отыр, Тася пеш  түбінде жылап тұр, 
сірө, екеуі жүз шайысып қалған.

— М арияш а! — деді жездем, — мына бүлдірш індер — 
м енің туыстарым. Үлкендерді жеткізе алмадым, ал балала- 
ры н адам санатына қосу, сірә, пешенеме жазылса керек...

Жер еденде сұлап жатқан м уләіпм  бейбақтардың адам 
ш ош ырлық сұрқы на қарап тұрып, біржосын зәрезап к ун  
кештім. Ж ездсмді ерекше сыйлаушы едім, мезғілсіз уақытта 
шақыртқанына қарағанда, менен көмек күткен тәрізді. Бір 
басына осыншама а}ъір жүк топ ете түскен Тапсняны да аяп 
тұрмын: қолында алі бір жасқа толмаған М ейіз-ка бар, оған 
қоса өткен күзде Қаныш Имантаевнчтың түңғышы Ханнса 
мен Әбікей ағасының қы зы  Ханен келіп, мектепке қатынай 
бастаған; үшеуше енді мше, топты бала қ о с ы і д ы .

Осы сәтте ас үйге жапсарлас бөлмеден ш гш еміздің гү- 
рілдеген даусы саңқ етті.
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— Оіі, қыздарым, сендерге не болған?! — деп есіктен оері 
атгай бере дүрсе қоя  берді. Анамыз, жаны жаннатқа кіргір, 
Фелнцата Васп.хьевна адуын жан еді, үміткүтт отырған жал- 
ғыз ұлы былтыр күзде кенеттен опат болған соң, сонау /Һ\тап- 
дан Қарсақбайға көш іріп әкелгенбіз. — Н еменеге естерің 
шығып кетті? йэде сендір уайым-қанғы кормеп пе едіңдер?.. 
Шнөттей алты баламен жесір қалғанда да олгсм жоқ, жерді 
еміп, тырбанып жүріп, құдайға шүкір, бәріңді де  оқытып, 
жұрт қатарына қостым... Ж ә, коздеріңді сүртіңдер, Қаныш- 
тың амандығын тілеіпк, не  істойді бұл енді? Туыс тарын тоқ- 
шылықта іздеп, жоқшылықта бсзіне ме?.. Мына шерменде- 
лерге қазір жылы менір керек, ең а.\дымсп ас пен жақсы кү- 
тім. Марпяша, біздпіп тұрма, қолыңа қайш ы м ен ұстара а.іып, 
түп-түгел, қыз-үл демей шаштарын сыпыр, сонсоң моншаны 
жақ, үстеріндегі кінмдіде түк қонмап өртейсщ!.. Ал, сен, Тасч, 
қазаққа тұрмысқа шығзрда күйеупчен бірге оір ауыл туысқа 
да ие болатыныңды ертерек ойлауың керек-ті, ендіпң кеш!.. 
Тездетш қазан көтер және ең  үлкенш!.. Күйеужан, сен де  
отырма, қайдан тапсаң да бір орам мата жеткізіп бер, да- 
бы, нә кен еп  болса да...

Бәрі де шешеміз айтқандай бо.іды. Қоңыр күзге дейін көте- 
рем балақандарды жабыла бақтық. Күн сайын он тоғыз жанға 
ас нісіреміз. Шамалап қараңыз, Тасяның мойнына қаншама 
ауыр беннет артқанын?!.. Күэде жетім қалған Сәтбаевтардың 
денш пансионатқа беріп, сырттай бас-көз болып қарап жүрдік. 
Екі жпепін Қаныш Имантаевич өз тәрпнесіне а.шп қалды. Екеуі 
де Қарсақбац\а оқып, орта мектеп бтрді, кеіпнненжоғарыдәре- 
желі оілім алды. Рәшат мугийм боп шықты, ағасыКеме,і Ақыш- 
ұлын Қазақстан түгел біледі — үлкен ғалым-археолог атанды. 
Әлемді таң қалдырған "А/ітын ханзаданы" тапқан сол — біз 
тәрбнелеген түлек, Қаныш ағаңыздың жпоіп..."

II

Түсті металл басқармасы солжылы, дес бергенде, қаржы- 
ны көбірек босатып, әрі бөлімді комбннат қарамағынан ажы- 
ратып, дербес есептегі геологиялық барлау мекемесі (конто- 
ра, қысқартьш айтқанда, ГРК) етіп қайта құрған-ды. Бұлбол- 
са оның әрбір т и ы н д һ т  қайда жұмсаудың есебін білетін іскер 
басшысына "көш қатарын" ж үре түзеп, көлемін арттырып, 
"барлаушылар бесжылдығы" жоспарын зорайтып жасауға 
мүмюндж берген...

"Маршруп' бойынша саяхатқа шыққанда Қаныш Имантай- 
ұлы ны ң геологнялы қ зерттеуге жан-тәнімен берілетіндігі

16-26
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сонша — а,у\ыгщағы жер бөдоршен өзге дут іет  үмытып ке- 
тетін, — деп куамк етеді Таисия Алексеевна естелік жазбала- 
рында. — Жуықта ашылған кен орнына келғенде, пә өзі жа- 
сақтаған барлау тобының жұмысын тексеруге шыққанда, 
егер күн  барда жете қалса — ең алдымен барлау шурфтарын, 
қазы лған жыраларды көретін... Ертещнде ол к ү н  ш ы қпай  
тұрып, жорта жөтеліп, иә  тамағын кенеп, серіктеріне өзінің  
оянғандығын сездіреді. Әрине, бұдан кеиін еш кімде керіліп- 
созылы п жатпайды. Таңғы асты ол баппен ішетін. Әсіресе 
кесеге жүққандай қызыл курең  шайды...

Қаныш Имантайұлы барлау орнынан қазылған жыралар- 
ды қарағанда өшқашан асықпайтын. Ш ыңырау шурфтардың 
сыз түбінде сағаттар боііы тапжылмай отыру — ол үшін түк 
емес. М езг іл -м езп л  далд дәпт еріне әлдеқандай  белгілер  
туртеді де, тағыда үңіледі. Көңілін елең егкізген мәнді оірде- 
ме көрді ме, о,\дебір дала әуөнін ұзақ ыңылдып, кеііде соны  
әуелете шырқар еді. М ұндай кезде қасындағы серіктері бір- 
біріне жымыңдай қарап, оірақ оны ң шат-шадыман к ү іпн  
бүзуға дәттері бармай, унсіз қалыпта үздіге тыңдап түрады..."

Г еологиялық саяхат кезінде ол қас қарайып, төңіректі түн 
көрііесі түмшалағанша дала кезеді. Қансыбір күндері онда- 
ған шақырым ж ер шолуға тура келеді. Серіктерш щ  сүлдері 
құрып, аяқтарын санап басып ілбіп келе жатқанда Қаныш 
Имантанұлы аддындағы ж ер  бедерінен назарын бір уақ бо- 
сатпан, сапарға ж аңа ш ы ққан кісідей-ақ жіті адымдай бе- 
ретін.

Д аладаж үргендеолбірж ұты м су ішпейді Серіктерінеде 
ішкізбейді. Ал кеште, қос тігілген бұлақ басына қайтып орал- 
ған кезде, "Шіркін, адамзатқа шай ішкізуді үйреткен кісі нет- 
кен данышпан!" деп әзілдеп отырын, мосыда тұрған қара 
шәугімді жалғыз өзі тауысып қоятын.

Ж ер  шолу кезінде күдікп жыра, алдеқандай жар, иәтауға 
кезіксе, маш инаны тоқта-ты п, әрқаш ан да ж аяу  барады. 
Аңғарымпаздығы, көргіштігі де осындай ізденісте таныла- 
тын: өсуі бөлек, түсі өзғеше дала шөбі, суыр іншен шығып 
қалған әлдебір тас түиірш ігі, тіпті ж ер  бедерінің  шұғыл 
өзгерісі — геологүш ш жаратылысқұпиясыны ңсырынаш уга 
жаралған кілт тәрізді, дереу тоқтап, сол төңіректі іиұқшия 
қарауға себеп. Ф осфорит кендері табылған Қарағайлы, Дос- 
мағанбеткөмбелерін олжол-жөнекей ашқан-ды. Шолу үстінде 
көргендерш ж олдәптерш е жазып отыруға да ол ыждаһатпен 
қараған. Даланы басып ж атқан шексгз құм  жалдары мен бы- 
қыган тастың жалпылама сипатгамасы кімге керек?.. Ж оқ,
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геолог Сотбаев далалық геологня жұмысына жүрдім-бардым" 
жеңіл көзқарасты кеішрмейтін, ондай жауапсыз маманнйн 
тезірек құтылуғатырысатын қатаңтәртип ің адамы.

Бір жылы Қарсақбайдағы бу қазанды қтары на сүзгіліқ 
шикізатқаділгірліктуып қалды. Керекболар-аудепдеркезш - 
де қамданбағанныңсалдары. Сасқалақтағанжабдықтауш ы- 4 
лар геологтарға жүпреді... "Қаныш Имантайұлы біздің адам- 
дардың втшішш есгіген соң, сейф теп ж ол дөптерлерш суы- 
рады, — деп есіне алады комбинатты ңкен байыту фабрика- 
сының сол кездегі бас инженері (бертінде көп жылдар КСРО 
Т үсті м еталл урги я  м и н и стр ін щ  о р ы н б асар ы  болған) 
И.А.Стригип. — "Ж олдарың болды, тіпті бейнетсіз тапты қ!" 
деп жымнған геологтар жетекшісі тамаша сү зи  — глауконит 
құмдары кездескен бірнеше жерді солсөтте-ақ атап берсін..."

Бір ғажабы, дала кезген саяхаттан Қаныш Имантайұлы 
тынығып қайтатын-ды: у-шудан қашықта, өндірістіңтыным- 
сыз қарбаласы ж оқ, б>рабайдың дамылсыз тарсылын да ес- 
тімейсщ... Ш ынында да, жусан иісі аңқыған көделі беткейд 
дару самалына бетіңді төсеп, шырылдаған торғай әнін тың- 
дап, иә көктемде қылтнып ш ыққан алғашқы қызғалдақты та- 
машалап, ж алқы аяқтаны п батқан күннщ  кеш құрымғы сұлу 
шапағын көру, төбеде жымындаған аспан ш ырақтарын са- 
нап, бозарып атқан танды қарсы алу, марғау даланың ұйқы- 
дан оянған таңғажайып сәтін бақылау... Соның бәрі арман- 
шыл жнтггі шат-шадыман күйге бөлеп, ж ан-ж үйесін елжі- 
ретіп, әсерлендіре түсетш. Щ ексіз қуаны ш қа кенелтіп, шар- 
шағаиын ұмыттырып, ж аңаізденістерге бастар еді...

Дарқан өмірдщ аумалы-төкпелі толқын, кедерп-тоспалары- 
на қарамастан, гіршшк заңы өз білгенін іс ген, шерлі 1932 жыл 
да Ж езқазған ның қайтатүлеу шежіресіне мәнді жаңалықтар- 
мененді. Сірә, соныңеңбастысы — кенбарлаудыңжаңабағыт- 
қа ауыгуы. Бөлім бастығы 31 -жылы бірер станокты Тасқұдық 
қолатына көппрген, алғашқы ұңғыма дәмелі ештеңе көрсет- 
кен жоқ, біраз қарж ытекке шығын болды... Алайда келер жыл- 
дың басында барлау жетекшісі Тасқұдыққа тағы да шүйі мп, 
үш станокпен тереңге барлауға нұсқау берген...

Г еологиялық жөнінен ғана емес, қарапайым өмір қисыны- 
мен қарағанда да ннженер Сәтбаевтың бұл қадамын, әсіресе 
Сорқұдық пен М илықұдық астынан бұрғы ұшы кен қабатын 
өрдайым кесіп өтіи, олжаға шаш етектен кенелтіп отырғанда, 
барлауды тыңжөрде бастауын түсіну қиын. Әмбе тап солжер- 
де геологтардың өндіріс базасы мен тұрғын жайлары орналас- 
қан. Күткен қазынасы молдап шыға қалса, соның бәрін басқа
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ж аққа  көшіру керек. Бұлда шатақ іс: кім-кім, бұрнағы жылы 
тап өзі осы құрылысты Тасқұдықта салуға жоба берген, де- 
мек, қателескенін мойындауы шарт...

Қаныш Имантайұлы 32-жылдың ж азында мұрат еткен 
барлауға батыл кірісіп, тәуекелге бел буған. Әлдеқандай бір 
сезім, иә сезік куш ш ен үш-төрт ж үз метрге, одан да тереңге 
құлаш ұрған.

Бұл әрекетш  геолог әріптестері көп жылдан кейін зор ер- 
лікке, керемет көрегендікке баламақ. 60-жылдарда мәскеулік 
геология б) \гірлері соған ғььүыми нақты атаутауып, "Сәтба- 
евтың көрегондігі" (" Феномен Сатпаева") деп атам ақ...

Академик Қ.И. Сәтбаев непзін қалаған металлогениялық 
болжамдау теорнясымен түбегейлі шұғылданған Мәскеу/\ік, 
геология-минерология ғылымының докторы, проф ессор 
Н.А.Фогельман "Знание — сила" журналының 1973 жылғы 
2-санында жариялаған ғылыми очеркінде былай дейді:

"Ж езңазған к енш щ  гидротермальдық тепне қалтқысыз 
сенген Сәтбаев бұрғы лау ұңғымаларын көбіне теориялық 
қисынға келмейтш, тіпті кен  жоқ деп үзілді-кесіур тұжырым- 
далған тың қабаттарға, құрдым тереңдерге бағыттайды. Таң 
қаларлы қ жәйт: геологтың жолы оңғарылып, бұрғы ұш ы  
әрдайым құнарлы  к ен  өзектерін жолықтырып отырған... 
Алайда мұны Сәтбаевтың ерекш е көреген қабілетінщ нәти- 
ж есідепқана түсшдіруге болмайды... Жә, сонда Қаныш Сәтба- 
евтың көрегондік сыры неде? К ен орнын барлауды бастаған 
кезде-ақ өз ісіне соншама тақуа, әрі әсіре білгіш ағылшын 
мамандары көрмей кеткен көмбені ол қалайша біле қойды?  
Он екі жылдық барлаудың әр жылында к ен  қоры н еселеп  
өсірген тамаша жетістікке, оған оң көзбен қараған әріптес- 
терінде таңғалдырған ғажап нәтпжеге ол қалай жетті? Мұны, 
тегінде, "бағы жанған" деген  тәрізді қарапайым түйсіктер- 
мен тұсіндіре алмайсың.

Әрине, теориялық мығым негізге сүйенген  болжаудың 
септігі тиген. Сәтбаев соған сүйенш, іздегенш бірден "көрген 
тектоникалық құбылыстардың бірнеше дауірде қабаттасып, 
Ж езқазган қыртысыида кен  түзген заңдылықтарды ту бастан 
жете ұққан да, соны бетке ұстап, мыс ертінділері құйылған  
жарықшақ сызаттарын қо,\мен ұстағандай нұсқап отырған..."

Тасқүдықтагы тың барлау біршама сөтсіздіктерден соң 
ақы р аяғында жолды болды. Сол ж азда-ақ қүрдымға бойла- 
ған бір үңғыма өзі күткен кен қабатын тереқде кесіп өтеді, іле 
екінші, үшппшлері. . Қысқасы, күзге деиш тоқтаусыз ж ер
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ұңғыгі, өндіріс ошағы орналасқан қы рат пен тұрақ үйлердщ 
ара-арасы қаптаған оқпанға айналады. Ж ы л аяғындағы есеп- 
теуде Ж езқазған  кен орнының қоры былтырғыға қарағанда 
тағы да екі есе өсті. Бұл болса Тасқұдықтың алғашқы жылғы 
барлауда бергені, келешекте олЖ езқазған  кенінщ еңсұбелг, 
қорлы кен төбесінеайналмақ...

Солжылдың аяқ шенінде Қаныш Имантайұлына Мәскеу- 
ге баруғатура келді. Ж алғыз емес, бір топ геолог-техниктерді 
ертіп. Сапарлары гәтті болды. Астанада ұзақ жатып, бес жыл- 
да Ұ \ытау атырабынан барланған пайдалы қазбаны ВСНХ- 
ның Орталық қор комиссиясьш ың (ЦКЗ) алдында қорғап 
шықты. К ом иссияЖ езқазған барлауыныңсо-ны деректері- 
не ш ұқш ия үңіліп, ақы ры  арнаулы мемлекеттік актімен 
беытіп берді.

"Цветметиздат" баспасы инженер Қ.И.Сәтбаевтың "Ж ез- 
қазған ауданының мыс кені ж әне оның минералдық ресур- 
стары" деген ғылыми еңбепч сол жылы-ақ ж еке кітапша етіп 
шығарды. Еңбекиесінщ тұжырымдауынш а, "Ж езқазғанмен  
қоры  ж әнінен тең түсер Одақ көлөмшде тап қазір  бірде-бір 
мыс кеніж оқ: әмбе ол пгеру ге тнімді снпаттарға ие; сонымен  
қатар Ж езқазған  ауданы мыс қана емес темір, марганец, 
күкіртколчеданы, көмір, қорғасын, асбест, отқа төзімдісаз, 
фарфор, фосфорігг, шыны, баріггтәріздіқұндықазба банлық- 
тарға, құры лы с материалдарына өте бай. Демек, оны ң зор  
мүмкшдіктерін халы қ ш аруаш ылығының қажетіне тезірек 
панда/\ануүшінмынадайшара,\ардыжүзегеасыруқажет:а)Же- 
зқазғанды  1 тасу темір кендері арқылы сенімді отын ошағы — 
Қарағанды көмір бассейніне к ең  табанды темір ж олмен жа/\- 
ғастыру;б) Үлкен Ж езқазган комбннатын салута жедел кірісу; 
в)бұл аудандағы барлау жұмыстарын одан әр і комплексті 
түрдедамыта б ер у  — оны ңқазба баіЬ\ықтарын көптеп ашуға 
түрткі болмақ; г)екінш і бесж ы м ы қ жоспарда Ж езқазғанда  
қара металл ж әне ф ерромарганец өндіре тін ір і комбина ттар 
са,\уд ыжобалау..."

Ұлытау қойнындағы мыс көмбенщ мадақ дақпырты ақыры 
жоспарлаушы мекемелердщ назарына ілікті. Ж езқазғанда 
үлкен мыс зауытын салу туралы ВСНХ қарары  да ж ары қ 
көрген. Тіпті бірнеше жобалау, зерттеу институттарының 
ж етекш і ірі мамандары Қ арсақбайға келш, айлап жатып, 
ізденіс, дайындық шараларына едел-жедел кіріскен ді.

Қаныш Имантайұлының ойынша, бір ғана жәйт күмәнді. 
Ол — сутапшылығы. О ғанділгірлікқазірдщ өзщ деайқы нсе- 
зілуде. Алөндіріс іргесі кеңенш, дүние ж ү зш к  алып комбинат
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ірге көтергенде, тұргы н халық саны еселеп өсіп, ¥лы тау 
өңірше ж үз мыңдаған адам жиналғанда жағдай не болмақ? 
Түгітіңтүбінде осы жәйт басты кедергіге аиналса қайтпек?..

Ж ер  астынан су іздеуді Қарсақбай геолоітары ерте-ақ ой- 
ластырған-ды, бүлүшін қарж ы да, техникада аягі көргенжоқ. 
Бірақ ж оққа ж етер ж үйрік бар ма? Төрт-бес жылдан бергі 
дамылсыз ізденісте көңіл тыншығандай су қорына жолыға 
алмады. Әйтсе де бере-келі Ж езқазған  қыртысына сешм, 
әсіресе оның жарықш ақты қатпарлары, тақтатастан түзілген 
небір қоннау-оппалары барлау жетекш ісінщ  ойынан кетпей 
мазалай беретш. Солардың қайсібірш де өндіріске жарамды 
су қоры сақталуы мумкін, қар-жаңбырмен келетін су колемін 
ертелі-кеш есептеуде осы болжамды бекіткендей... Ендеше, 
іздей алмай жүрміз, тәжірибе, білім жетпеді. Болкім, күш- 
қуатымыз кем болды? А лсусақталған оппаны қалайдатабу 
керек! Онсыз Ж езқазған  тағдыры шешілмейді.

Осы мақсатпен Қаныш Имантайұлы Орта Азияда жер асты 
суларын көп жыл іздегоп кәнігі гидрогеолог М оріуненковты 
1929 жылы Ұлытауға шақырган. Олкелген соң іздешс ғылыми 
ж үйеге түсіп, әрбір күмәнді ойпаң жоспарлы түрде тексеріле 
бастады. Бірақ ж ер астындағы бұқпа көлтабыла қоймады.

(Шынын айтқанда, нақ осы жағдаят Ж езқазған-Ұлытау 
аймағын ірі көлемде дамыту жобасын екінші бесжылдықта 
бастауға кеселін тигізді. Ф.П.Моргуненков болжаған жер ас- 
тындағы су қоймасы туу баста іздегеи жерден, Қарсақбай мен 
Ж езқазған аралығындағы Ж анай шоқыларынан бертінде, 60- 
жылдарда құрдым тереңге барлаудың потпжесшде (демек, 
ғылыми болжам дұрыс болғанмен, техника күіш жетпеген) 
табыді,ы. Оның су қорының молдығы осы күнп Ж езқазған 
қаласының іргесін көтеру үшін ғана емес, алып байыту фаб- 
рикасын салып, жаңа мыс зауытын жобалауга да мүмкіндік 
берді).

Гидрогеологгарға сеніп, күпдердің күншде мол сүмеп жа- 
рылқайды деп қол қусырыгі қарап отыруга бола ма? Әмбо 
нақты анғақсыз жобалаушыларды малдандыра алмайсың. 
Оларға молсу көзі ккрек! Сондықтан да Қарсақбай геологга- 
рының ж етекш іп Москеуго барған бір сапарында белплі су 
маманы, академикБ.Е.Веденеевкежолығыгі, күні ертеңөздері 
ш ұғылдануга м әж бүр  болатын мәнді мөсолеш  бүкпесіз 
эңпмелеп, көмек сүраған. "Бізді қазір бір ғаиа жойт қатты 
аланлатыпотыр, Борис Евгеньсвнч, — деген-ді. — ҮлкенЖ ез- 
қазган комбинатын алан,сыз гүрғызуға қар суы жеге ме, жот-
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пей ме? Мамандар бұлжайындаәр гүрлі жорамалайтыпжүр. 
Бірақ нақтылы зерггеу жүрпзш , Ұлытауға жыл сайын түсетін 
ылғал көлемін есептеген бір жан жоқ. Осы мәселеге ғылыми 
төрелік айтуыңызды отшеміз!.."

Салауатты маман нақты көмек көрсето. Өндіріс орында- 
рын сумен жабдықтауға маманданған Мәскеудщ Водоканал- 
проект институты бұлмәселемен шұғылданатын болды.

Отыз біршші жылдың көктемшде институт мамандары 
Ұлытауга келіп, Кеңгір өзенінщ  тасыған шағын бақылаған. 
Зерттоу жаз бойы, күзде де тоқтаған ж оқ...

Қай мәселеге қоян-қолты қ араласудан бүрын сол шаруа- 
ның ондаған жылдар ілгергі келешегін түбегейлі ойла>га 
дағдыланған Қаныш Имантайұлы бұл жолы да ежелгі әдеті- 
нен айныған жоқ. Айталық, күні ертең Кеңпрдщ  Наушабай 
дейтш аяқ салаеында тоспа түрғызылып, Ж аң а Ж езқазған  
қаласының іргесі қаланды деаік. Үлкен зауыт та сол жерге 
жобаланады. Демек, онда ж үз мындап кісітұрады. Қала салу, 
озы қтехнологияға негізделген зауы ттұрғы зу — қиы нем ес, 
түптеп келгенде, бұл — құрылысты жобалаушы мамандар- 
дың мГндеті. Ау, сонда ж үз мың, екі ж үз мың кісіні қалай 
ұстаймыз? Оларға көкөніс, керек, аурухана, балалар бақша- 
сы, мектеп, басқадай да білім орындары қажет. Қала болғнн 
соң бау-бақшасыз бола ма? Көшелер, орталық алаң, тіпті қала 
багы жалаңаш  тұра ма? Ж оқ! Бұл қалада ж айқалған ағаш 
болсын, тұрғын ж ұрт та жапа-тармағай бау-бақша өсірсін! 
Бірақ, қалайша? Наушабайдың кулпн реңді, құнарсызтопы- 
рағы біз жобалаған көк желекті, көкөністі, гүл бағын өеіруге 
жарай ма, ж араман ма?.. "Ж оқ, жолдастар, бүйтіп ж үз мың 
сұрақ қойып бас қатырғаипан да, дереу тәжірибеге кірісіп, 
қалатұрғызылганын күтпсй өсіре бастаү керек. Топырақтың 
ж арамды-ж арамсызды ғы да сонда ғана мағлұм болады..." 
КСРО ҒА-ның Қазақстандағы базасы А\матыдағы ботаника 
багын осы зертгеумеп шұғылдануға міндеттеп, 1932-жылдың 
коктемінде К еңпр жағасынан тожірибе участогын ұйымдас- 
тырды. Торт-бес ж ы лөткен ж оқ, кулгш түсті құм айттопы - 
рақты Торткүлжазыгында ағашгың, жемістің, бау-бақшаның, 
кокөністщ шөл дш\ага төзімді түрлері ж ап-ж ақсы  өсетіндігі 
іс жүзш де дәлелденді...

Иә, борі де коңіддепдей болатып, Ж езқазған  қазынасы 
әлдебір білгіштщ өзінше тежеуіне көнбейгш, ешқандан ке- 
дерп-қарсы лы ққатөзбейтш  кеңөріске шыққап-ды. Біржола 
танылып, шынайы нарқы меп даңқы ж арня болған. Ал оның 
жоқтауш ысы геолог Сөтбаев нақ солкезде Түсті металлбас- 
қармасы мен Гео.үком мамапдарын тағы да таң қалдырған
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ғылымн жаңа концепция ж ария еткен: "Ж езқазғанны ңмы с  
қ оры барлау ка  і г1 мі үлғапған саиг,ін көбеііө оеред '■ О ны ңқоры  
Лмернкадағы Жоғарғы Көл, Афрнкадағы Катанга, Терістік 
Родезпя т әріздідүннеж узінем алімм ы спровинциялары нан  
еіибіролқы ем ес, кейбір ерекше.икторі коніненартық та..."

III

Ж ам анат хабар Қарсақбайға 1933 жылғы ақпан айының 
орта шешнде жеткен-ді.

МЫРЗАБЕК ТҰҢҒЫШБАЕВТЫҢ өңпмесшен:
"Ақианның ақ ы қпасы  түтеп тұрған күндердщ  біршде  

Қарсақбайға жсдел шақырылдың- Бурцбаёдан ешкім қалма- 
сын, жүмыскер атаулы түгел келсіндеген қатаң бұнрық. Қане- 
к ең  мәжілісқұмар кісі емөс, жұмыс адамын жөнсіз мазала- 
мантын. Ага масторлер ғана конторга барып тұрады, онда да 
есеп беруте, иә жұмыскердщ жалақысын әкелуге...

Танлы-таяғымыз қа.лман, темір жолдың кіш кене вагонда- 
рына тне.ліп, Қарсақбайға жеттік. Б із гана емес, Банқоңыр  
ман Қияқтыдағы жұрт та қотарыла келіпті. ГРК-ның жұмыс- 
кері түгел, жашіы қарамы алты-жеті жүз кісі. Мыс зауытгың 
сол жы.ш бггкен құлыбына сыймадық, орындық жетпегеніміз 
еденге, есік-терезенщ а/\дына жайғасып, тымақтың құлағын  
түрейік. Әншеіпнде жұрт а;\дына жапраңдап шыгатын маң- 
газ Қанекең \е өң жоқ, жауар бұлттап түнерген қалпы м ен  
мінбеге ке.іді.

— Ж агдайымыз қиы н!  — д еп  бастады сөзщ. — Биылгы  
барлауға жобаланған қаржыны Бас басқарма бермеіітш бол- 
ды. Қысқасы, Ж езқазган барлауын оіржола тоқтауға Оүйрық 
гь\дық. Барлықтарыңыз да бүгіннен бастап есеп аласыздар... 
Неге бұлай бо,\ды? Оның себебін өз басым бтлмеямһі. Тіпгі 
түсіндіре де алмаймын. Аі, көпе-көршеу жаңсақ бұйрық еке- 
нше шүбәм жоқ!..

Қазақ қысы боранды болып, малы қырылған жыд\ы жұт 
деііді. Бізге жұт борансыз ашық күнде келді. Ж еліге байлар 
тұяғы жоқ тақыр кедей, күні-түні баққаны — бурабай бол- 
ған жұмыскер нан ж егіз/п отырган ыстаногынан шеттетіл- 
ген  соң жұтамай қайтоді?.. Қара жерге отырып қалғаны- 
мызды о һ \д і к . Әй, несін  айтасың, ақпанны ң ашық күнш де  
найзағай ойнаса бүіітіп есеңпретпес, төбеміздсн біреу суық 
су  қуны пж ібергендейжаппай мәңгу бод,і,ық та қалдық. Зал- 
д ы ң  әр ж ерінен  д әр м ен сіз  қарсы лы қ  б ілд ірген  сылбыр  
үндер естіледі. Б іреулер "Зиянкестік"деп  міңгірлесе, екш- 
ш ілері "Сталин жо/\дасқа хат ж азу к ер е к !" д еп  даурығады.
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ҚаііРЛІМАб ойлағанымыз — құрсақ  қамы. Өйткет кеш егі 
отыз екы щ  зауалы жанымызды түршіктірш кеткен...

Ақыры, әрлі-берлі шуласып, Қаныштың изіне жабыстық.
— Не білгенщ бар, жарқыным ? Мына жагдаяттан шыгар 

жолды озіц көрсетпесең, бізден не ақыл сұрайсың, — дедік.
Азаматтың арыстаны еді-ау, ж ұмы скерден ж асырын 

сыры, сырдаң қулығы болмайтын.
— Түптщ түбшде шындық жеңеді, барлау да қайтадан 

журеді, агайын! Бірақ соған қаш ан жетеміз, оның жөн-жо- 
сығы маған беймәлт. Өз басым Ж езқазғанды тастап, басқа 
жерден абырой іздемеймін. Ақы -пұл алмай, жұмыс іетеуге 
дайы нмы н, қы еқасы , осы  ө лк ен щ  жерасты қазы насы н  
ақырына дейін ақтарғанша ешқайда кетпеймін! — деп саба- 
зы ң ағынан жары-ъды.

М әскеуіе жүрмек екен.
— Ізденемін! — деді Қ інекең. — Маған сенгенщ Ж езқа- 

зғанның асыл қазынасына сенгенщ — ешқайда кетпеңдер!... 
Әлбегге бұрынғыдай ай сайын қолыңа ұстар қаражат бола 
қоймас. БІрақ, "Көппен көтерген жұк жеңіл!"деген, не  ішсек 
те — бө ип  ішеміз, не  көрсек те — бірге көреміз, ағайын! Осы- 
ған шьщағандарың т-өлгенше, ақтық демім кеудемнен шық- 
қанша м Ш п м е н  біргесіңдер. .4л кетемін дегенге ешқандай  
ренпп  айтпаймын. Балалы-шағалы жансыңдар, олардың да 
кункирісін ойлаңдар!

Сол кеште ешқандай мәмлеге көле алмай, уласып-шула- 
сып үйді-үйге тарадық. Мастерлерден ермк көрсеткен Баба- 
плов болды. Ол сабаз ертеңгілікте конторға барып, "Менщ  
тағдырым Ж е зқ а зға н м е н  әлдеқаш ан тоғысқан, Қ анеке, 
қасыңда боламын!" — депті. Халық Темірбайұ^іы да бригада- 
сымен қалатын болыпты. М ағанда толқу кірді: қиы н күнде  
Қ анекеңнен ж ақсылық көріп, шапағатымен кеш егі м ақау  
кезімізде ел санатына қосы.лдық; жаңа кәсіпке баулып, ста- 
нокгы ң қүлағы н ұстатқан қары зы н қалайша ұмытамын?.. 
Ақыры кеш ғі мкте ү/пне барсам, жол журмек болып, қағаз- 
дарын реттеп отыр екен. "Қанеке, не көрсем де өзіңмен бірге 
болуга бекіндім! А  \ыс жо.ша осы тілсымді арқалап аттанғай- 
сың!"дегенімде, мшезін жасыруды білмейтін аңқы^лдаған жан 
еді ғой, жарықтық, қапсыра құшып, қолымды құшырлана  
қысты. Бстіне қарасам, козінен аққан жас омырауына там- 
шылап тұр. Шыдау қа/іда, м енщ де жүйкем босады..."

Ж езқазғанхикаясы ны ңсолбірқиы н-қы стаукүндеріндо 
өз тағдырын бөле қарап, ж ан сауғалауды тәрік еткен бір ғана 
Г.И.Бабаилов, пө М .Тұңғышбаев емес-ті. Егізек Байеалбаев, 
Алоксандр Рожнов, Ж ағыпар Сейілов, А.Әлмағанбетов, Дүзен
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Үишнбаев, П аве\Н рокопьев, Сеиітқазы Қарсақбаев, Тимо- 
фей Зверинцев, АхмедияТөлекбасв, Есілбаи Бекенесов, Өтеп- 
берген Бнтабаров, ХалықТемірбаев, ӘбілқасымОмаров, ин- 
ж енер Үгедей (Серғен) Бокепханов, бүрғылау жұмыстары- 
ның бас.тыгы А.Д.Никнтин, ннженер-геолог И.Н, Богданчи- 
ков, Д.Н. Бу])цев...тәріздіедәуірқарамдытопболатын. Аттөбе- 
лінден аз емес, жныны — 72 адам.

Қиыншылықтар көпкүтпрген  жоқ. Түсті металл басқар- 
масының 'Мырзалық" жасап, Ж езқазған  конторына қалдыр- 
ған мазақ қаржысы (былтырғы ұстағанпың неоөрі бір пайы- 
зы, якн үш ж үз мыңдай сом барлаудан кеткен жұмысшылар- 
мен есеп айырысуға ғана ж егп . Ал бұрғылауды оз бетімен 
ж үрпзуге келіскен жұмыскер қаптіп күн көрмек? Станок- 
тардың майы мен бытырасын қайдан алады?..

"Гарсіж, шеберхана, хпмич құтыханасьін комбннат менші- 
гш е көшірдік; станоктардың да санын азайтуға тура ке/\ді; 
әрнне, басқа жерден к үикоріс іздөген адамдарды да ұсгагы- 
мыз жөқ... Бірақ барлау техникасын меңгертенмаманжұмыс- 
шыларды қайткен күнде сақтап қалу қажет-ті, — деп куөлік 
етеді Ж езқазған эпопеясының қпын күндерін ерімен бірге 
басынан кешіргеи Танеия Алексеевна. — Ө, дегенде есеп ал- 
ғандардың да қансыбірі артынан қаита оралып: "Сушы бол- 
сақ та бурабайда қаламыз!" — деп кеңілімізді өсіргені ғой. Үй 
і ш і н і ң  ұсақ күйбеңі, м енщ де ңпыншылықтан түңгіген кезде 
белең беретш наразылықтарым жайына қа.лды. Бәрін де бір 
мүддемен өзара ынтымақтасқан шағын топтың прлік-тағды- 
рыжеңді. Бед.\і бекем буып, озіміз көтерген оңңрістің тіршшк 
отын сөндірмей, қайта маздату үшін ұзақ айларға созылған 
күрес бастадық. Барлаушылардың шағын тобын ірікгеп, қол- 
да бар азғана жабдық, қорды үнемдеп жұмсаудың шарала- 
ры н қамдаған соң-ақ Қаныш  Имантайүлы аттанып кеггі. 
Һішкентай қызымыз МеЙІзде сол кезде аяқ астынан ауырып, 
қатты жығылған. Кокесі бұған да аяс\даған жоқ. Сүлесоқ жат- 
қан сәбн\і маңдайынан бір шскеді де, жолға шықты..."

ҒҮПАМАПАР АПДЫНДА

1

Осы сапарда Қапыш И м антайүлы на М оскеудщ  небір 
еңеелі кабинеггерш щ  алдында телміріп отырып, қабылдау 
күтуше гура келді. Бірінен сағы сынып, қайта келместой бо-
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лып шықса екшшісше барады. Сөйтсе де тындырғаны шама- 
лы. ВС.НХ-ііың геолопшлық Бас басқармасы (бұрынғы Геол- 
ком) да Ж езқазған  барлаушысыныцтөндіре айтқан арызын, 
құш ақ-құш ақ дәлелш ж үре тыңдап, квбіне тыңламай дщке- 
леі г' Қандай да ірі багшы, келелі маманмен тілге келсе, ес- 
титіні: "Дұрыс айтасыз, Ж езқазғанда мыс көп, тігіті қпсапсыз 
коп, бұған біздщ ешқандай да шубәміз жоқ!" — дейді, бірақ 
♦ле-шала өзш "Ақылға көніңіз" деп, үгіттей бастайды. Дәлелі — 
"Сіз тапқан орасан көп мыс қныр шегге, жолсыз шөлдалада. 
Оны нгеру үшін пәленбай ж үз ш ақырым темір жол тарту ке- 
рек — құны  оныц жүздеген миллнои сом; су мулдем жоқ,
демек, Ж езқазғанда іргслм үлкен ондіріс тұрғыза алмансыц... 
Сіз, жоғары білімді мамансыз, өзщіз айтыцызшы, бір Қазақ- 
станнан екі мыс алыбын бір мезгілдетүрғызуга бола ма? Қар- 
сақбайдағы зауытты ш ағындепты м кішірейтпеціз, қымбат- 
тым, оның одақтағы үлесі әзірше коп-көрім. М ақтаулы Ж ез- 
қазған кеніші әуелісоған қызмететсін... Қазірде біз бірнеше 
ж ерден түсті металл ондірістерш салып жатырмыз. Бөрі де 
тшмді технолоғияға негізделғен. Бәр-бәріне көп қаражат, күш 
керек. Құрал-жабдық, мамандар керек. Ал сіз: "Солардың 
бәрш енлеалы п, бәршен детиімді — Ж езқазған!" дейсіз. Ру- 
саковты алайық, олда білгір маман, өзі ашқан Қоңыратмысы 
туралы тура солай дейді, Қоцыратқа негпдеп, Балқаш көлінің 
жағасынан улкен өндіріс багтадық. Өйткені онда су мол, темір 
жолы бар Қарағандыныц мол көміріне ұрымтал орналасқан. 
А лЖ езқазганға?.. Б ізм ейм ш ,ж ом ас Сөтбаев, таяуара,\ағы  
қы рық-елу жылда Ұлытау атырабында іргем құрылыс бас- 
таймыз деп с ізді бекерге сендіре алмаймын... Демек, барлау- 
ды да әзірш е тоқтата тұру қажет, ец аз дегенде жиырма жы- 
лға. Ау, сайып келгенде, сіздщ міндет — кен барлау емес, Қар- 
сақбай зауытын қүнарлы мыс шикізатымен жабдықтау. Ұқгы- 
ңыз ба, геологня бөлімін де сол үцпн қы сқартқам ы з жоқ. 
Жола,ас Сотбаев, ш ама-ш арқыңызғақарап, бойы цы зғаш ақ 
іспен шұғьпчдаішцыз!.,"

Қаныш И м антайүлы  да бұл қарсаңда өмір теперіш ін  
бірш ама көрғен, ж асы сол көктемде отыз төртке шыгып, 
өндіріс түтінін "ш скегеп"сақа ннженер-ді. Ең бастысы, сол 
күнде оны ешқандай нланымды дәлел, иә күш корсетш, Ж ез- 
қазғанны цм ы с көмбесін іздеуісінен бездірумүмкін емес-ті.

Сонсоң да ол үлкен астанада айлап жатып, әр жерден 
түртш е ізденуден жалықпаііды. Сәуірдщбас кезінде роспуб- 
лика үкіметінің жәрдемімен бөммге қалдырылған болмашы 
қарж ыны екі есе өсіруге рүгқсат алады (былтырғы соманың
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екі панызы). Бұлболсатоқтауға ш ақтұрған ізденісті мейлін- 
ше азантып, бірер ай амалдауға жетпек. Амал қанша, көмектщ 
өзге көздерш іздеуге ту[)а келді.

Соның бірі — Алтын барлаутресі. Тресте қарж ы мол. Бір 
тәуірі, алыс-жақын деп ж ер талғамайды. Қаныш Имантай- 
ұлы алтын іздеушілермен ш арт жасасады: Ж езқазған  ғео- 
логтары пәленше ж үз мың сом қары з алады; төлемі — алты- 
ны құнарлы кен көздерін нұсқау... Ұлытау өңірінТң мұндай 
қымбаттардан да құр алақан емесіне соңғы жылдардагы са. 
яхаттар кезінде кезі жеткен. Ендеше, тап соларды қысталаң 
кезде пұлдап, Ұлытау келешегіне неге пайдаланбасқа?!.

Одақтық Көмір ииститутымен де "Қняқты кемірін зертте- 
уге..." деп көп-корім қарж ы  алды. Рас, ыңғайсыздау "сауда". 
Себебі Ж езқазғаннан  өзге ж ерге содан бір сом жұмсамасы 
өзш е аян. Көмір ннстнтуты бірақ ешқандай зиян шекпейді.
Екі жылдан бері үш-төрт станок Қияқтыда не себепті жұмыс 
істеді? Ж езқазған  геологтары сол өңірге ш ұқш ия үңілш, не 
үшін барлау жүргізді? Үнге қайгқаи соң инж енер Бурцевті 
бірер ай кабннетке оңаша отырғызады да, бұрынғы барлау 
деректерінжинақтап, институтқа жаңа барлау нәтижесі етіп 
кө м ен ең  тартады. Әрине, келеңсіз шаруа. Ж аяу  базардағы 
делдалдың қарекеті. Іскер пысықтар айтпақшы, "Тұпкі мақ- 
сат — жолтаңдатпайды", не деп Оопсаласаңда, аш өзек отыр- 
ған жұмыскеріне нан жегізетін қарж ы тауып беруі керек, 
станокта тоқтамайды. Ең бастысы, көп бойнетпен басын құра- 
ған барлаумамандарын шашпайды.

Құдай дес бергенде іддебай көмектің тағы бір жолын таіггы. 
Тіпті молырақтатұрақты көзш. Лак-бояутресті көкжасылсыр 
өндіруге шикізаг іздеп, қандай қиянға болсын экспедиңия ат- 
тандыруға әзірлік жасап отыр екен. "Асқар тау Мүхаммедке 
келе ме, әлде Мұхаммедтщ өзі таута бара ма ?" деп керпггін кісі — 
Сәтбаев емес. Бояутреспне өзі барды. "Сіздорге керегі — мыс 
кеншіңтотыққантүрі. Сіро, "медянка" болар? Бізде олбар. Ж ай 
"медянка" емес, "ярь-медянка" аталатын аса қанық түрі..." — -Х> 
деген Ж езқазған геологына трест басшылары ожырая қарап, 
ділпр боп іздеген жоғы бейнетсіз табылғанына сенер-сенбесін 
білмей абыржып та қалғ-ан торізді. "Сіздерге содан қанша ке- 
рек?" — дейді Қаныш Имантайұлы. "О, оте көп! Биылдыңөзінде 
ондағантонна! Сапасыайгқаныңыздайболса — одан дакөп..." 
"Табамыз, — деді қонақ нық сеніммен, — Текбұлүш ш ағы л- 
шындар қаздырған ескі қазаншуңқырларды ақтарып, шурф, 
жыралар қазып, арнайы зерітеуж асаймыз, Ол үшш?.." "Қан- 
ша тілейсіз — сонша аласыз, қымбаттым. Құдай тағала сізді
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бізгеодеиі «олықтырғанболар!" — депЛак-бояутрестінщбас- 
шылары қазақ геологына суйсіне қарайды.

Ақыры, екі жақты тиімді ш артқа қол қойып, биылғы ізде- 
ніске бір миллион сом алатын болды. Қаныш тобы мейірімі 
мол Алланың өздеріне жәрдемдескені деп білді де, білек сы- 
бана ізденіс жасап, сол ж азда-ақ  ескі қазанш ұңқы рды ң 
бірінен тотыққан кеннің сүбелі қабатын нұсқады. Әрине, бояу 
трестппң қомақты  қарж ы сы н барлаудың ділгір қаж етш е 
жұмсады.

(Бояушылар ұжымы шаш етектен пайдаға кенелді. Лак- 
бояу тресті тотыққан кеннің әр тоннасынан 10 мың сом таза 
пайда тауыпты. Демек, миллиондаған сом кіріс алған. Бұл істің 
тиімді болғаны соншалық — 1934-1940 жылдар аралығында, 
яғни Ж езқазғаніа темір жол келгенге дейін бояу шиккіатын 
трест Ұлытаудан тек қана жүк ұшақтарымең тасыған).

Бірер ж үз мың сомды КСРО ҒЛ-ның Қазақстандағы база- 
сы беріптпәрине, Ж езқазғанны ңж алпы  геологиялық құры- 
лымын зерттеуге міндеттеген шарт ұсынып...

Сөйтіп, "түйе сұрап келіп, бие де ала алмай", ж ы лаяғы на 
дейін демеу болғандай қарж ы  тауып, Ұлытауға қайтқан-ды. 
Келе-ақ қы зу  ж ұм ы сқа кіріседі. Қарамы селдіреп қалған 
шағын топқа бұдан үш жыл бұрын бекн ен бесжылдық жос- 
парды қ ай тк ен  күнде орындауды м ш дет етеді. Қандай 
күштермен ?.. Өткен жы.лда отыз екі станок барлау жүргізді, 
қазір оның тең жартысы да істемеиді. Сөйтсе де, ж еті-сепз 
станок ж ер бұрғылауы қаж ег. Демек, әроір станок үшеудің 
ісін атқаруға тиіс. Әрбір бұрғылаушы да үш жұмыскердщ  
жұмысын істеуге міндетті. Өйтпейінше мұрат еткен межеге 
ж ете алмаймыз. М отордың әр грамм майы қатаң есеппен 
жұмсалсып. Алмаз ұсағының әрбірі әж етке жаратылсын, 
қымбат бытыраның да әр кнлосы үнеммен ұсталсын!..

Ж езқазған  эпопеясының сол кезеңш  басынан өткізген 
жанкештілердщ куәліктеріне жүпнелік...

Мырзабек ТҰҢҒЫШБАЕВ: "Бупнде журт сенбейтш ыр 
жағдайды бастан кештік. Алты-жеті ан қолымызға көк тиын 
алмай, асхананың суйы қ көжесін талғажау еткен күндер  де 
бо.\ды. А й  сайын жан басына елу грамм май аламыз, күндікке 
тнетіні — екі жүз грамм қара нан. Мотор майсыз қа\ып, қол 
станогымен де  жер тестік. IIе көрсек те шыдап бақтық".

Халық ТЕМІРБАЕВ: "Бір жолы Тасқуды қ басындағы  
үңғыманы бүлдіріп ад\ы қ. Снаряд жер астында кентолш
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түрып қ,г\\ы, не амал ытесек те суыра а.\м<у\ың. Б<юаплов келт, 
бәрімі:%\! былсіпыт тілшен бір-оір сыбнп алып, арлі-берлі агі- 
н,ьу\ырды, бірақ ітнтеңе шығармады. Амалсыз Қан-ағаңа ха- 
бар бердік. Ол кісі іле жетіи, көрген соң, бәрімізді кеңсеге ша- 
ңырды. Кшм тозған, өоден азған хлідеміз. Қырсыққанда. сол 
күні тағы сір ыстаноктың пәтшпшігі ағыпгы. О.і азда/і кпиі 
жүмыскердщ бірі масгердің устшен арыз аіһты. Қысқасы, 
жнналыстың қыбы квлмем, адөгеннен берекеа кете бастады...

Бір сәтте Қаң-ағаң орны нан атып тұрыи. 'Мен ергең  
укімет пен партияның бетін қалаД коремін, бізді бе ісене қол- 
дап отырган Қизақстан басшыларына недеіімш , мыналарың 
н е ?!" — деп, устед\і жұдырығымен сарт еткізіи қоны п қал- 
сыи. Үн. де жан шошырлық боп үрейлі естілді Үстел үстшдегі 
сия дәуіт жергө үшып түсті... Қан-агаңмеи м сн ои екі жыл 
ГРК-да бірге істеген адаммын, кеііш нен де  арамыз үзілген  
жоқ. Оны қоссам, сіра, үзын ыргасы отыз жыл болар... Иә, 
аіітаііын дегенім — отыз жылда қатты ашу\анганын кәргепім  
сол жаіы. Ж узіне қарасам  — көзі шүңіре/ііп, жақ суііектері 
одыраііып, қомақты к е ң иығыда қушішпкеткен... Сірә, соңғы 
айлардың мехнаты бұл кісіні титықтатып, жүіікесін өбден 
тоздырған. Бір адам ләм-мпм д еген  жоқ. Үнсіз мелшіідік... 
С ә.ден соң бастық сабасына тусті. Не ісгеу керектігш ақыл- 
м ен айта бастады. "Кешіріңіздер, сіздерге үрсайы н деген  
жоқпын, қапылыста ашуға жеңдіріп алдым". — дсді гөмен 
қарап... Былай ш ы ққан соң .Ахмедпя аіггты: "Ой, Калеке, са- 
ған ғана емес, әлп  сөз бәрімізгө тнді» Сабаз ш ын қысылы п  
жүр екен. Бүрын көрсетпегенмшезш бүгін көрсеп і! Үятбол- 
ды. Өлсек ге енді бурабаіідың басында тейік. Азамаггың сағы 
сыибасын, біз д е п  жанын ж а.дап ж үргөн ер емес пе ?! ". 
Жігігтерім сайдың тасындай жансаң еді, не керек, сол айдың 
жоспарын олермепд/к жасагі орындап шықтық".

Павол ПРОКОПЬЕБ: "Сол кездегі адамдардың төзімі мен  
жанкөштшпне мен осы күнге дейпн қамран қаламын. Күніне 
15-16 сағат жүмыс істепміз, кеііде жатаққа қайтпай, бурабай 
басында түнептш кезіміз де жні болып тұра,\ы. Сондағы ала- 
тын еңбепміз қаніпа десеңкшп?.. Боі\\ақ кезім. 4ға ко.ыектор- 
дың міндетш атқарып, кіші жумыскердің еңбегш оламын. Квй- 
де сол тпменді. Бірақ, сыр бсрмей, көппен Әірге шыдап бақ- 
тым. Ал балалы-шағалы ж үмыскерлер қалай төзді соган?.. 
/\аныш Имантайүлында, әрине, маза жоқ. СЪл күндерде ол кісі 
Ж езқазғаинаіг гөрі Мәскеуде көбірек болатын-ды. бурабайға 
келсе бірімізі е темекі, бірімізге насыбай сый.лап, жайымызды 
сұрап, істеп жатқап жүмысымызды асықиай көреді. Сонсоң 
"Шыдаңдар, жіпттер!”деп ко ңі лі мі з д ідауалап, бірер күн қасы- 
мызда жүреді де, тағы да қаражат қамдауға агтаиады. Кейде
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Қоңырат, Ащысай сияңты өидірістергс барып, солардан қал- 
ған-қутқап жабдықтар сұрап әкеледі. Біздщ ісмерлер д е  қүрал 
жоқ деп қарап отырмай, ескіні қүрап, кенде жоқты қо.лдан 
жасап, тырмысыгі бағады. Соның борі барлауды тоқтатпаудың 
амалы, қанткен күнде Ж езқазғанды елге таныту!.."

II

Тырбанғантірлікпен ІЭЗЗжылдаөтп. Барлаутоқгағанжоқ. 
Бірақ былтырғымен салыстырғанда қарқынытөменге құлды- 
рап кеггі. Былтыр бір ғана Ж езқазғанда 196 ұңғыма бұрғыла- 
ныиеді, қазіргісоныңүш тенбірінедежетеалмады (небәрі59). 
Алмынажы/\,\а? Бар үміт — "Биылғы қаржы бөлініп кетті, ке- 
лесіжылы болмаса..." деп, сырғытпа жауап естірткен мекеме- 
\ерде. Олардан қайыр болмасына жыл басында-ақ көзі ж е т .  
Бас басқарма қарж ы беруден бас тартты.

Өткен күзде әр ж ерден там-тұмдап түскен қарж ы м ен 
ж ұм ы скердщ ж ы лбасы нан бергіеңбегінтөлеп, кейбірқоса- 
лқы цехтарды комбинатган қайтарып алып, жағдайды бірша- 
ма түзегендей болған. Ж етіспейтін жабдық, тетіктерш  де 
түгендеп, ж аңа ж ы лғатоқ көнілмен шыққан-ды. Соның оарі 
зая іс болды: косалқы ш аруашылықтарды қайы ра өткізді; 
бұрғылаушылар тобын да сиретш, бірталай жұмыскермен 
есеп айырысгы...

Амалқанша, былтырғы кәсібіне қайыракірісті.
А.\тын барлау ұжымы өткен жылғы нәтижеге риза екен. 

М ық пен Обалыдан алынған ақтас үлплерінсн көп-көрім ал- 
тын шығыпты. "Демек, сіздщ адамдармен істес болу — бізге 
т ш м д і ! — доп, ұжым басшылары Сәтбаевқа ілтшіЬт білдірсш. 
"Бі }дщ де бпылға сақтаған сыйымыз бар сіздерге. Әжім, 
Ақшоқы деген төбелер іргесінен оірнеше жы ра өткіземіз. 
Ш ашыранды алтын желісін кескен сияқты мы з. Ш үбәсіз 
анықтау үшін, орине, шурфтарқазыгі, әліде барлау керек!.." — 
деген мәлімдемесіи естіген соң-ақ, А,\тын барлау трестінщ  
басшылары бірден қолқ етіп: "Бәлкім, сіз мыспен шұғылда- 
пуды қоя тұрып, күллі гобыңызбон бізге ауыссаңыз қаитеді? 
Әмое сіздщ бұл саладағы еңбегщізді Главцветмет елеп-ес- 
керіп отырған жоқ. Албіз, Қаныш Имантайұлы, қолыңызды 
қақпанмыз, қаражатгы тыегенщізше аласыз, күллі Қазақстан 
аты рабы нкезсеңіз де еркіңіз!.." — деп күтпеген ұсыныс жа- 
саған. Ұлытау атырабының келеш ек бақыты — алтын емес, 
күміс те емес, мыспен байланысты екенін Қаныш Имантайұ- 
лы жақсы  быетін. Сондықтан да комскеп жоқ. Былтырғыдан
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да қомақты қарж ы алып, соған лайық барлау жасауға міндет- 
тенш, шартқа отырды.

Көмір ннституты мен Лак-бояу трестімен де оңай келісш, 
былтырғы шарттарып қайыра ұзартты. Уәдеге бекем, әрі ти- 
янақты  ісімен көздеген үмітін ақтаған  маманға ілтипат 
білдіріп, "Қы сталаңж ағдайы ңы здасізгекөмектесу — боры- 
ш ымыз!" деп, жадау көңілін демегеніне ризалық айтты.

Әлбетте бұлардан алған қаражат Ж езқазғанны ң кен төбе- 
^еріндегі күйбең тірлікті одан әрі жалғастыруға дәнекер бол- 
ды. Сөйтсе д е? .. Өздері тап болған сергелдең қашанға дейш 
созылады ? Кім соған тосқауыл қояды?..

Ж ы л басында билеуші партияның XVII съезі шақырыл- 
ған. Ж езқазғандағы  знялы көптіңназары, әрине, "жеңімпаз- 
дар съезі" атанған коммунистер құрылтайының газеттерде 
жарияланған күнделігіне ауған-ды: "Ж езқазғанны ң қоры  
күм әнсіз анықталған, — депті Қазақстан делегаты, респуб- 
лика Халкомының төрағасы Ораз Исаев жиын мінбершен. 
— ...А\л,ағыуақыттакенорныншөлдалада, тасымалғақпын 

4 еген әнию іпн ж елеумен кеиінғе ы сы ру талабына тыііым са - 
лып, оны ң қымбат та аса қажет қазы насы н тезірек игеруге  
дайы нды қ жасауымыз қажет. Сөйгіп, осы бесжылдықтың 
аяғында-ақ Ж езқазғанда мыс қорыту комбннатын салуға 
кіріскепім ізж он”. АлБК(б)П Орталық Комитетш іңесебінен 
"Т үсті металлургиядағьі өреекел жолсыздықтарды жедел рет- 
теу" қаж етпгін  ескерткен жолдарды оқығанда, Ж езқазған  
барлаушылары соңғы жылдары өздері кешкен ауыр бейнегпң 
түп себебін ұққандай болып, алдағы күндерғе үм ш іен қара- 
ған. Бірақ, зарыға күткөн түбегейлі өзгеріске ж ете алмады. 
Бәрі де құрғақ  сөз қалпында қалды...

Содан да жаны күйзелген Ж езқазған  жоқтаушысы қиыла 
отшухш болуды доғарып, белсенді әрекетке көшудщ қажет- 
тігінтүсінген-ді. Сірә, БК(б)ПОрталықКомнтетіне ұжыматы- 
нан хат жолдау қаж ет. Әлде М әскеуге барып, Политбюро 
мүшесі, Ауыр өнеркәсіп наркомы Г .К .О рдж оникидзенщ  
қабылдауына сүранған жөн бе? Ақылдасқан білпштер соңғы 
амалды құптады.

Ақыры көктемнщ ж аймаш уақ күндерш щ  бірінде Ж оса- 
лығажетіп, "Мөскеу-Ташкент" пойызынаотырды.

Ж олы ң оңгарыларда істің орайы өз-өзінен тумағы да — 
өмір заңы. Мөскеуге келген күні-ақ ауыр өнеркәсіи нарко- 
матынан ол оқу бітіргелі кормеген (бірақ, хат-хабар алысын 
тұраты н) сүйікті үстазы  М .А.Усовты кезіктірді. Ы стық 
қауышып, аман-саулықсүрасқан соң-ақ, МихаилАнтонович
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шөкіртінің былтырдан бергі кәстби дағдарысынан хабардар 
екен, "Ал, не бітірдің? М ұнда неғып жүрсің? Ақтар сырың- 
ды!..." — деген.

Қаныш қазіргі жай-күйін бүкпеді. Наркоматқа келген се- 
бебін де айтты. "Ойың дұрыс. М үлт баспас үшін бірақ асық- 
палық. Сен маған екі-үш күнге мұрсат бер, — деді ұстазы. — 
Серго жолдасқа ж ету қнын болмас. Тек не дейтіншді, қалай 
айтуыңды ойланукерек, Қаныш шырақ..."

Содан бір күні шәкіртін Тусті металдар инстнтутының 
профессоры В.А.Вангоковтыңкафедрасына ертіп барды. Сірә, 
Қаныштың көкейкесті шаруасын алдын ала түсіндірген си- 
яқты. Владимир Александровичтің Ауыр өнеркесіп наркома- 
тында ғылымн кеңесші боп қосымша Істейтінін, Серго Орд- 
жоникидзеге сөзіөтімді адам екенш  жолшыбай естіген-ді.

— Ж ас ж іпт, сізді маған кіріптар еткен шаруаның жай- 
ж апсары наздап білемін. Тымтереңдепкеткен, көптегенлау- 
азым иесі қатысты болган күрделі мәселе. С олсебепті оның 
тү йшін тек қана Г ригорий Константинович шеше алады. Бір 
деңіз, — деді Ванюков бірден-ақ тура сөзге көшіп. — Сізге, 
тепнде, Ж езқазған  тағдырын бұдан әрі сөзбұйдаға салмай- 
тын бұлталақсыз мықты ш еш ш  керек. Солай ма? Екі делік...

Геолог ж іпт мақұлдап, бас изегенш е жымиды да, профес- 
сор ойын сабақтады,

— Б ұлуш ш , Сәтбаевжолдас, Ж езқазғанны ң орасан зор 
мүмкшдіпне Сергоны ш үбөаз нландыру қажет! Онсыз, сірө, 
ештеңе бітіре алмайсыз...

— Г ригорий Константиновичтщ алдына ж ете алсам сенд- 
ірер едім. Айғақ жеткілікті, барлау матерналы толық. Орта- 
лық қор комиссияның былтырғы актісі де портфелімде, бұл 
болса — мемлекеттік ресми құжат!..

— Ж оқ, қымбаттым, толық деп отырған деректерім әлі де 
шнкі деп есептеніз. Кеңіліңізге келмегін, оны әлі мықтап 
тұрып пісіру керек. Айталық, үлкен бір беделді мекеменің 
ғылыми кеңесінде талқыға салып, әбден пысықтап, ғылымн 
апробация жасап алып: "Мше, Серго жолдас, мен ғана емес, 
мынадай кеңес те бізді ж ақтап  отыр!" десеңіз — сөзіңіз де, 
өзщіз де өтімді боласыз... Ал наркомға кіру жөнінде қам же- 
меңіз, Сіз үшін, қадірліМ нхаилА нтоновнчөтш іш  еткенсоң, 
Г рпгорий К о н стан ти н о в и ч к е  м ан с ұ қ  іс ің ізд ің  м әнін  
түсіндіріп, бір ауыз сөз айтуға әзірмін, қымбаітым.

Қаныш Имантайұлының онына келмеген шаруа. Кәміл 
сенімді істі, барлау нөтижесімен мәлім бо.<лған жәйтті қайыра 
талқылау қаж ет деп ойласайшы. Сірә, сонсоң да өзінен жау-
17-26
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ап күтіп отырған наркомат сарагнпысыпа ләм-мнм деп жау 
ап боре қоймады.

— Сенщ халқың, Қапыш, мөтелсөзгеотеәуес. Ж әнесоны  
өте ұтымды айтады, — деді Усов шәкіртийң ойланып қалға- 
нын көрген соң. — Мысалы, "Ж ығылсаң — нардан жығыл!" 
денді. Қандай мәнді сөз!.. Мен де саған солай демекпш. Не 
болса датәуекелдеп Ғылым академиясынасұрану керек! Бас- 
қа мекеме, инстнтугтардың ғылыми кеңесіне сенім ж оқ. Өн- 
ткені сенщ  мақтаулы Ж езқазганы ңды  олар білмейді. Бьлме- 
ген соң басын қатерге тігіп қолдауы неғайбыл нәрсе. Лл ака- 
демияны ң арнаулы сесснясы  Үлкен Ж езқ азған н ы ң  мыс 
қорын жақтап шықса, оның қаулысын теріске шығарар Одақ- 
та бірде-бір мекеме болмай-ды...

— Академия бізбен сөйлессе, тым үлкен орын. Ал біздщ 
инженерлердщ  бірде-бірінде ғылыми дәреж е жоқ, атақ-бе- 
деліміз де мәз емес... — деп күмілжіді Сәтбаев өзінен қилы 
жас үлкен қос профессорға алма-кезек мұңәч қарап.

— Ал сөйлесе қалса, сөзіңіздщ өтеріне сешмдісіз, ә?! — 
деп қарқылдай күлді Ванюков.

— Асылыққажорымаңыз, Владимир Александровнч, мен 
соған кәміл сенімдімін. Ж иған-терген деректі жайып салып, 
ағымыздан жарылсақ, ойлаймын, шынайы ғылым иелері да- 
улы істщ ақиқаты н айтуға тиіс ж әне ол біздщ пайдамызда 
болады! — деді Қаныш кенетсенімді үнмен.

— Бәрекрдді, ш әкф тщ ізалы сқабарагы нж іпт, қадірліМи- 
хаил/\нтонович! — Ванюковсыпайыгерішлікті қойып, қазақ 
геологыныңарқасынан қақты. — Қысқасы, сессия қараған- 
дай болса, Үлкен Ж езқазғанны ң  мыс кенін қорыту мүмкін- 
діктері хақында, несі бар, зерттеп жүрген мәселе, ғылыми 
баяндама жасап беруғе мен әзірмін!

— Былайболсын, — дедіақырында Михаил Антонович. — 
Бұл жайында кеше қадірлі ұстазым Владимир Афанасьевич 
Обручевпен ақылдастым. Олкісі бұлидеяны бірден ұнатгы, 
барынша қолдауға уәде етті. Тек Ж езқазған  ғана емес, Кенді 
Алтай регионын да тыңғылықты әзірлеп, екеуін бірге талқы- 
лау керек дейді. Әмбе соны біз емес, академияның Қазақстан- 
дағы базасы көтергенш жөн көреді. Қысқасы, Қаныш, саған 
базаныңтөрағасы, академик Лндрей Дмитриевич Архангель- 
скийге жолығу керек. Бәлкім, республика басшыларынан 
көмексұрайсың. Келістік пе? Сөйтіп, сен — Қазақстанда, біз 
— М әскеуден қаумалып көрсек, ойлаймын, Үлкен Ж езқаз- 
ған тағдырын талқылаудан академия басшылары бас тарта
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алмайды... Алғұлама Ьілпрлер алдындасөзщшңөтімдіболуы — 
өзіңе, тек өзіңе ғана байланысты. Тыңғы\ықты дайындалу 
керек, талқыда бақ, иә бедел емес, Ж езқазғанны ң мыс көм- 
бесш көрсете білсең — тағдырыңды, шырақ, солшешеді!..

Ақыры, солай болды. ҒА-ныңтөралқасы ҮлкенЖ езқазған 
мен Кенді Алтайдың кен қазбалар жайын жан-жақты талқы- 
лауды қоңыр күзде қарауға қарар қабылдады.

I I I

Отыз тортінші жылдың ж азы  мен күзі сөйтіп қы зу әзір- 
лікпен отті: кеп орнының тағдыры, Ұлытау геологтарының 
коп жылғы ізденісі туңғыш рет салауатты талқыға түспек. 
Ж әне қандай? ҒА-ның ғылыми сессиясында, есімдері әлем- 
ге әйгш  академиктердің, геология білпрлерінің алдында. Без- 
бен табағына Ж езқазғанны ң келеш еп тартылғалы отыр, ке- 
лешек қана ма? Өздеріне имандай сенш, екі жьь\дан бері адам 
тозбес қнынш ылық көрсе де тындырымды еңбек етіп келе 
ж атқан жанкеш тіж андарды ң уміті мен сеніміде...

Сол үшш Қарсақбайдағы ат төбелшдей іздеушілер тобы 
күні-түні, айлар бойы тынымсыз жұмыс істеп, баяндамалар 
әзірлеген. Әзір болғандарын әлденеше мәрте тексеріп, өзара 
талқылап, бірін бірі аяусыз сынап, кереғар сұрақтармен пы- 
сықтап, ж ан-ж ақты  дайындықтар жасаған.

Қаныш Имантайұлының өзі де өресі ж еткен баспасөз бе- 
тінде Ұлытау қойнындагы қисапсыз мол, әлемде теңдесіж оқ 
ерекше мыс көмбесі және басқадай да қазба байлықтар тура- 
лы мақалалармен сұхбаттар нөпірін (ұзынсаны — 46!)тоғы- 
тып баққан. Бәрінщ де шекесіне, иә жуан ортасына "Үлкен  
Ж езқазганға  — Ааңгыл жол!", "ҮлкенЖ езңазғанны ңгаж ап  
қазы насы  мақтаулы А м ерпканы ң әнгілі мыс кендер ін  қан- 
жығасына баіілан кетеді!", "Ел қазы насы  — Отан пгш гіне!"  
деген тәрізді айш ықты сөздер үлкен әріптермен терілген. 
Б әрін іңдетүпм ақсаты  — Ұлытау қойнындағы мол қазынаға 
жұртш ылықтың назарын аудару!..

Әлбетте, ең қы зу әзірлік барлау аландарында жүрген. Ең 
үмітті деген қабагтарға қойылған санаулы станоктар геолог- 
тарұстанған ғылыми концегщ ияғасәйкес айғақтар іздеп, та- 
лай қолатты қайыра тексерген. Бір ғажабы, түрлі кедергі, 
жегімсіздіктерге қарамастан барлау аса сәтті жүрш, Ж езқаз- 
ған жанкүйерлерінің қоржы нын құнды деректермен толты- 
рудан жаңылған жоқ-ты . Әсіресе соңғы екі-үш айда!



260 Мгіеі/ Са(к'»к0

Күзге таман Ұлытау геологгары кен орнының осы уақытқа 
дейін барланған қорынатағы бір мәрте есеп жасап, ЦКЗ-ның 
қарауынатабысеткен. Бұлжолғыныңерекшеліп — кенқұра- 
мындағы қорғасын, мырыш, күміс және сирек металдар қоры 
дара көрсетілуі. Оның датүп  мақсаты айқын: Ж езқазған  — 
мысқа ғана емес, басқа да түсті металдарға бай екендігін та- 
ньггу; геология.\ықтүсш іктеме ұсынылды; олболса — ғылы- 
мн сессняда жасалатын баяндаманың ең басты дәйектемесі...

Ж езқазғанның мыс пен қорғасынға құнарлы кен өзектері 
аса ұзақ та күрделі жолдармен түзілген. Оньщ күмбез сипат- 
ты доңгелек бітімі терең қабаттан магма сұйығы көтерген 
ортадан, яғнн көшршіген, газ бен ыстық ертшдінщ суынуы- 
нан пайда болғандығы күмәнсіз. Олар жоғарыға қарай лық- 
сыған жолында үстщп қабаттағы кеуек тарізді құмдауық бел- 
деуде өз бойындағы металл "жүктен" сүзілгені анық, басқа 
кен орнында кездеспейтін, тек қана Ж езқазғанда байқалған 
бүл ерекшсліктің мәні — айрықша зор. Әлгі "жүктер" ауыр 
металл,ардың сыбағалы салмагының пайдалы әсерімен өза- 
ра байланып, яғнн қабат-қабат "күлшеге" айналған. Оларды 
біз кені құнарлы қабаттар дейміз.

Кен қаоаттары қоймалжың тартып, "жүктері" тұнбаға ай- 
налған кезде, сірә, жыныс қатиарлары күшті қозғалысқа 
ұшырап, әрқайсы сы  түрліш е тектоннкалы қ бұлқы ны сқа 
түскен, нәтижесінде терең жарықш ақгар, құрдым оппалар 
пайда болып, ақыр аяғында металл тұнбалары әлгі қуыстар- 
ға құйылған деп шамалаймыз...

Осы айтылғандардан мәнді тұжырым туады: қарапайым 
геолог ғылымн жаңа теория ұсынып отыр; талабы — оңды ма, 
талқылау үстінде, ғүламалар алдында мәлім болады...

Қор комисспясы барлаушылар ұсынган жаңа есепті ешқан- 
дай өзгеріссіз бекі іті. ЦКЗ қарарында мынадай дәйектеме 
беріліпті: "Жезқазғанныңесепте.>т'нкоры, оганқоса берілпчі 
геологпялық гусшіктеме. сондаіі-ақ комбннаг қарауындағы... 
барлау баим і аз күіипен сәтті орындаған зерггеу жүмыстары 
м ен іздеу  әд/стемесі еиіқандаіі күм ән туғызбанды, өйткені 
мүныңбаршғыжан-жақтыжәнеоте тііянақтыжүрпзпген..."

Қ азақстанның геологня қауымы, ал олар сол күнде сау- 
сақпен санарлық азаң  еді, шыдамсыздана күткен академня 
сессиясы қараш аайы ны ң (1934 ж.) оныншы жұлдызына ша-
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қырылған-ды. Төрағалық еткен академик А.Н.Самойлович 
КСРО ҒА-ның үшшші құрылтайын аш ы қдеп жарияладыда, 
талқылауға екі мәселе түсетіндіпн хабарлады: "Үлкен Ж ез- 
қазғанны ңж әне Үлкен Алтайдыңөндірпшкүштері..."

Арнайы ш ақырылған адамдардьщ жалпы қарамы төрт 
ж үзден астам, ғылыми құрамы да олқы емес: Одақтағы бар- 
лық геология, тау-кен жұмыстарымен щұғылданатын, оның 
шпнде Қазақстанға қатысы бар ғылыми, өндірістік, жобалау 
ж әне қоғамдық 57 мекеменің маңдай алды өкілдері келіпті; 
мәжіліс залында еңбектері дүйім елге мәшһүр атақты ғалым- 
геологтар, көрнекті инженерлер, салауатты геологтар отыр. 
Академиктерден А.Д.Архангельскин, А.А.Байков, Н.С.Волпш, 
Д.Н.Прянишников. Бұлардың бәрі де Ж ер  ж әне оның қазба 
байлы қтары , табиғи қорлары  ж айы ндағы  ілімнің асқан  
білгірлері. Бір ғана академик Владимир Афанасьевнч Обру- 
чевтщ озі үлкен институттың ғьь\ыми кеңесіне тең түсер ғұла- 
ма. М ұнай іздеудщ асқан Оіліірі Иван М ихайлович Губкин, 
Дпепрогэсті сш\ушы, су маманы Борис Евгеньевич Веденеев, 
Хибин апатитш ашушы Александр Евгеиьевич Ферсман...

М інбеге ұзын бойлы, ат Ячақты, көмірдей жылтыр қара 
шашы кейін қарай толқындана жығылған, үлкен көзді, сұлу 
да аққұб а  өңді қазақ  жігһт көтерілді. Ж ете білмейтін адам 
нұр>\ы ш ырайына қарап, отыз беске келғен сақа геологдеп 
ойлауы екітш\ай. Әлде ұяң, әлде жаратылысы солай — өзіне 
телміре қадалып, тым-тырыс тына қалған алдындағы көпке 
ж асқан акөз тастады. Сонсоңтамағын кенеді.

— Қадірменді қауым! Ғылым и е \ер і ж әне геологәріптес- 
тер! Ж езқазган  кенш щ  қоры мен келеш еп туралы дау бүгін 
туып отырған жоқ. Бұл жөнінен олсақал-шашы ұзарып өскен 
ескі дау, кеніш тщ  өзі де дүйім ж ұртты  мезі қылған бақытсыз 
кен! — деп залғабарлай қараған-ды, әзілін қабьь\даған тәрізді, 
бірталай кексе езу тартып қозғалақтап қалды. С олда демеу 
болғандай, оданәрібөгелмей, кібіртіктемей, көсіле сөйледі. — 
Ж езқазған  қыртысында әртүрлі уақытта көптеген геолог 
барлау жүргізген; оның кен үлпсш  талай білімпаз ту алысқа 
жәшіктеп тасып, қызыға қараған; тіпті ш етжұрттардан келш, 
м ұхипъщ  арғы бетіне алып өткендер де болган... Аландатап 
бүгінге дейін Ж езқазған  аймағы келелі талқы, түпкі икті кесік 
естімей, қиы р даланың қалтарыс бір түкпірінде елеусіз жат- 
қан, геологиялық жөнінен табиғаты мәлімсіз, жаратылысы- 
тегі ж ұм бақ кеніш болып танылмай келді. Ал бүпн  Обручев, 
Архангельский, Байков, Самонлович торізді қадірліакадемик- 
теріміздщ гікелей жәрдемімен, ж езқазғанды қ іздеуші геолог- 
тардың өтінішіне ынта қойып демеуімен тұңғыш рет беделді
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зор жпы н Млдындп гылыми талқыга түсколі отыр. Ьүған да 
зор ризаш ылықаен бізтоубөденміз!..

Бүдан орі бляндам ааш  арты қ-ауыс созді қойыа, залга 
жаналічш і ы \ыми қауымныц копіш мп есімін түцгыш еетш 
отырган Ж озқазған-Ұлытауөщрінщтац қаларлық қазбабап 
лықтарм, оның қазірп күнге денні барланган кон қоры мои, 
гажан мүмкпідіктері туралы егжвгн-тегжей өцпмеге көшті.

", Кен орныннщ гьолщ нялық ку]'А<? \і сыры оо,\он ш ш қ  
га уіыдауж баілшщы, оііткеф :<ь/>ггоу Аяқгялкиі яфқ. СоіТгее 
де оның гснезиеі — жерал у, түзілу тогі хақынрл озімізшо т -  
ны лцлпш  иікіріЩз бер, Бкціңше, кои б&%\амінің түзілут жер 
жыныстәрының іш інлрз, плвст боііыншв торсңре ж ургон 
күрлелі тектонпквлық қүбы шетврмен байлзныетырв қарау 
керек. Оалі, сол баіШінысты дол инықтву — кен  қабаттары- 
ның қ  и 'ш ,  ҚАШЛН, ҚЛН \АЙ  ТЕРЬҢ-УКТЕ орн.іласқаны- 
пш ц а і бвстар нұсқа болмвқ... һеңіл баіер бір жоііт: кен  Осл- 
қемі, кейбір зерггеунплер вігш п жүргендеіі, бір мозп.\\о емес, 
бірноше козоц,\а түзі.\і'енг\ігі. Тереңге жүрген уңгым<іларг\ың 
тік қнмасып көрген адам бүган ш убәсіз нланады. Шынында 
да, к ен  қабаттарының орналасу жулгесі шөпнді жыныгтар- 
уы ң дестесш қайталап отырадм. Ж езқазган сгр)ктурасының 
бүл басты ерекгпелігі. Соған қарап кен  қабяггары коне заман 
теңіздерінен түпған шепнділермен бір доуірде, нгчп мыс ер- 
іген қанық ергт сулерден тузі.\\і дегі еріксіз оіілаіісың. Сон- 
4ықтанда бізден бүрынгы зергтеушілер Ж езқазган генезпсіп  
түнба текп деп  жорама.\дады Л і біз бүған м у.\\ем  қаряма- 
қарсы пікірдеміз. По, структураның жоіарыд.нъгдаіі моііын 
бүргызбас аііғағын көре тұра солаіі дөііміз. БажндамашынШі 
өзі жоне оның жезқазгандық әрінтестері кен генезнсін гүнба 
емес, гндротермаліцық (ягни жыныс жарықшағына котеріл- 
ген минерал ерітінділерден гүзілген — С.М.) текте түзілген 
деп есептеііді. Неге? Біздщ оііымызша, кен түзеуте мплмюн  
жы \дар көш і ғана смес, а р ғы -б ер п  замандарда ж үрген  
күрде.хі тектонпкалық прпцестер де анталықтан әсер еткен. 
Буған дә,\ел: мысқа қанық коне ғеңіздің шөпнді тұпбалары- 
нан ірі амфибпя \ар (құрылықта да, суда да омір сүро алатып 
қосмекенді жәндіктер, иә өсімдіктер — С.М.) қа.\\ықтары- 
ның табы\уы... г \*мек, кен желілері тещз шөккеи кезде ғана 
емес, құрлық түвілген мезгі.\.\е де  папда болган. Кен орны- 
ның генезмсін қанта қарап, ғылыми жаңа концепцпяға кошу 
бізді бұрынғы зерттеушілер аңғармаіі кегкен  қисапсыз мол 
(ьмкаға жслықтырды. Қысқасы, тұнба текті теорпя бойынша 
ешқашанда болжауға болмайтын "бос" қабаттардан әрқашан 
кен  же.нлеріне кездссш отырдық. Ж езқазған қыртысындағы 
к ен  қоры ны ң соңғы жы.\дарда керемет өсіп, дүнне жүзі \ік
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арітагя ш ы г у ы  „V о с ы и а и . Гидротермвльдық т е к т ің  пайда- 
сына осыпың өаі-ақ жеткшкті апгақ емес пе?.."

Даусы і ацқылдаіі естіледі, Ж үзі албырап, нұрлы шырай- 
мен жадырай түскен. Бастапқы кідірісі, үншдегі діріл, әредік 
тамагын кенеп қобалжуы ұмыт болғап. Барыи асырмай, жо- 
гын жлсырмай, қалтқысыз жүректөн досжар қауым алдында 
жан сьірын, дүдамалкүдіктерін армансыз ақтарып тұр...

Қараш апыц он бесіне дейін созылған ж иы нда Қаныш 
Сетбаев бес мнрте мінбеге көтерцді. Ж алпы мәжілістерде, 
қайсыбірі гекцняларда тыңдалған баяндамаларының тақы- 
рыптары: "Ж езқазғанм ы ск е н іауданы ныңж алпы гее\опгч- 
лы қ снпаггамасы және оны ң металлогениясы; кенорны ны ң  
генезнсі, қурам ы ж онеқоры", "Ж езқазғантөңірегінл,еппо- 
.міметаллкеңқері", "Жезқазган-¥лытауауданыңдағыкеншгпл 
алтын", "Ж езқазған аіімағындағы комір ошақтары" және 
"У лкенЖ езқазғаңдағы  отқа төзімді, флюстік, құрылыстық 
материалдар"... Соныц оері бір ғана сауалғажауап береді: "Б ул  
ауданнын шикізат коры жөнінен орасан молж әне сан алуан. 
ал мыс коры жонінен о \  — дунне жузілік пповинпия". Баян- 
ламалаплан туатын ту ж ырым да б іреу-ак: "...Ж езказғанға 
леген енжап козкарасты  ш у ғ ы л  взге ц тт , жедел өркенлеуге 
тіпс кен оіпагы леп карау керек!"

Келесі кезекте ғұламалар алдында Қарсақбай комбинаты- 
ны ңайм ақты қ геологы С.Ә. Бөкейханов піықты.

Бір озі оірнеше есімге (Лқтай, Үкітай, Октай... деушілердщ 
оәрі де — марқұмды лақап атымен жаңсақ атап жүргешн 
ескергу парыз) ие, шындығында анасы Елена Яковлевна 
(тұрмысқа шыққанға дейін Севостьянова, Омбыға жер ауда- 
рыліан орыс ақсүйепш ң қызы) — Сергей, Алаш қозғалысын 
блстаушы әкесі Ә,\пхан Нұрмұхамедұлы -  Үгэдей (сірә, түп 
бабасы Шыңғыс ханның бел баласына ұқсасын деген оймен) 
деп атаған кіші Бокейханов 1905 жылы Омбы қаласында ту- 
ған. Орта білімді ол Омбы қаласында алып, ал 1923 жылдан 
былай ә к у с ін щ  саясн сеш мсіз адам ретш де Қазақстаннан 
біржола аласталып, Мәскеуде ғана тұруға және рұқсатсыз 
ешқайда шықпайтын жазаға душар болғандықган, Сергей де 
бІХімін сонда жалғастырған. Мәскеудің түсті металдар ин- 
ститутын 1929 жылы тәмамдаған. Қаныш Имантайұлының сол 
жылдың желтоқсанның 25-күні қосағына хатында: "Инже- 
нер Бокепхановты Қарсақбайға баруға кендтрген сияқты- 
мың..." деген лебізіне қараганда, Үлытау атырабына ннже- 
нер-геолог 1930 жылдың басында қоныс аударған...
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Сөтбаевтың басшыдығымен іздеушшк қадамын бастаған, 
әмбе іргелі оқу орнында жан-жақты білім алған Үгэдей һәм 
Сергей Бөкейханов ¥лі>ітау атырабында еңбек еткен бес жылда 
кәаби мамандығының әр қырын көп-көрім меңгергені даусыз. 
Әр нөрсеге бшмдар/\ығы, технпкалық мол сауаты, өсіресе, ше- 
телдік ғылыми әдебнетгерді еркш оқып, есеп-қнсапқа, өз ойын 
еркш жазуға жүйріктігт жөнінен ол геология бөліміндегі инже- 
нерлердіҢ көбінен көш ілгері болған. Сондықтан да бөлім мең- 
герушісі оны аймақтық геолог етіп тағайындаған...

Үгэдей Әлиханұлы Бөкейхановтың академиялық жиынға 
ұсынған баяндамасы -"Ж езқазғанны ң кендік ж әне структу- 
ра>\ық аймақгары". Дес бергенде онығ; есебі де көпш ш ктің 
канш нен  шықты. Кен іздеуші геолог бш м дарлы ққа салы- 
нып, теория бопсалап, шетелдік басылымдардан теріп алған 
тіл сындырар ауыр терминдерді оңды-солды бұрқыратып, 
күрделі болжам-гипотезаларды шұбыртып ұзақ тұрған жоқ, 
өзі жұмыс істеген өңірдщ кен ж атқан  аумағын, оның струк- 
туралық құрылымын өзі дайындағаи карталар мен түрлз схе- 
малар бетінен нұсқап тұрып, тақ-тұқ айтып шықты.

Ғылым иелерш бас шайқатып, таң қалдырған үшінші ба- 
яндамашы м інбергесессняныңтортінш і күні көтерілген-ді.

Біздщше, бұл да М әскеу мен Ленинградтың мандайсілды 
ғалымдарын ерекше сүйсшткен жәйт: аты да, заты да әзірше 
мөлім емес, өмбе иен шалғайдағы кен көмбесі жайында жан- 
ж ақты  зергтеу  ж асаум ен бірге, соны неш е күннен  бері 
төптіштей әйгілеп, те|)ең мәнді ғылымн баяндама жасаушы 
білімді мамандардың бірде-бірінің орталықта тұрмауы; ең ғажа 
бы, үшеуіде шеткергі провинция деп жүрген аймақтың, қазақ 
даласының өз тума\ары және сол жердегі өндірісте пісіп-қатқ- 
ан қарапайым инженерлер. Әмбе солар күні кеші ата-бабасы- 
ның мал баққанын, өздершің көш пелі ортадан шыққанын елең 
қылмай, құдды бір геологняжыңгылы өмір бақи шұғылданған 
етене кәсібі болғандай-ақ, қысылып-қымтырылмай сойлейді. 
Ж аңа заманның шеткергі өлкелерге, бұрынғы бодан жұртга- 
рғаәкелген ғажап құбылысы демеске шараңжоқ!..

Ресейдщ зиялы қауымын бұл жолы сүйсінткен бЫ мпаз — 
"Ж езқазған кенін байытудың ерекшеліктері" деген тақырып- 
та келелі сөз бастаған қарсақбайлы қ инженер Ж армағанбет 
(Ж армақ) То/\енов болатын...

Ж армағанбет Төленұлы — бұрынғы Семей облысының 
Абралы ауданының гумасы, 1901 жылы дүннеге келген. Әкесі
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Төлен байғұс ауыр тұрмыс тауқыметінен үйелмелі-сүйелмелі 
төрт ұлын асырай алмай, бала-шағасын жаяу шұбыртып, 1909 
жылы Оңтүстік Алтайдың Змеиногор қаласының чаңына кәсіп 
іздеп барып, бір жылдан кеиін өзі де, бәйбішесі де сол жерде 
жер жастаныпты. Ағайындылардың кішісі Ж армақ тоғыз жа- 
сында жетім қалған. Оның бұдан кейінгі он бес жыл бойы 
көргешн, сірә, Макснм Горькийдщ "Өмір университеттерімен" 
салыстырған жөн: орыс деревнясында бақташы, Алтай темір 
жолын тосеуші \ерге қолбала, Ертіс айдынында жүзген кеме- 
лердің от жағушысы, Кузбастың Анжер шахтыларында көмір 
шабушы, сойтіп жүрш аяғын жарақаттап алып, Семейге келіп, 
етікшілер артелінде жан сақтауға мөжбүр болған...

-  Менщ ғұмыр жолыма ағалы-ші \і Сәтбаевтардың екеуі 
де қоян-қолтық араласып, нгі әсер етті. Әбікей Зейінүлы мүге- 
дектігімді ескеріп, шала сауатты мені өзі басқаратын Казпед- 
техникумға қабылдады, үш жылдан соң "А«\, қарағым, сенімді 
ақтаи, оқуды өте жақсы оқыдың, енді сен рабфакқа түсіп, 
жағары білім ал!.." — деп жөн нүсқап, батасын берді. Ал інісі 
Қаныш Имантайұлы 1928 жылы, Мөскеудщ Ж оғары техни- 
калық учнлищ есінің (МВТУ) химия ф акультетінде оқып 
жүргешмде, кездейсоқ кездесіп қалып, 1918 жылдан таныс 
болатынмын, оқуым жонін білген соң: "Жәке, әбден шатасып- 
сың, жиырма-отыз жылдан беріде Қазақстапда химия өндірісі 
болмайды. Демек, нғермек көсібщнен туған жұртыңа пайда 
жоқ..." — деп, өзімше малданын жүрген ісімді тәрк стстн...

— Қанекеңнің бізден артықшылығы, Медеу шырақ, өмір 
тыиысын аңдап, алдагы тірпплік күйтін болжай білетшдіпн- 
де еді, — деп сыр шерткен-ді Ж армақ ағай маған 1971 жылы, 
Қарағанды қаласындағы соңғы гүрағында кездескен көктем- 
де — Қанекеңнің намысыма тнген мәнді сөзі ойымнан шық- 
пай қойды, арызданып жүрш, Мөекеудщ Тау-кен академия- 
сының түсті металдар факультетінің екінші курсына ауысып, 
оны кен байыту мамандығы бойынша 1932 жылы тәмамдап, 
Ж езқазғанга келдім...

Ғылыми сессияға кен байытутәжірибесін қорытындылап, 
әрі соны үлкен келемде зорайту мүмкшдіктері туралы ұсы- 
ныс, ойларымен келген байытушы инженер Ж .Толенов те 
сүрш ген жоқ. Рухани басшысы Қаныш Имантайұлы күткен 
деңгейдон корінді.

Сонымен, алғашқы кезекте тыңдалған баяндама\ардың 
өзі-ақ гычымн қауымды Ж езқазған  кенінің жай-жапсары 
жайында бірталай мағлүматты мәмм етті. Ал, инженер-пет- 
рографТ.А.Кошкннаның "Ж езқазған мыс кенін минералоги- 
ялық зергтеу", Қ лрсақбай мыс зауытының бас инженері
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11, А.С'трмінш|ш осм коііді пеште қөрыту тож ф ибеп  ту]нілы, 
проф#('СО|>Л(ф ІІЛ Ңпнюкои, Л.А,['<ніоі'П, I І.К.Лпбиішоаірло- 
іч'іі кисыміпн СжшіАималіфсокцшілик, мпжімстсрго(іуы('Қ(ііі 
(Сп\»ірдыц б#рі до келосі кслссі жылы КСРО РА-ньщ бпепа- 
сыіын ж ары қ коріч'іі "Үлкон Ж еэказган" (ітгы қомақты жн-„ 
іықта жарняланган, січчциялық талқылаудыц мож ш с хагга- 
'іалары да толық борілгон),

Сессш ш ынсоцгы күпі қабылдаган гүжырымды қаулысы 
кошшлік шюрппц бір жерге тогысқап жиынтық опы деуге 
сы тм пдан , Мше, соныц кеибір тармақтаііы; ".„ЖшзңЯлти 
кічіиіщ  о/кН'<ш м< ы л оры н  іп гр у п ' /у щ м қск іи  жгуычы м ум »м  
ж а р ім с ы з д с н  сссіпс  н ін -  осы о ң ір уо п  ң ү т р лы  бм гл ы ң ты 
ГуПКЫІКТЫІІсруіХ' ОИЫҢКрАСрп'богшры шубосі% С а і сшбшггі, 
Л С Р О Ғ \'Н ы ң с с с а ш с ы с  и м ім ің  > іы сқ ,< р і\п р  игін тсз арыдв 
ж ою упіііі ушіппгібссж ы  V)ыңта Ү лксн,МксЩизтнм ы с  д о />ы~ 
гу к о м б и ш ігы п  гы ң н іш с а  іүқаж ст дспс< сітмЬУ'■ ■ "Қаулыда 
Ж озқазган кенш ш пцозы қ орны, япш  Одақтагы оц ірі мыс 
кеш екендігі (домек, ол енді шынынд.і да ҮЛКРІ1 Ж ЕЗҚЛЗ 
ҒЛІ і) ресмп жарпялянглн: " ,,оны ң іііиһі.һ ітқ о р щ т н  жі\ус і 
зсргісп, ,\\ы ы қ іігім ііт 1 ж ,і/т уқ ,іж сг; (7у, і о \коу\еп к с н ң о р ы - 
НЫҢЗОрЖхШО ор <т<ш  СКСНІНСДС СШІуІІЦЛІІ кумөн ж оқ; <>мб<' 
<м би р  \<>у калсмі и сн  қ и р қ ы н ы  у \і\іін \іп  а ігіы іі е с ім в н  осс  
б е р м с к , . .О сы науаі а мшідітарпхи қүж<гп'аЖезқ<ізгап ке- 
лешогіп алаңсыз шошуго арналган нйқты үсыныс тй блр ды 
"Б\ і ,іу\,ің,\ы пхіірик ш сруут ін , — донкореотілгеп-діонда, — 
Ж & щЯЖіШ — Бяақаш  — і\.ір<т ш .\ыг<'\іір жалынжч '.■\саа<'тііі 
с ,п у  к ср ск . Бұл унпн оы цоміш ны ң  ушіннгі ссссн н сы  Л ( 'РО 
Ж о с п а р ш у  к о м ігп т , 7 \е г і  м с ш \ \о р  бярқлрмвсы, Қ отыіһіс 
ж ау\ары нарконат ы  ж онс бисқң.\ші дя  , ' / ) і и а і /  мекомолср 
\с н баиш м қ ба ытжол лріюеын іс з <//></,\</ ж ош лну уш ін тшаі 
б л р х л уж ү м ы с п ір ы н бсісгаудыатшсді..."

ЖЛРМЛҒЛНБЕТ ТӨЛЕНОВГІЦ пуызекі оцгімсипеи:
Х~'еесшг а щ га лп ш  күин ің  ксііи іде  , \к,це*іішні,щ >\,и,іқ- 

стан,үиъі базасының жетскии \ері ресиублнк.ш ы ц Москсу- 
дег/ ө к щ іг іш ң  жәрдеМімцн, қабы муіу келнн  'откізлі. Шатын 
за.\ға 5ірта\анадам жнна.\\ы. Қурмегп қонақтарымыз — ака- 
демиктер, жсбалауиіы, зерттеуші институпардың басшыла- 
ры  Базаны ң р е с м н  торағасы А .Д .Х рхангелһскнн асаба 
мшдетш атқарды. Лңдрегі Дмитрпеиич, \астарқан басындағы 
МажІАІсті ашып:

— ,-іса сәтті өткен үшшші сессияныц басты табысы — Үлкен 
Ж езқазған уш ш ! — д еп  бокал котерген сәтте, оның қасында 
отырган Сібір геахогтарының қарт тарланы Владнмнр Афана- 
сьевнч Обргчеғ оріптесшщ сөзін баліп. зілсіз әзіл аитты.
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— О, достр, тым іісырчі сілгсмолдг/)/ Үлквндік жнншси 
лмшпңы кезт  кврі М  тһдв шфс ис? -  дегет.

А/жжгөлметй қһіЗіі/мңаші жан-ж&ғтт фықтлм  қлриды.
МвреШміз ттын, ершкше қуанһішт журген біз, жозқаз- 

тндықтр, шетшрі устслде оты/зтмыз. Конет шырпыдан 
тутнып, лып втіи орнышшишп тұ/жш яшс басищмыЬқЩыш 
Рімпнтёйұлы үлкендөрдің уетелінө жиқындан беріп:

— Влоднмнр Афатсьеішч, сіэ әділ адамсыз, иіыидыққа 
жуттш: Көщі Мтй, дауымыэ жоқ, үлкең алып!.. Ал Жсз- 
қишт отн қаратндл бепкпт жас бала, бірақ ертегі батыр- 
ларынша мннут тнап осотін! Сондықтан да алташқы кезек 
баягкщI  танылтн Кенді Агтапдан да гөрі, Оссіктсгі жас гп- 
мнт Үлкен Жсзқазганда емес пс, -  детснде, бүкіл зал қол 
согып, "Браво, браво, жас қазақтар/" дест  біздщ басіпыға 
ң о ш ф м &т  білдірді,

Үтымды сөзге тоқтаған Обручев те қолын шаналақтап, 
бокалһш котерді. Біз болсаң, жасаң кежпз. бүл тежікөдендө 
жсңш тыққанымызга мөз болын, олде өз ісіміздщ ғылымн 
қауым ңалтқысыз мойындатан дабысына қуанын, бар дауы- 
сымыэбен "Үлкен Жөзқазган үшін!" ден дау/шгып, залды оа- 
сымызға котсрдік..."

Гфтещ ндо Қаныш Имсштаиұлынй "Прсшда" газетінщ  
тілшісі Д .Заславский келш жо/\ықты. "Савой" қоиақ үйшің 
коң болм есш де отырыіі; тілшіге ол қны р дгілада қалған 
жұмыскер достары, кен барлпуга қатысқан жанкүйер комек- 
шілорі, озі Іздеу ж үргізген өңірдщ қазына көмбесі жайында 
кол-коеір әңпм е айтып берді...

ХАЛКОММЕН СҮХБАТ

I

Қараша аГщ отті. Ж елтоқсан дажылнама ессошен шығута 
айпа*\ды, Барлаушылар тірлігі бәз-баяғы қалпында. Ізденбе- 
секелесіж ы лды даәрж ергетіленум ен бастағандай... Қаныш 
Имантайұлы елге қайтпай, М әскеуде қалып қойған. Ақыры 
профессор Ванюковқа барьш, уәдесін еп н е  салуға мәжбүр
бО/\ДЫ.

Серго жолдасқа кіру де о күнде оп-оңай шаруа емес-ті. 
Кеңес Одағының сан-салалы, сан тараулы ауыр өнеркәсібін 
қолында ұстап, соның тірлік-тынысынакүнбе-күн араласып 
отырған оірегей басшы. Төртіпті сүйш, талап ете білегін іскер 
қабілеті үшін "Темір нарком" атанған мемлекет қайраткері,
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Саяси бюро мүшесі. Әрине, ол кісішң әрбір сағаты есептеу.м. 
Қиырдағы Қазақстаннан келш, қабылдау сұраған геологты 
наркомның ескі жылдың (1934) соңғы күніне, онда да кешкі 
сағатсегізге шақырғаны да, сірә, сондықтан.

Бұдан бір жы л бұрын Серго жолдасқа операция жасал- 
ған. Дәрігерлер күні-түш жұмыс істеуге тыйым салып, мер- 
зімді демалыс уақытын бұзбай, түс кезінде бірер сағат мыз- 
ғып алуды міндет еткен. Алайда дөрігерлер тағайындаған ке- 
стеге нарком өзш ш е өзгеріс енгізш, таңертеңгш кте ұзағы- 
рақ ұйықтауға әдеттенген еді. Ж ұм ы сқа ол күндізгі сағат он 
екіде кемп, кезек к \тп рм ес  жұмыстармен шұғылданатын. Ал 
түстен кейінгі уақы т Саяси бюро м әж ш сінде өтеді. С олсе- 
бепті ж еке кездесуге кешкі сағаттар тиетін.

Наркомат кеңсесі Ногин алаңындағы бұрын әр түрлі акци- 
онерлік қоғамдар мен фирмалардың әкімшілік басқармалары 
қоныс тепкен, "Деловой двор" деген жария атпен момм бомнн, 
үлкен терезелері жыпырлаи кең алаңның үстшен, туу жоға- 
рыдан құздиып тұратын еңсолі үйде. Қаныш Имантайұлы 
қонақ үйден ертерек шыққан-ды. С епз жылдан бері сергел- 
деңге түскен мүдделі жұмысы бүгін орге шығады, не жарға 
құлап, көп жыл-дарға жабулы қалады. Көңілінің алабұртып 
тынышсыздануы дасодан. Әсіресетаңатқалы. Қыстыңқысқа 
күні бүгін алабөтен ұзарып кеткендей, батпай қойған...

Үстіңгі кабаттағы қабылдау бөлмесіне ж үрексіне кірді. 
М ұнда оны ж асы ж ер орталап қалған ер адам орнынан тұ- 
рып, ізетпен қарсы алды.

— Семушкин.
— Сәтбаев, қазақстанды қ геологпын.
— Қаныш Эмантаевич? Қош кемпсіз!..
Зыңеткен қоңырау үні естІлдТ. Семушкин ғапуопнш, төргі 

бөлмеге беттеді. Келуші кабинетте жалғыз қалды. Шағын ғана 
төрттаған болме. Үлкен ж азу  үстелі, шынылы шкаф. Босаға 
ж ақта аспалы киім ілгіш. Ж аң а байқады: үмчлері өзгешелеу 
екі-үш қалпақ, сырт киімдер ілулі тұр. Демек, өзі ертелеу кел- 
ген, наркомда кісі бар... Көңім қоңылтақсып зеріге бастады, 
манағы бей-жай күй! бойын тағы да шырмады. Қабырғадағы 
үлкен сағаттың бір қалыпты тықылы зорая түскендей, дүңк- 
дүңк тарсылдап тұр. Құдды төбеңнен ұрғандай беймаза үн.

Көмекші кешікті. Олкідірген сайын Қаныш тыңтағатыта- 
усылып, көңілі өр саққа ауытқып мазасыздана бастады.

"Қымбатғы Г ригорий Константинович, Ж езқазған жайын- 
да есгіген боларсыз? Бір кезде оны орыс алпауыттары ием- 
денген, одап соң әккі ағылшындар. Ағылшындарды, өзіңіз 
білегіз, революция куыптастады..."
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— Амансыңба, жолдас!
Қаныш Имантайұлы оқыс дауысқа селк етіп, жалт қара- 

ған: шексіз көңілді, соны жайрандаған жүздерімен де, дабыр- 
лаған үндерімен де сездіріп, еңгезердей-еңгезердей молде- 
нелі, келбетгері де бірыңғай мойыл қара үш-төрт адам қасын- 
датұр.

— Сәлеметсіздер ме?
— Сергоға келдщ бе?.. Қазір кіресщ, қымбаттым, — деп 

мүртты қара іштарта сөйледі.
— Сен одан именбе, батыл сөйлес. Ж алпаңдаған ж асы қ 

сөзіңді тыңдамайды... Ол сондай адам!
— Рақмет, жолдастар!
— Григорий Константинович босады, жүрщіз.
Ьейтаныс кавказдықтармен танысып та үлгермеді, төрп ка-

бинетпң есігін айқара ашқан Семушкинге еріп төрге беттеді.

II

Наркомның кабинеті ерекше сөнді деп ойлаған. Кеңдігі 
бірталай екен. Қаныш Имантайұлы бұдан да зор кабинеттерді 
көрген, оларға қарағанда мынау шағын сияқты. Сән-салта- 
наты жұпыны. Төрдегі үстеддщ артында, бөлектағанда оірне- 
ше телефон аппараттары тұр. Терезе ж ақта тағы бір ұзынш а 
устел, оны жағалай арқалы орындықтар қойылған. Бұрыш- 
та, бшк тумба у стінде домна пешінщ макеті тұр. Оның алдын- 
да ж аңа зауыттардың алғашқы өнімі болу керек — шойын, 
болат құймалары жатыр.

— С ә\ем етсізбе, Григорий Константинович.
Бұйра шашты, қалың қабақ, бет-жүзі келбетті бейтаныс 

Қазақстандыққа нарком аңыра көз тастап орнынан тұрды да, 
үстелін айналып ке \ш  қолын ұсынды. Қаныш Имантайұлы 
фамилиясын атады.

— Білемін, — деді нарком алдындағы былғары креслоның 
біріне келушіні отырғызып, екшшісіне өзі ж айғасқан соң. 
Қайда тоқтағанын, қалай орналасқанын тәптпмтей сұрады. 
Ж ауабы на қанағаттанды білем, кенет қолына "Правда" га- 
зетін алып:

— М ынада сізді Қаныш Эмантаеғич депті, алмаған жо.\да- 
ған хатыңызда басқаш а көрсетілген. Қайсысыдұрыс? — деді.

Наркомның айтып оты рғаны — "Правданың” 18 қараша 
күнгі санында жарияланған "Түсті металдар елі" деген мақа- 
ла. Сергоның кызыл карындашы соның өзі тура.\ы тұсын бат- 
тита қоршап қойыпты: "Ғалым-геолог Қаныш Эмантаевич
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Сәтбаев Ж езқазған жайында тебірене сыр шертеді. Ж езқаз- 
ған — .Ль-чтайдан мүлдем оқшау өцір... Оны көп жұрт Ылмейді, 
бірақ жуық арада бұл өлкенің агағы Қарағанды еияқты квре- 
мет дүрілдейтш болады. Мұнда қоры орвсан мол мыс кешш- 
гері бар, олар шөл далада орналасқан, онда бұрын қазақтар 
көшіп жүрген...”

Газетпен бірге қабагтасқан қагаздарды да таныды. Осы- 
дан бірнеше күн бұрын нар-коматқа өзі жолдаған материал- 
дар. Оның да өр беті қызылданып қалыиты, жуан-жуан сұрақ 
әр жерде жыпырлап тұр...

— Дұрысы Имантаевич, — деді ол әр сөзін нықтай сөйлеп. 
— Г азет тілшісі бір әріпті ж аңсақ жазған.

Қобалжып отырғанын сездірш алды. Нарком да аңғарған 
тәрізді.

— Оқасы жоқ, қымбаттым, кейде солай болады, — деп Ор- 
джоникидзе жайдары жүзбон күлімсірей қарады. Қаныш та 
Сергоның ж үзш е барлай көз жүпртті: суретінен таныс бей- 
не... П ортретінде б ірақ ж асаңы рақ, кескіні де сұлуы рақ 
аңғарылатын. Кең маңлайы, қою мұрты, жоталы мұрны, мол 
төгілген бұйра шашына дейІн даралаиып тұратын. Ал мына, 
қарсы алдында, қолсозымдай жақында, өзш е қадала қарап 
отырған алпамсаденелі кісі — суреттеп таныс кейш не ұқса- 
ғанмен, соның әкесі сияқты, әлдеқайда кексе, көз алды ісіп, 
маңдайын ирек-ирек сызы қтар шалған, ж үзш де аса шарша- 
улы жанның белгілері мен мүндалап батгнып тұр. Бадырайғ- 
ан қара көзі ішше қарай терендеп кеткен. Кавказдықтарға 
тән қараторы оңі де сұрланып, жүдеу де сы рқат кұйш ен ха- 
бареткендей. "Қайдан жүдемесін — осынша жұмыс, б ірсәт 
дамыл ж о қ !.." деп тебіренді геолог.

— Сірә, даланы ңөзтүлеп  боларсыз?
— Далада көшіп жүріп күнелткен қазақ  баЖсымып.
— Демек, піөл д а \а  сырын ж ақсы  білесіз.
Білемін деп бірден қолқ етуге геологтың дәгі бармады. 

Профессор Ванюковтың: "Наркомның сізінен сақтан. Әңгіме- 
лесіп отырған кісісін ұнатпаса, "сіз" деп коііетген сызыла қала- 
тын қырсыгы бар. Көбіне оны жорта істейді..." деген ескерт- 
песі есіне түсті де:

— Көрген-баққаным сайын дала болған соң, жолдас нар- 
ком, оны ңж ан-ж апсары н аздап бТламін, — деді.

— Қайдаоқыдың?
— Бастауыш білімді өз ауылымда, болыстық орыс-қазақ 

мектебшде алдым. Мамапдығым бойынша Сібірде, Том тех-
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нология институтында оқыдым. 1920 жылдан бері ¥лытау- 
Ж езқазған  ауданында геологнялық жұмыстамын, Григорий 
Константинович.

— Демек, өндіріссырына да қанықсың... Т ісіш ы ққанм а- 
мансың. — Серго сәл еңкейе түсіп, машық әдеті ме — сауса- 
ғымен креслоның арқасы н бірер мөрте ұрғылап қойды.

— Иә, сегіз жыл болды! Ж етерлж м ерзім .
— Сонсоң да сегіз жыл бойы Главцветметбілпштерімен ай- 

қасып келемш де. Мықтысың! — деді кабинет иесі мырс етш.
Қаныш Имантайұлы үндеген ж оқ. Көзге айтып тұрған 

шындыққа недесш ?..Орджоннкидзеорныиантұрып, үстелді 
айналыпбарып, Сәтбаевтың арызын қолынаалды.

— Түсті металл баеқармасында өсіре бш зш тер әрине, аз 
емес, — деді нарком орнына қайтып келген соң. — Бірақ со- 
лардың бөрін түк білмейді деп бекерге жазғыруға болмайды. 
Төубөдеу керек, нелер ірі мамандар жұмыс іетейді. Өз жұмы- 
сын жақсы біледі, біз де оларға ш екпз сенемгз!.. Ж ә, сіз маган, 
Қаныш Имантаевич, турасып айтыңызшы. Ж езқазғанды түбе- 
гейлі зсоттеүгге мұндағы жұрттың қарсы болуы не себептен?

Сірә, өзін сынап отыр, әлде мәселеңщ мән-жайын білгісі 
келеді? Геологтаойын бүкпесіз айтуға бекшді.

— Басқарма мамандарының білгірлігіне мепщ еш қандай 
шүбәм жоқ. Б ірақәңпм е ондаемес, Григорнй Констаитино- 
вич, басқада. О рталықтағы мамандар Ж езқазғанны ң  кен 
қорынанда гөрі, жағрафиялық орнынан, тым шеткері тұрған- 
дығынан шошиды. Күні ертең күткен қорш ы қпай қалса, жа- 
уапкершіліпне қаламыздепсақтанады. А лЖ езқазған кеншп 
шынында да шалғайда, шөлейтдала, сутапш ы, ж олаты м ен 
жоқ... Мен озім солай ойлаймын, жолдас нарком.

— Қисынды сөз, — Серго ойланып, кең мандайы қусыры- 
лып, өжімдері білеуленіп ж асаң  әрштесіне одырая қарады 
да: — Сондасен өзщ, қымбатгым, соны ңбірж ы лем ес, онда- 
ған жылдарға кегер, ж үздеген миллион сом ғатүсер күрделі 
іс екенш  түсінесщ  бе? Бұл үшін, бауырым, сенім ғана емес, 
ү,\кен кеп’лдік керек! — деді.

Қаныш Имантайұлы именуді қойып, теоірене сөйледі.
— Сенщіз, туған жерімнщ  сырын, әсіресе осы кенішті бір 

кісідей білемІн! Сол үшш тіпті, керек болса, басымды тігуге 
бармын, Г]шгор*й Константинович... Үлкен Ж езқазғанды тез- 
детшигеру — біздщдала үшінде, бүюлОдақ үшіндеасатиімді 
іс. Сусыз, ңусыз қиырдағыту кпірге жаңаөмір келеді! Бірдеңіз. 
Отан өндірісі қоры мол мыс кенішін пайдалануға алады...

Қ азақстанды қ барлауш ы иы ң ж ігерлі үні, өзіне деген
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сешмі, өеіресе іе мүддесш жанын салн қорш уға қу ш ш ны еы  
Г ергож олдаеқада аеер нткин еішқты, бнязы жымнып:

— М ұіш ң енді жон-ақ, бірақ, қымбаттым, бір тана еенщ  
еенімің аз тоіі, Баеқа ж ұрггы  да еөічш тура озшлой еендіре 
білукерек, — деді ақырын ғана,

Ж езқазғандаты  барлаушылар тобы бұған өлдеқашан 
еенген! Өзщ із онлаңызшы, былтырдан Оері қаншама қмын- 
шылық к©рш ж үдеее де, кен іздеуші топ тарап кеткен жоқ, 
күш  бүгшге дешн ишл дала тосшде, қүс үшнае құла дүзде 
Оарлау ж үры зш  отыр. Бұдан артық еенім бола м а?! АлТүеті 
могалч баеқарм аеы нуң  мамандарына жігерлі жандардың 
о р л т н  айгып, Үлкен Ж озқазган  жолындағы қаһармандық 
күросш  колденең тартып еендіре адмайсын, Сещңру қаіда?  I 
Олар үш ш жеті ж үз кіеінщтағдыры, аш құреақ болынжүдон- 
жадаганы түк емее, Өздері аман жүріп, жайлы орындарынан 
айырылып қалмаеа — дүннееі түгол!,, — Геологөзш  үетай 
алмай калдьі. Сүрланған аққұоа жұзі, қатқы л еетілген үні де 
ашыншн қалпын селдіргощ\еіі, Нарком бірақ сыр берген жоқ, 
байсалды кейінте, шарадай үлкон басын сөлеңкейте ұстап, алде 
ынталангандай шырайда тыңдады, — Иә, көсібі мамандарга 
бұлтартпае айгақтар корек,.,

— Дұрые аіггасың, айғақтар керек!
— Қаржыдан қагылсақ та барлауды тоқгатпадық. Оның 

нотижесш таяуда ЦКЗ мен Академшшың сесснясы қарады, 
екелш щ дс құптаган қаулысы а,ідыңыздажатыр,

Серго қолиқлагы қарындаш ты орлі-берлі шнырып, үн- 
түнсіз отыр. Кенет геологқа назарын тіктеп;

— Ллма\ы қ кені туралы не дойсіз? О ны ңдам ы сы м олде- 
седі, Мысалы, Ж езқазганм ен салыстырсақ ? — дептөтенш е 
сауа,\ қоііды. — Сіз маган, өдш н естіртщіз. Мыс кендерш 
барлаушы геолог, өрікәнігі маман ретінде...

"Наркомды арзан сезбен малдандырамын деп өуре болма, 
коллега. Сергожо.у\ас көлденеңжа'гггі сұраса, шыныңды айт, 
білсең де, білмесецде, ,Л\ егер бүлаң құйры ққа са\ып, мәнсіз 
бірдемені жоба,\ап соға бастасаң — құрығаның, бірден се- 
зедідеты ңдамай қояды..." — деп ескерткен-ді Ванюков.

— А лма\ы қты ж ақсы  білемін деп айта алмаймын, барлау 
деректеріментаныстығымкағазжүзінде ғана... Тепнде, бізде, 
Григорий Константинович, тәжірибе алмасу жағы жетімсіз. 
Әркім өзі іздеп тапқан, не тағдыр айдап тап болған кенді жыл- 
дар бойы шұқы-лаумен уақы т өткізеді Ал барлаушы геоло- 
гқа көбірек лсүріп, көбірек көрген: теріс болмас еді... Әйтседе 
маман ретінде мен Аліма\ықты Ж езқазғанм ен  са\ыстырмас
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едім. Ж вэқ азіи п м ш  төң тусор Оүкіл Одлқта бірде-бір мыс 
кшіі жоқі Ол сондцй уникум!,,

Орджоннкидзс таңырқштіидьій оқыо уямин:
— ҚнлійшлУ Мүш.іцьпдіи қаліій түпнуіч' болнды? — доді.
ІІнркомның қалың қ .іОйры дүрдиіп, ж үзі до сүст.піып,

кщ ілі сүыіі, моііірімді оадпнн козшдо річшп үплап, құдды бір: 
"Б, білгшнм, сеніңдіжайыңбелімліОолды, мақтанамдші қай- 
далағы п котгщ!" дсчччідой налу жаилағанын Қаныш Имаи- 
тайұлы кош аңрарды, Енді жуып-шаюра Ьолмайды, айтылғаи 
сөз -  атылган оқ, қалайша қайырыи алагың? Сойтсодо коп 
жыщ\ан борі коңілш алаңдатын, түп үйқы сы и т®рт бөліп 
жүргои жан сырыи бүпп қалғысы колмеді.

— в й  гконі Ж езқазған -  табиғатыорекшожаратылғанкен 
қоймасы! Ондай кен орны, Григорий Константинович, ж ер 
қыр гысыпда ото сирок коздесоді! Өзіңіз ойлаңызшы, айпала- 
с.ы ат шаптырым аумақта қалыңдыгы оидпған, кейде алпыс- 
жотшс мотр ком бол,\оудорі қабат-қабатсіресіп жатыр, Ж ане 
қаіідай қүнармен!.. Мөселен, Лморикапың дүпие ж үзіне 
өигілі Ж оғарғы Көлмыс коиімен салыстырі.ш корщіз. Ппдегі 
қүнарокіосоаргы қ! Түсіпесізбе, екі есе!.. Л лқоры ж ош нои 
олЖ озқазғаины ң жүлыгына да келмейді.

— Д омрекайтқанда?
— Далайту үшш, жолдаснарком, барлаужұмысын барын- 

шаорістету қажет. М енщ айтыпотырганым — сегізжылдық 
барлаудың нотижеп. Соныңозінде Ж езқазган  Кеңес Одағы- 
ның мыс копдерш щ  алдьша шықты. Сондықтан да мен оны 
барынша жауапты түрде біздегі кешштермен салыстыруға 
болмайды, Ж езқазган  дүпие жү.зшдеп ең ірі мыс олкелері- 
мен қатар аталуға лайық кен орны деимін!.. Бұл көмбешң 
тшмділігш мынадан байқайсыз: бірінші, кенді алу үпііи еш- 
қандай тіреу қойып, қосымша бекітудщ қаж еті ж оқ — ара- 
лы қ ж ы ны сты ң беріктігі ересен; екінші, кең ж елілерш щ  
қабат-қабат болып дестелене орналасуы оны бір шахтыдан 
тілеген келемде, қалаған бағьптан алуға мүмкіндік береді; кен 
қабатына жетіп алда, бір шетінен құлата бер, қаншама үнем! 
Кейбір желілер ж ер бетіне өте ж ақын орналасқан, демек, оны 
қазанш ұңқы р әдісімен алуға болады. Әмбе бұлар кен құна- 
ры аса бай қабаттар.Үшеу делік. Төртінші, ж ер астында су 
атымен ж оқ, яғни шахтыдан су соратын құрылыс, күрделі 
техникакерекемес. Тағыда үнем! Бесінші, жыныс құрамын- 
дағы кремний қосылыстары қазу кезінде өрт болмайтынды- 
ғынасенімдікепіл... Бұғанқосымша, ГригорийКонстантнно- 
вич, мыспен бірге қазылатын қорғасын мен мырыш, күміс
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пен молибден, снрекж әне бағалы метаі\дар ешқандай қосым- 
ша шығын, бепнетсіз өзі келіп қолға түсетін банлық. Ж әне 
қандан көлемде десеңізші!..

Наркомның қағу ж үзі жадырап, көңілді шырайға ауысты.
— ...Ж езқазған кешнбапытутехнолоғішсыалдеқашансы- 

наудан өткен. Ал одан ш ы ққан конңеитрагғы қорытуды, — 
деп Сөтбаев сөзш жалғады, — Қарсақбай зауыты алты жыл- 
дан бері сәтті жү рғізш келед і. Демек, мыс қорытуға да күмән 
жоқ. Тек бір ғана күпті жант, Гриғорий Константинович, қиян 
шетте тұрамыз. Темір жолсыз күшміз қараң. Онсыз бізге жұрт 
қатарынақосы лу,он, білмеймін, қиын мәселе!..

Алдында отырған мамаиның өзі атқарып ж үрген көкей- 
кесті жұмысы жайлы өсерм өш імесш нарком оң қолын жа- 
ғына сүйеп, крөслоға шалқая түсіп ынтыға тыңдады. Бөгде 
қозғалыс жасап, манағыдан соңләм-мнм деп сөзін бөлген жоқ. 
Қаныш Имантайұлы да күн ілгері онлап келген мәнді сөзін 
ұмытып, ырқынан тыс, көкейіне нақ сол мезгідде кұйылған, 
"Мені айт, мені айт" деп мазалаған ж ан сырын әңгімелеуге 
түсіп кеткенін аңғарар емес. С епз жылғы сергөлдеңде ж үре- 
гшде ұялаған күдіп мен өкінішін, кеш кен бейнеті мен зен- 
нетін, жұмыскер серіктерінщ сенімш, ж ер-ж ердегпілектес- 
терініңдемеуі мен тілеғш, Геолком сарапшыларының әр кез- 
дегі өзіне жасаған қиянаты  мен октемдіктері жайында да 
жасырмай, қы сқа ғана айтып өтіп:

— Григорий Констаптинович, сіз мына жәйтке коңіл ауда- 
рыңыз, — деп қаііта шалқысын, — бір тонна мыс алу үшш 
Қоңыратрудасынан Балқашта 1 Ютонна, Дегтяркада74тон- 
на, Бозшакөлде І56тонна, Ллмалықта ІЗОтонна м ы стасы н 
қорыту керек. А>\ Ж езқазған  кенінен соған неборі 68 топна 
керек. Өзғені айтпайын, басқарма білгіштері, осы айғақты 
неге көрмейді, неге ескермейді? Бүдан артық қандай дәлел 
керек?!

Орджоннкидзе кенетқарқы лдай күлш, қолын соқты.
— Өзіңолей қуекенсің, — деді ғеолоғқа сүйсіне қарап. — 

Ж езқазғанныңш аш бауын көтерғенде, "Слчыстыруіа болмай- 
ды, ол — унпкум, дүниөде тендесі ж оқ кен орны!" деп жер- 
көккесынғызбайсың. Алқолайыңажағымды болса, қаран гор, 
цифрларды тақылдатып, шотқа қаққаңүш  жатқа соғып отыр- 
ғанын! Ж ә, жә, құптарлықталап!..

1 Іаркоммен оңпме өзі үшш жайлы сарынға көшкенш сезш 
отыр. Сергоның келесі сұрағы да сол онын құптағандан то- 
сын болды.

— Әлбетте, мұндай апғақтарға дау айта алмайсың, — де-
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ген-ді ол. — Ж ә, сен енді маған, жарқыным. Ж езқазғанды  
дүние ж үзілік мыс провннцияларымен салыстыратын се- 
оебіңді ұғындыр. — деп нарком саусағын шошайтты. — Тек 
қаиа шындық, шындықты естірт!

— О ның мәні бар, Грнгорпй Константинович, — деді 
Сөтбаөвәрсөзшойланаантып, — Америкадағы Ж оғарғы Көл, 
немесе Африкадағы Терістік Родезия мыс кендері — талай 
жылдардан бері қазылып, абырой-атағы күллі ж ұртқа жа- 
рня болған қазы на көмбелері. Демек, әлемге ж ария кендер- 
мен салыстыру Ж езқазғанны ң бағасын бірден көтереді. Ж а- 
сырып қайтеГнн, жүртш ылық назарын аудару үш ш  жасаған 
амалымыз бұл.

— Ау, сонда, кен іздеуші геологтың базарға пұл шығарған 
саудагерлерге ұқсап, өз ісіне мадақ ж арнама жасауы қалай ?

Қаныш үндеген ж оқ, төмен қарады. Не десін? Шындық, 
бұлда шындық. Амалсыздың шарасы...

— Ж арайды, Қаныш Имантаевич, мен сағаи сөздің тура- 
сынестіртешн. Сөйткенщ жөн болған, — дедінарком. — Қара 
кебейтер қатардағы  инж енер болу жараспайды бүгінде... 
М ықты инж енер болу керек! Ө зщ  атқарып ж үрген істі мақ- 
тан стш, дүшм ж ұртқа таныта білу керек. Өйтпеиінше социа- 
лнстік құрылыстың шынайы басшысы болу қиын, достым.

— Реклама дейсіз, соны біз еріккендіктен жасап жүрген 
жоқпыз, жолдас нарком, — деп күрсшді Сөтбаев бәсең үнмен. 
— Қатал омірдің сабағы! Қарауыңдағы ж ұмы скер алты ай, 
жеті ай бойы соқы р тиын еңбекақы  алмай, ісігі-кешп жүдеп 
жүрсе, ал үнінде оның қызыл қарын жас балалары нан сұрап 
шулап отырса — әсіре жарнама ғана емес, одан да масқара 
әрекетке барады екенсщ! Ж асы раты ны ж оқ, Григорші Кон- 
стантшювич, саудамен де шүғылдандық. Иә, соңғы екі жыл- 
да көрмегеніміз жоқ, не істемедік?.. Басқарма соңғы үмітімізді 
үзіп, барлау қараж аты нан біржола қаққан  соң, амалқанш а, 
басқатрестерденкүнкөріс іздегенде күндер болды... — Гео- 
лог әлденеге қымсынғандай мырс етіп, сөзін сабақтады, — 
Әділін айтқанда, біз алтын ыдеушілер мен көмір институты- 
на, нәбояутрестіие ештеңеде іздеген жоқпыз. Олардыңақша- 
сын Ж езқазған  барлауына жұмсадық. Сөкпеңіз бұл үппн, 
ж еке басыма еодан бір тиын пайда көргем ж оқ, бәр-бәрін 
Үлкен Ж ез-казғанды ж ұртқатаны туға шығындадық.

— Түсіндімжайынды, ощуыболған! — деп басын изеді Сер- 
го. — Жө, тағы не айтасың? Іркілме, түгелақтар!

— Өтініш біреу-ақ, Грпгорнй Константинович. Қаншама 
мықты дегенмен, бұдан арғы сергеддеңге адамдарым төзбей
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мс?депқорқамын. Қаш анғадешнсыпаймыз? Олардыңжігер- 
тезімінщ  де үзілетін шегі бар... Қысқасы, жолдас нарком, 
сіздеп көмек болмаса, білмеймш. Мөскеуде менщ кірмеген 
есігім, сұранбаған кеңсем кемде-кем...

Орджоннкндзе кабинеттің пшнде ерсілі-қарсылы ж үре 
бастады, Қолы аргында, өлденеге ойланғандай. Бір сотте қасы- 
натоқтады да, нығына қолын салып:

— Ивановты білесщ бе? Балқашстройдың бастығын? — 
деді.

— Танимын, өткен жылы Қарсақбайға келіп қайтқан. Оте 
қабілетті адам, Ондай іскер басшының қарауында жұмыс 
істеу кімге болсын бақыт дер едім!

— Қабілетті деу аз. Алтын адам! — деді Серго. — Иванов 
барғанша мұндағы жұрт: "Қазақстанда жерасты қазынасын 
өндіру тшмсіз, сорақы қымбат", — деп зарлап бақты. Ал ол 
бұл пиғылды бфден теріске шығарды. Қалай дейсщ ғои?..

Геолог басын нзеді. Бұлтуралы хабардар болатын.
— Еділжағасынан трактор алыбын тұрғызарда да ол сөйгіп 

еді. Иө, басқалардай "Қныр шет, шөлдала" деп байбалам сал- 
ған жоқ. Қныншылықпен білепн сыбанып, айқасқа шықты. 
Қазір Балқашта жол да, су да, кадр да бар. Ең алдымен ол адам- 
дарға қаж етж ағдай  тугызды. Нағыз өндіріс команднрі осы- 
лай істеу керек, ж ұм ы сқа бел буып, Ивановша кірісу қажет!

— Ваенлин Ивановнч Қарсақбай комбинатында отырса, 
сіз бен біздщ әңгімеміз, Грнгорий Қонстантннович, мүлдем 
басқа мәселе жайында болар еді, амал қанша!

— Дәмесін қара! — деп мырс е іт і Орджоннкидзе. — Бұл 
туралы аузынды ашпа, Ивановты Ж езқазғанға бермейміз. Ал 
сендерге, менің түсінуімше, іскер басшыдан гөрі тап қазір 
ақш а керек. Солай емес пе?

— Иә. Аз емес, едөуір. Алдыңыздағы сметада оның мөлшері 
толық көрсетілгон.

Орджоникидзе үстел үстінде ж атқан Сәтбаевтың мөлімде- 
мес.ін қолына ам ы .

— Ж арайды, Қаныш Имантаевич. Сендірдің мені далаң- 
ныңмыс қазынасына! — дедінарком. — Ж езқазғанны ңтағ- 
дыры қараж атқа қарап тұрса — табамыз қанш а болса да!

Қаныш И м антайұлы  орны нан атып тұрды. Қапелімде 
бірақ не айтарын білмей, қатты тебіреніп, әрі сасқалақтаған 
үнмен:

— ЖолдасСерго!..ГригорийКонстантинович! Ш експрақ- 
мет! СМздщ сенімщізді біз еселі еңбекпен ақтаймыз! — деді 
аптыға сөйлеп. — Ұлытау қойнынан үкімет миллиондағантон-
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на, ойлаңыз, пұт емес, тонналаған мыс жөне басқа қазына ала- 
ды. Бүлтарихи іс, тарихта біздің бұл қарекетімізді ақтайды!..

— Ж арар, аптықпа. Рақметіңді де соңынан айтасың, — 
деді нарком, бірер адым алға ж үре түсті де, кенет қасына 
келіп, сөзін сабақтады. -  Бұған әуелі главканың бастықта- 
рын көндіруім керек. Иә, Үлкен Ж езқазған  үшщ басқарма- 
ның қор қалтасы н сілкіп бағамын... Одан арғысын тағы 
көрерміз... Байқаймын, бір жығыпалсаң, өзщ де олардыңқыр 
соңынан қала қоймассың, сыңайыңды аңдадым.

Серго рақаттана күліп, геолоғқа мейірмен қарады.
— Ал, мынаны, академия қаулысын, — деді Орджоникнд- 

зе алдындағы қағаздарды нұсқап. — Бұл мықты тірөк! Тек 
соныөжетке басқаша жаратсақдеймін... Мөселен, осытіректі 
көзір етіп, Орталық Комитетке Үлкен Ж азқазғанды  жоспар- 
лы түрде салу туралы хат жолдасақ, ә ? .. Әрнне, ең алдымен 
онда теміржол құрылысын ж ү р п зу  керек. Кеніштің құры- 
лысын бастауға да қыруар қараж ат керек, аз дегенде бес ж үз 
миллнон сом! Әлбетте соның бөрін Ж езқазған  мысы ақтауға 
тшс. Оленді Одақтағы ең үлкен мыс өндірісі болады. Қанша- 
ма молмүмкіндік, зор нгілік! Балқаштан біз ж ы лы наж үз мың 
тонна мыс аламыз деп жоспарлап отырмыз, ал сіз барлаған 
кеннен одан да көп...

— Оған сөз жоқ, жолдас нарком, Ж езқазған  комбинаты- 
ның қуаты Балқаштан кем дегенде екі, иә үш есе асып түседі!

— Иванов жолдастан пікір сұрасақ қайтеді?
— М енщше, Васнлий Иванович сөз айтпай келіседі. Ж ез- 

қазғанды ол кісі ж ақсы  біледі, аділін айтуға тиіс.
— Былай болсын, — деді нарком. — М ына қағаздарың 

әзірше менде қалсын. Ж етімсізі болсатағы сұраймыз. Өзіңе 
де М осквада екі-үш күнге аялдауға тура келеді, Түсті метал- 
дар басқармасы мен келісеміз. Политбюроға ұсыныс әзір- 
лейміз. Ж алғызбын деп ең, көрдщ бе, екеуміз енді. Ал келістік 
пе?

— Келіспегенде, ГригорийКонстантинович!
— Олай болса, осымен тоқтайық... Бұйтш отырып Ж аңа 

жылды өткізіп алармыз! Иө, уақыт жөні солан болды, сен енді 
бұған ғапу ет...

— О недегенщ із! М ұнш ама сыйлық алыптұрғанда...
— Барлаушыларыңа сәлем айт, — депнаркомҚ аны ш ты ң 

еөзін бөлді. — Көбіне шыдаған екен, төзімдерін әлі де аз күнге 
ш ирататүссін. Сірө, бұданәрітары қты рақойм аспы з!...

Ж еяқазғанды қ геологты Серго есікке дешн шығарыпсал- 
ды. Етті, салалы сом саусақтарымен қолын қатты қысып:
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— О мірд^ кымбаггым, ортүрлі қм ы ітіы лы қтар коап-оді. 
Ж аи қинапгын иагыч кодоргілор, каргон қағаадан жлеапды 
көдерпд»р дв үшырасуы мүмкш. Әцпмо соларды жоцо (Нлу- 
д», сүрінбен ото Оілуде. Солай, Сотбаоп жолдас! Ж .іца жыл 
қүтгы Оолоын.. Өмірде до, оцбекто дотабыоты, қуанышы мол 
жылболган! — доді.

Үлытау атырабы гана емес, кү \лі Қаза қотанныц ондірісгік 
күш-қуатын ееолеп артгыруда орекше моиді болган, шынту- 
антынайтқанда, нндус.гр*а.\,\ы елатануы наж олаш қан гари 
хн сұхбатгың ізін біз 1969 жылы Моокеудіц марксизм-лони 
нпзм ннститүгындагы Компартняпың Оргалық архпінпде 
сақтаулы Г.к.Орджоннкндзеніңдербос қорынан (85-пркемо, 
29-іс) таіггық, Колемі үш парақ солдероктен шагын үзінді 
келтіреміз (хатгыңбізоқыганокш ш іданасында "қацтар, 1935 
жыл" делшш, күиі қоііылмаған).

"ЬКіб)П ОрТіілық Камлгеті, И.СТАЛННГЕ
...Е ш пМ щ  мьгс ңлжетін опшдық опдірістшр өнімімел то- 

ш қ  өтөу уш іл қвзірдс св.ш лы п жатқин мыс звуыттЯрының 
қуры лы сы л ушінші бссжы.\\ықт,і бщрылша жсдолдетш, <?л 
жумыс істеп туреанАарын қаіііъ қурумсн біргс тыңтн үлкөн 
екі мыс комбшттын бастау ксрек. Олир — Ж езқ и зт н  мен 
А\м п ш қ . Бұлардың құрылы сы н ерте бастапгын себебіміз: 
екеуі д г  орасан улкен қуа гқа жобаланбақ және орталықтлн 
қашық аудандлрда орпаласқан.

Ж езқазган кен орнының орташа мыс қ үнары 1,92 процент, 
б а р ш қ  барлау категорнялары боиынша, ал — дунне  жузпі 
д еп  алып мыс кендерш щ  бірі, Одақтаты ең ірі кенпн те, тепн- 
де, оаі болмақ. Соңғы үш жы,\да тнянақгы журген нақтылы 
бар \ау нотижелері Жезқазтан ондірісін ешқандаіі кумөнсіз 
және утымды жобалауға мумкіндік гуғызып отыр. Ж езқаз- 
ған қоры  тотыз ж) здеіг уңғыма мен м ыңнан астам барлау 
жыраларына негһдвліп  есентелген. Кен өндіру және баііыту 
технологнясы өндірістік сынаудан толық өткен... Бұл қуры - 
лысты 1936 жылы бастағанымыз абзал, демек, дайы ндық  
жұмыстарын ж үрпзу үшін биы,\дың озпіде оған үш мпллион 
сом қаржы блру керек.

Ж езқазған кеш н игеруде қол бөгер бірден-бір қпыншы- 
лы қ  — оны ң сырт өмірмен төмір жол баііланысының жоқ- 
тығы. Со і себөнті даігындық жұмыстарына кірісумен оірге, 
/9 3 5 жылы узындығы 414 км "Өспен кеніш і — Ж езказған"  
темір жо.шн са. іг  қажет. Сонда ғана жаңа кеніш Қарағанды
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көмір Оеісссіі/пмсп бёшланыаіАы. Темір жолсыз Ж озңазған  
қүрылы сы н бастау, оны ң орасан мол мыс көмбесш  жедөл 
пгеру мүмкін өмес, Ал аауытиенрудниктікен орнының ңуаты- 
н а  лапыңтап к р ң  көлі'мде, вмбе с л і м і і і а ш  м ы с  өндіру  
мүмкіндіпн жөдел арттыру жоспарымен үил оспре свлғаны- 
мыз т/пмді болмақ. Темір жо,\ды ңоса ессптегенде, бүл ңүры- 
лыстың жалпы ңүны  500 мпллііон сом шамасында...

С. ирдж оинкндзе".

Б К /б /П  Орталық Комитетше жолдсшгап і іарком хатымен 
бірго Түсті металл басқармасыиың бастығы А.С.Шахмура- 
доб пен Балқаш құрылыс тресінщ  мецгерушіп В.И.Иванов- 
тың осы ұсыпысты құптаган ш кірлерш щ  көшірмесі де қоса 
тірке\ш ті. Екеүшде де Ж езқазғаи  кеш ніңмаңызы мен қоры, 
опы пандалапутш мдш гі иақтылы айғақтармен дәлолденген. 
Содан-ақ Қ.И. Сотбаев өтһишшіц ауыр онеркөсш штабы тара- 
пынаи қандайлық жәрдем, нақтылы қолдаутапқанын шама- 
лау қпын емес: екі жылдан бері қаржыдан қағып, Ж езқазған 
құрылысын ғана емее, барлау жұмысын да тежеп келген бас- 
қарма жетекшісі кенет Қаныш Имантайұлыныд үсынысын 
толық құптауга мәж бүр болған; құптап қана емес, Ж езқаз- 
ган сняқты алып кенді қайыра аш қан геологгың ж анқияр- 
лық еңбегіне көіта аударып, қиы р даладағы мысты ауданды 
тезірек игеруі’« сүбелі қарж ы  болу қаж егпгін  өтініп отыр...

Сонымен, Үлкен Ж езқазған  төғңрегшдегі ұзақ  сонар хи- 
кая бір-ақ күнде басқа ариага ауып, мемлекегпк маңызы бар 
мүлделі шаруаға айналады. Әрине, Серго Орджоннкидзенің 
тікелей араласуымен... ВЦИК-тің кезекті сессиясында (нау- 
рыз, 1935) ол: ...Ж уы ңарщ абіз ҮлкенЖ езқазғанкомбпнаты- 
ны ң ңүры лы сы н бастанмыз. Онда ңуаты орасан зор  мыс 
көмбелерібар. Бұл кендер Орталың Қ азаңст анныңқпянш е- 
тінде, теміржо.лдан и/алған орналасңан. СондыңтандаҚара- 
ғаңдыдан Ж езңазғанға тартылатын темір жол ңуры лы сы н  
жеделдетшжургізукажет... "деген.

Солжылдың көктемшде-ақ Қатынас жолдары комиссари- 
атының мамандары Үлытауға келш, болат трасса жүретін 
өцірде іздеш с-жобалау жұмыстарын жүргізіп, Ж езқазі-ан- 
құрылыс тресті де ұйымдасып, алып өндірістің іргесін қам- 
дауга өзірлік бастады. Ең бастысы, Қаныш Имантайұлы екі 
жылдан бері ауыр бейнеттартып, қағаж у көрген барлау қар- 
жысы қолынатш и, армаи ісіне қайы ра кіріскен-ді.
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Хнжраның 793-інде'/ , қоГі жылы, осыған дейін ж ең ілк  
көрмей, жиырма бес ж ы лат үстінде болып, жүріп откен жерін 
қанға бөктіріп оттан жалмап келе ж атқан  Темір Короген екі 
ж үз мың оскермен Самарқаннан агганған. Бұл болс<і Әмір 
Темірдің ат тұяғы ж еткен тоңіректі багындырып, Азияның 
Ақсақ Барысы атанған шагы.

Ақсақ Барыстың қанды шеңгелтырнағы бұлжолы Алтын 
Ордаға ауған-ды. Алтын О рданыңсолкүндеғі бнлеушісі жау- 
ж үрек Тоқтамыс батыр еді.

АГібарына сұңғыла ақылы, анласынан кемеңгсрліп асқан 
Темір Корегенге, тепнде, қолбасшылық қабьчет шексіз да- 
рыған. Соның өнегесін ол осы жолы да корсетеді. Сейхунды2/ 
кесіп гура көтерілсо, Едь\дің төменп саласында іргс тенкен 
Алтын-Орданыңастанасы — С арай-Беркегеайж ары м да-ақ 
барар еді. Сірө, олжауъіна күтпеген бүш рдеп шүшлуді жөн 
көрген. Бо\кім, габаны тимеген герістік шыгыстагы жаңа 
ж ерлерді кесіп отіп, н ем п н  кеңейте түсуді қалады ма?.. 
Қаһарлы қолбасшының Сейхунды бойлан жүрш , сөуір аііы- 
ныңекісі күні3' С ары өзенге’ құлағаны аны қ.

Оның алдында рңді жусанга бөккен, бетегесі белден кел- 
ген, шетсіз-шексіз құлазығап, құба жон, құлама белді ежелгі 
қыш иақ да.\асы жатқан-ды.

Моңғол шапқыншылығынан бергі екі ж үз жылда мұнша- 
ма қосын көрмей, ту тыныш тықта тусырап ж атқаи қыпшақ 
ж ері тағы да аттұяғы на таитауырын болып, топырағы шы- 
ғып бей-берекеттүтеуте түседі. К өкж иекп шаң қабады. Күн 
көзін Ақсақ Барыстың ызбары жабады. Көктем кемчшмен 
көгеріп ш ыққан көгі болмай, көпнде қалықтап үшкаи құсы 
көлдерге қона гьлмай, кеше ғана думан салып шүылдап жат- 
қан сахара аз күнде құлазып, адамы босып, аңдары жосып, 
тағы да жұтауға ұшырайды.

'' 1391 жыл,
- Сырдария,
1 Пүл күндер жоне осы тпроуда аталатын басқа да тарихи 

деоектер Қ. И.Сәтбасвгың "Таңдамалы еңбектерінің"" 5-томында 
жарняланган "Жезқазган ауданының тарихи ескерткіштері" деген 
мақаласынан длынды.

'■'Сарысу.
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Неше күн шеруде көч тоқтатартүгы р ілшбей, қарауылса- 
лар жалғыз бш к көрінбей ішқұсада келе ж атқан Өмір Темір 
шексіз даланыңтылсым үнсіздігіиен абден жалығып, бейма- 
закүйкеш кен бағзы күніалдыцгы шолғыншыдан хабаркелді: 
"Көкжиектің теріскеп қпы ры на көз салсаң  — күнш ілік жер- 

4 е н к ө к ір е п н  бү  і т тіреген бш к тауды көрүщ  қақ; оиы ң бау- 
райыиаи оп  свн  булақ, сантарауөзен қүлаиды; к т іп ң е  — ен  
жайлау, жер қа /ш сқа н  әскерщ е жаплы қоны с соныңсаясы- 
нантабылң\ы ..."

Солтау Сары арқаны ң кшдік жонында осы күнде де дара 
тұрған б ш п  — Ұлытауеді.

Ақсақ Темірдің жиырма түмен өскері еауірдщ 28-күш ¥лы- 
таута жетіп, бас-аяғы ат шаптырым ұзын сайлар мен әрқай- 
сысы бір-бір бұлақ, өзен құлатқан кең қолтық бүйраттарға 
жайыла қоиады. Ұлытауда олар үщ күн, үш түн ш еру болады. 
Коліктынықты. Неше күн бойы шаң қаптырған шөлдаланың 
азабы да үмытылады. Алда — үзақж оры қ, жаңаасулар!..

Төртшшікүні, ертеңплікмезплдеӘ мірТемір қасынақол- 
басшы, уәзір-кеңесш ілерш  алып, Кермеие ақы и және бар, 
өзІнің қы лқұйры қ байланған, қаратуы  қадалған бш ктөбенщ  
үстінде төнірепн шолуға шығады. Әміршінщ қы сы қ көзі еш- 
қайда тоқтамай, отш аш а аласұрады. Теңіректщ  көзтұндыр- 
ған көкжасыл көркін емес, көлемін өлшеи тұрған сықылды. 
Анау қарауылға ш ыққан құлжадай оқш ау дараланған биік 
тау да, соның саялы, салқын баурайы да, мына туу сыртын- 
дағы сағым ойнап, шеті көкжиекпен шептескен жалпақ жа- 
зық та Азияның азулы Барысының қы сы қ көзіне тар болып 
қомсынып түрғандай. Әлден уақытта ол қатты дауыстап:

— Әй, Кермене! Табаны мтиіптұрғанмы натөбеге қандай 
сый лайық? Бүл енді мешң иеліпмдегі ж ер ғой, — дейді.

Кермене ақын созден жаңылған ба:
— О, Әміршім! Сенщ  сыйыңа лайық иығымен бұлттіре- 

геиҰлытаушыңы емес пе. Әітең, соған жетеалмай күйінген- 
д іктеиж азатартқы зы птұрсы ң-ау! — десекерек.

Әмір Темір сонда мырс етіп:
— Кім көрінген шыға алмайтын, ат түяғы ешқашанда бас- 

пайтын, асуы қиын, асқақ шыңныңмаған керегі қанша? Маған 
мынау аттылы-жаяудың бәріне таптауырын болар қарауыл 
шоқыұнайды.Ұнағансоңсыйымдаосығанарналады, — дейді.

— Олайдесең, Ә мірш ім,табаныңтигенбұлтөбегетереңор 
қазып, мәңгі өлмес есімщ жазылған алгын табақ көмеиік, — 
деп ақы лқосады  уәзірлердің бірі.

— Ақымақ, алтындай асылдың ешқашанда жерде жатпай-
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тынын білмеуші ме едің. Ьртең-ақ еен сықылды бір сұмпнйы 
қазып өкетсін деп қалдырам ба оны?

— Бврекелдіі жон соз, ақылы бөрімізден озық, тәңірдей 
бнік Әміршім, — дейді Кермене ақын. — Осы тауда таетан 
коп қазына көрмедім. Соның бірще атың,ды жазып калдыр. 
Сеп қонеан ж ұртқа моңгі ошнес сондай бслгілайық!

Әмір Т емір шекеіз төнті болы п:
— Кермене, ақын болсаң да, ақылды сөз сонлеп тұрсың. 

Мына ақымақтарга қара тастың алтын табақтан неге артық 
екенін түсіндір, — депбұйырады.

Кермепе ақын монерлеп ж азу ш еберлерш жұмсап, ¥лы- 
тау қонньшан үлкендігі кебеокедей қарабұж ы р тас алдыра- 
дыда, қылышын қынабынан суырып, қасы ндатұрган ноян- 
дарга:

— Алқане, осы тасқаты рнақтайсы затсалы пкөріңдер, — 
деп шаттана күлсе керек,

Ш амның1 атақты шарболаты да, Бағдатта согылган болат 
сү іц іде, Самарқанның өлденеше батнан сом балғасы да сан- 
дық тасқа пненщ  жасуындан сызат түсіре алмапты.

— Міне, көрдіңдерме, мұныңалтыннанарты қш ылығыда 
осы, — депді Кермоне масатгана сойлеи. — Керемет берікті- 
гшде. Оның бетіне түскен әміршшің есімі мың жылдан соң 
даөш пен, жел-судан көшпей, мәңгі сақталады...

М ұнан арғы оқнға Темірдщ ж оры қ шежірешісі Ш араф 
ад-Днн Әли Иөдзының "Зафар-Нама" кітабында былайша су- 
ретгелш тк "Әмірші Ұлытаудың басына шығып, а.лдында 
көсіліп жа щ а н  ұш ы -қны рсы з пен , %аланың көкжасыл р с ң ш  
талмшалап узақ  тұр\ы. Сонсоңаскерінетастасыттырып, бнік 
оба турғызуды буйырды. Ш еберлер текшө тасқа осы науба - 
қыттыоқнғаныңба іған м ерзһян  әпгілепжазып, оны ң епм пі 
узақ жы.-ідарға сақтаігтынмөңшік ба ігі етінқалдырды .. .".

II

1935, доңыз жылының тамыз айы. Сонау бір дүрбелең 
күнде Темір Көрегеннщ ж ер қайысқан қолы шаңдатып өткен 
ежелгі қыпш ақ даласы. Сағым ойнап, бәз-баяғыдай бедірей- 
ген қалпында. Бетегелі боз қырқалар, көкторғын мұнар ора- 
ған бш к таулар, шексіз ж азықтар, мө,\діреген көк аспан да 
ғасырлар көішн, замандарлегінкешпегенсияқты... Ж оқ, бұл — 
алғашқы әсер. Әне, боз қы рқа үстінен қою шаң көрінді. Со-

"Осы күнп Дамаск қаласы.
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ңмидп арқаи сүйроткундей пқпіулаңбүлт, ал щаңмыңалдын 
Д(И‘ы қсіратои-тоз зорайып, құйыпдаи зымыіі<ш коледі

Бүла))Қарсақбай комбннатыцга қар.істы і еолопіялық бар- 
лау копторы пы ңбіртон кан іздеуішлорі еді. Квлікторі — сол 
күнніңж үрдекф ордип. Ж үрпяуппсі — Грнгорнй Мироиен- 
ко, жолаушылардың оз созімен айтқапда, "осы топтың шо- 
с|кфі гана емес, бірдеп-бірасыраушысы". Ойткені күш бойы 
ашық далада, күп козшде жүрш  жер қарап, кешко қараи жа- 
тар орымға тнтықтан жотетш серікторіне дуадақ, кейде кшк 
атып, күн ара ыстық сориа ішкізіи отырады.

Топ жетекшісФнің ыптасымсп жер шола ш ыққаи жолау- 
шылардың бүл жолгы қарамы шагын, неборі алты-ақ адам, 
Ш ақыранғаііотімді күнгеосалы — геолог-минералогТаисия 
.Ллексоевна. Көбше олЖ агорды ң қасында, кабинадаотыра- 
ды. Қораитыңүстпідеж айгасқантортеудің үлкеш — Қаныш 
Имантайұлы. Оның қасында қос коллектор, біреуі айеладам, 
үшінші серігі — ж асаңж үмы скер Шөрш (Қамекең 1932-жыл- 
гы ашаршылықта оз ауылынаи зкелгеи бал.ілардың бірі).

Қүрал-жабдығын, жағар май, азық-түлік, қазап-ошагына 
дейін сайлап ш ы ққан  жолауш ылар осы сапарда біргалай 
жерді аралаған: Қарсақбандан ш ыққан бетшде Байқоңыр, 
Қияқты озендерш бойлан, тсрістіктегі Дулығалы-Жылаишық 
пен Үлкен Ж ы лаш ны қты ң жағасын асы қияй қаран о т т , 
Ақсай, Болатғамға дешн барып, Ұлытауға батыс жагынан ора- 
гытып келеді. Ж олга ш ыққапдарына екі аита болган-ды.

Бізсөзетш  отырган күні оарлаушылартобы Ж епқы з озеш- 
шң жагасына келш тоқтаған. Қонатын жергө ж арықта жетіп, 
қыр кешш отж ағы п қарсы алатын. Кеше бұлар қапыда қал- 
ды. Оганкінэлі — бастықтыңөзі: Ж етіқы зөзенш щ саласы иа 
ілшғсннен-ақ, машипаны әлпн-әлсін тоқтатып, ж ер шолуды 
бұрынғыдан да ж иілете бастаган; әсіреее қарсы  а.\дынан 
бұйрат, төбе кезіксе... бұрылып барып, басына шығады; тіпті 
оба көрге де әбден қарап шықпай алга жүрпзбейді...

Сойтш жүрш  кешкі қоны сқасаяхатш ы лар кепііпп жетті. 
Күндегідей ж ерош ақ қазып, қазан да котермеді. Ж ашіктегі 
құрғақ асты қажалап, қара торсықтың түбінде қалган су- 
сынды боліи ішті де, жолшатырын қалқитып алып ұйқыға 
бас қойған.

Қаныш Имантайұлы ның ж іпт ағасы атаньтп, абырой-ата- 
ғының толысқап шағы. Сұраған қараж аты на қолы жеткен 
соң-ақ ол барлау бағытын Ж езқазған  төбелерінен ұзатып, 
осындай ж ы рақ ж а гқан қияндарға аудара бастаған.

...Мазасыз жетекшінің бүгін де өздершен ерте тү рып, дала
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көзіп кеткенш серіктері ертеңп мкте пір-ақ оілді. Сірә, кешеп 
ұзақ жүріс тен қажып, тұяқ сершпей тым қатты ұйықтаса ке- 
рек. Күн құры қ  бойы көтерш п  қалтан. Бүгш  де аяусыз 
күйдіріп, мейшнше шыжгыратын төрізді. Аспан ашық. Т үн \еп  
дарусам а\\ы ңлебі білінбейді. Ыстық аптаппен ауысқан.

Шоріп шелек <ь\ып өзенге кеткенде, Рожнов тоціректен тас 
жнып, қазандық қалай бастады. М нроненко ежелгі кәсібіне, 
шай қамдауға кірісті.

Талай күннен бері бір "кемеде" тірлігі бірге болып келе 
жатқандардың күн сайынғы әдеті осы: үш геолог ш ыққан 
күнмен таласа тұрып, ж ер шолыгі кетеді; талай белді кезш, 
жол дорбаларын үлп  ж ынысқа толтырып қайта оралғанша, 
қоста қалған үшеу ас қамдап, ас-су әзірлеп отырады...

Қара шәутім от үстінде быжылдап "өн салга\ы" қашан. 
Біраз жерді шолып, Таисия Алексеевна мен Катя Круглова 
қайтын оралды. Қай шаруаға болмасын шыдамсыз Сергей 
Рожнов дастарқан жайылғанын тосқан жоқ, екі құлақ шай- 
ды апыл-ғүпыл ішті де, коллекторлық міндетше кірісті.

Ал Қаныш Имантайұлы болса ұшты-күнлд ж оқ...
БұлкездеолЖ етіқы зды ңтеріскейж ағасы нда — алыстан 

түйеніңөркеш індей шошаііган қос шоқының қиы р шеткісін 
қарап болып төмен түсіп келе жатқан-ды. Геолог бұған да 
үмітпен шыққан. Етегшдегі тырбиып өскен теріскенге қызы- 
ғып, өзен жарындағы топы рақ түсш ен де үм іттен т, әдемі 
көтерімп еді. Ш оқыныңарғы-бергі бетін бірталай кезді. Бірақ 
қаратастанөзге қнзынасы ж оқ ж ұтаңтөбе екен, жол қапшы- 
ғына жалғыз түіпр минералсалмай, ақыры, міне, бос қайтты.

Сөйтсе де қос ж ақ шеттегі екінші шоқыға да соға жүрмек 
болды. Батыс шеті шымқай тақтатас, әрі тік жарланып қат- 
парлана біткен бш кш оқы ға геологентіғіп шықты.

Төбенің үстш е көтері\генде-ақ ол өзін Үлытаудың ұшар 
басына ш ыққандай сезшді. Көз ж етер төңірек алақанға сал- 
ғандай табан астында сұлагі жатыр: терістікте Ханшапқан 
жазығы бұлдырайды; т\г алыста кеше өздері басып «ткен қос 
төбелі Сарлық; оның ар жағында мен мүндалап Ұлытаудың 
ұлы шыңы Едіге тұр; алыстағы К еңпр саласы да осы жердің 
бшктігіне бас игөндей мұнарланып көрінеді.

Ш оқының мына кереметіне танданған геолог: "Бұл қандай 
бгак, алыстыжақындатқанқандайшоқы?.." — деген оймеп план- 
шетшеқараған.Күткені -  бшк, ұзын, иөбчікпкөлшемінелайық 
тұлғалы создер еді. Бұлтөбе соның бірін де місе көрмей, өзіне ең 
қымбат, еңзоратауды иемденіпті: Алтыншоқы!.. Негеалтын?.. 
Жер-суға ат қойғыш қазақ елі, тегінде, мұндай жөннен жаңыл-
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маушы еді. Қолмен көмгендей-ақ көп аеылды қатесіз пүсқап 
беретш-ді, М ынаудасоныңбірі болмағай?

Көңілінде жылт еткеп бір үміт, бір сенім қат-қабат жары- 
сып, дегбірін билеп кетті. Өсіресе, ш оқының күнбаты сқа 
құлар жолында теңкиіп ж атқан қорым тасты көрген соң-ақ 
шөлдегенін үмытып, аптыға басқан-ды.

Қорым тасгың бүрын-соңды Арқа тауларынан озі корген 
оба, үймелерге ұқсамайтынын Қаныш Имантайұлы бірден 
аңғарды. Құрамы да, қаланған жігі де басқарақ. Аумағы он 
екі қанат қазақы  үйге орын болғандаи кең үйменің қаланған 
жігін қуалай қарап тұрып ол тағы бір өзгешелікті байқады: 
қорымтасіш жағына қарайдестеленіп қаланған.демек, бұл — 
қорған емес... Тас үйменщ  құлау ж ш  де өзгеше құрылыс 
екенін аңғартқандай... Геолог еңкейш, қуыстан екі-үш кесек 
тас алды. Таңданғаны соншалық — тізерлеп отыра қалып, 
тағы да екі-үш тас суырды.

Қолында бірж ақ беті магма жынысына ұқсаған, от қақтап, 
күшті жалын ш арпыған тас кесектері тұрғаны на ол енді 
шүбәланған жоқ, Үлкенткіш шынымен зер сала үңімп еді, тас 
бетінен ағаш көмірішң қалдықтарын көрді. Демек, алдындағы 
үйме — пеш, кндімп дала пеші! Дөң көлбеуіп түпп тартуға пай- 
даланып, мүржасын бшктөбелердщту басынан шығарған ескі 
пештердщ құлаған орнын ол Үлытау өңірінен жиі көретін. 
Мынау да соның бірі, Тек не үшін, қандан дімтрмк себеп бо- 
лыи тап осы жерге қаланған? Металл қорытса, кен көзі қашық- 
та емес. Сондай бір зөру қымбатқа болмаса, жәй ғана қазан- 
дық үшін осынш атас жиып, өуреге түсудің қажеті қанш а?..

Геолог қосқа қайтуды ұмытып кетті. Серіктерінщ  тосып 
отырғанын да қапелімде есіне алған ж оқ. Есіл дерті айдала- 
дағы жабаиы пештщ ж ұм бақ қызметі болып, қорым гасты 
әрлі-берлі ақтаруға ауды. Ақтарған сайын өлгі жорамалын 
растағандай айғақтар тауып, сенімі соған беки түссін. Әзірше 
шүбәсіз анықтағаны: пеш аузы төменіректе болған; түтін тар- 
тар қуыс ж ер астымен көлбей қаланып, осы, өзі тұрған оппа- 
да біткен; қоры тқаны да — металл емес, басқа зат. Ойткені 
қаншама ақтарса да бір түиір металл қорытпасын, иә кен та- 
сын таба алмады. Сірө, әлденені ұ зақ  қыздырғандай?.,

Күн саскеге ауып, көлеңке теңелуге айналды. Пеш орнын- 
да едөуір уақыт отырыгі қалған ба, таңдайы тобарсып сусын 
•гілегенін аңғартты. Машина өзі тұрған шоқының теріскей ж ақ 
түбінде. Тура ж үрсе бір сағатта-ақ жетш барады. Бірақ ол "бір 
жерді екі баспауда — іздеуші геологке жоралғы" деитшәдеті- 
мен шоқының оңтүс пк жағын орағыта қайтуды жөн көрді.
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Кейін, сан ж ы м ардлн соң датәнті ризалықпен есіне ала- 
тын оқиға оған осы арада, шоқыны алыстан айнала ж үрген 
мезеттекезікті...

Оқырман, өрине, Қаныш Имаітгайұлының қандай олжаға 
тап болғанын сөзіп отыр. Иә, барлаушы-геолог Алтыншоқы- 
ның оңтү< тік  бетінен сонау қым-қуыт замаңда, хнжраның 793- 
жылында Азияның айбарлы билеушісі Темір Көреген Ұлытау- 
да қалдырып кет-кен тарихи белп тасқа кезіккен-ді (Әлгшде 
ол ш ұқш ия зерттеген дала пеші а,е осы тастың бетіне таңба, 
мөңгі өшпес ж азу  қалдыру үшін көне заман шеберлері қала- 
ган қазандық орны еді).

Бұдан бірнеше жыл бұрын, Ұлытау өңірше алғаш тап болған 
кезінде ол осы елдщ көнекөз ақсақалы Өмекеңнен: "Ж асырақ 
кезімде Ұлытаудың арғы бетшдеп көп бүйраттардың біршен 
жоғалған мал қарап жүріп, таңбалы тас көрдім, құдауанда, кел- 
беті соның бір жосын өзгеше еді" деп тамсана өңпмелеген-ді 
қарт, оірақ тастың жатқан жерш  нақты айта алмай, адасгыр- 
мас белпане тек Ж етіқы з өзешнщ бшк жарын атаған.

Геологтың кешелі-бүпнде, Ж етіқы з атырабына іліккен 
кезден мазасызданып, төбешік босатпай, оба кезгені де сол 
еді К әріқұзақ Өмекең көрдім деген таңбасы ғажап тасты 
қайткен кұнде іздеп табуға құмар болған-ды. Міне, енді сол 
тас қарсы алдында теңкиіп жатыр. Тас бетш деп белгі — өзі 
күткендей ру таңбалары емес, кәдімгі арагі орштері. Ж азуы  
өшпеген, мәнерлі әріптер әдемі шабылған. Өзіне жас күнінен 
таныс арап, парсы, шағатайтілдерінен есшде қалган түисікке 
бұрыгі, ежіктеп көріп еді — шығара алмады. Бастагіқы жо- 
лын әрең ажыратты. Кәдімгі мұсылман ж ұрты ны ң ежеліч 
рөсімі бойынша, әрбірсәлемхат, ресмидеректердщ алдынла 
қосақта.\а жүретш . "Бпсмнлла, рақыман-рақым" деп баста- 
латын дұға сөздері.

Қос басында қара шәупмді қайната-қайната тосудан шар- 
шап, іздеуге ш ы ққан серіктері гоп жетекшісін тас бетіндегі 
ж ұмбақ жолдарды ежіктеп отырған сотте тапты...

Мүнан аргы әңпмені сол оқиғаның куәгері Сергей Алек- 
сандрович Рожнов жалғастырсын.

"...Шәріп екеуміз бартнда Қаныиі Имантайұлы таңбалы 
тастың іргесінде көлеңкелеп  отыр екен. Бізге жайраңдам 
қарап: "Қане, жастар, мынаны қозғап көре.ик. .Алтьтншоқы- 
дан алгынга берпсіз қазына таптық білем. М ещңше, өте қым- 
батдүнне. Сірә, тым көнө уақыттың белгісі", — д еп  гүсінік 
бергені есімде. Қымоаггығы рас болу керек. Геологтың берік
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болагган құйылатын Сһъігасымен ту сыртын біраз түйгіштеп 
көріп едік, сызат түсіре алмадық. Үшеуіміз олай-бүлап ыр- 
гап, орнынан қозғай алсақшы. Зілмауырлығы сонша! Қосқа 
келіп, шай ішіп, біраз дем алған соң, қаита бардық. М ен "Фо- 
токормен" беындегі таңбасын суретке түсірдім. Таңбапың 
анық көрінуін ойлап, суретке түсірордон б \р ы н  кәдімгі тіс 
ысатын ақ үнтақпен әрбір әрпін м үқняг ағартып шыққам- 
ды. Бұл тас туралы жарияланып жүрген еңбектермен қоса 
берілетш сурет дуннеге осылай келді...

Өзі тапқан белгі тастың фотосуретш Қаныш Имантайұлы 
Мәскеуге, КСРО ҒА-на жолдағаи. Бірнеше айдан соң акаде- 
мияның хабаршы журналында "Улытау тасы" туралы хабар 
жарияланды. Белгш  шығыс зерттеушісі, профессор Поппэ 
тас бетіндегі ж азуды  ажыратып, оның коне дәуір белгісі 
екендіпн, ӘмірТеміржорығынан қалгандығып, тіптіжазыл- 
ған жылы мен мәтінш де анықтайды.

Бертінде қазақ ғалымы Ә.Х.Марғұлан оны қайыра зерт- 
теп, былай деп түпнұсқаға ж ақы ндата тәржіма жасаған: 
"Тәңірі нісбет (несіп) бергей. Тарпх йсты ю з тоқсан екіде, қой  
іл, йазаны ң ара айы. Туранның сүлтаны Темірбек ю з мың  
черік біла... Тоқтамыш хан біла санычмаққа йучді. Бү нерден  
өтіп, б&\гу болсын деп  бү обаны қобарды. іншама, тәңірі бүл 
кішіге рахмат қы.\ғай, бізнідүға біле йат қылгай".

... 1936 жылдың күзінде Қарсақбайға, Қ.И.Сәтбаевтың аты- 
на Ленииградтан хат келеді. Хаіты Эрмитаждың сол кездегі 
директоры, академик И.А.Орбелн жолдапты: академияның 
Ұлытауға арнаулы гылыми экспедицня жіберуге шешім алға- 
нын, Темірдің ж оры қ жолыпда қалдырып кеткен тас белпс! 
бұдан былай Эрмитажда сақталатындығы жайлы ғылымн ке- 
ңестің қаулысы болғанын хабарлай келіп, экспедиция мүше 
леріне таңбалы тас жатқан А ү г ы н ш о қ ы н ы  көрсегуді өтініпті.

Сөйтш, XIV ғасырдың көне белгісі сол күздс-ақ әлем асыл- 
дарының ұлы ордасы — Эрмитаждың 10-залына, ек ітерезе  
аралығындағы бірінші тағанға қойылыпты (1969 жылдың 
ақпан айында мен оны солж ерде көрғем-ді).

III

Қаныш Имантайұлы "Ұлытаутасына" геологнялық саяхат 
кезінде кездейсоқ ж олыққан. А\айда оныңтарихи аса маиді 
ескерткші екендіпн бірден болжамдап, КСРО ҒА-сына хабар-
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лауын кездейсоқ қарекетдеуге бола ма? Ж оқ. Әрнеге әуестік, 
одан да гөрі ғылым сырына құмарлы қ оны жиырма жасында 
есеп жыңғылына қойып котіп, "Қазақша Алгебра" оқулығын 
жазуға бастады. Тап сол ынтызарлық студент Сәтбаевты ту- 
ған халқының ауыз әдебиеті улгілерш жинауға әуей етіп, бұл 
істе де тыңға түрен салгандай, фольклор іздеушілердщ бірі 
болғандыгын аңғартты. Сірә, солсаладағы алғашқы еңбегі — 
Семейде шығатын "Қазақ тілі" газетппң 1923 жылғы 13 жел- 
тоқсанда "Байшуақ" (Сәтбай атасының есімінщ шуақты, сәу- 
лелі, сәтті мағынасынан туған сөз) деген лақап атпен "Оба- 
ған" әнінің туу тарихын, сол әнді айтушы, қартаң әйел мең 
тыңдаушы көптщ әсерін жариялаушы былай суреттепті:

"...Көз алдыңа Сарыарқа, сайран жер, нулы ел, сары қымыз, 
саф ауа, сан еркіндіктщ ұшқындары елестейді. "Қызықты қай- 
ран дәурендер, өттің-кеттің, қайырылар күнің бар ма?" деген 
сияқты жүрекке бір түрлі татп уайым, майда еағыныш түскен- 
дей, жщішке нәзік дауыс бір мезплде тіпті солқылдай зарлайды. 

"Жарың биік Обаған, суың тәтті,
Үшбу қасшет жаныма жаман батты.
Тобыл өтіп Обаған келгенімде,
Алшаңгер мен Аягөз арам қатты... "

— деп тұрып өксиді, күңіренеді. Көз алдыңа жаһан далада 
ж үреп н  кернеген шерді қайда комерін білмей, сандалып 
жүрген адам елестегендей... Шыдай алмай, "Бұл ән кімдікі?" 
деп сүраймын..."

Бұдан әрі ән айтушы өйел мен ауыл иесі ақсақал екеуі қосы- 
лып, "Обаған" хикаятының тарихын көркем тілмен төндіре ба- 
яндайды: Обаған өзен аты екен, соның кең саласын жайлай- 
тын Осып мырзаның Ақиық есімді сұлу қызына Жантөрин 
деген әпесер, оқыған жігіт ғашық болады; ал қыз байғұс Шың- 
ғыс горенің Сұлтанмахмұт деген баласымен баяғыда атасты- 
рылған; Ж антөрин ғашығына қолы жетпей, Орынборға ке- 
теді, мүңлық қыз төренщ ауылына; алайда ол жақта көңшнщ 
басқада екені ашылған соң, төркшіне қайтып оралады; ашығы 
болса Орынборда "Ашық кеуде, сырлы бет, құбылма\ы қала 
әйелдерімен қыдырып", Ақиықты біржола ұмытады; жаны 
жаралы, көңш қаиалы сұлу сүйгеншщ жүрепн оятпақ болып, 
жігітінің атынан осы әнді шығарған-мыс...

1926 жылдың 13-қаңтарында қазақты ң тұңғыш тватры 
Қызылорда қаласында шымылдығын ашты. Сол жылдың күзі 
мен қыс айларында Қ арсақбай  мен М әекеу аралыгында
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ереілі-қарсылы сабылып ж үрген инж енер-геолог жұмыс 
бабымен Қызылордаға да әредік соғып, ұлттетрыны ң қойы- 
лымдарын қызықтаған тәрізді. Соның бірі жылдық мереке- 
сіне арнап, 13 қаңтар күні қойған ойын-сауығы — күлдіргі 
туынды "Малқамбай", соңынан екі бөлшнен тұратын концерт. 
Ойын-сауық кештерше, театр ісіне жас күнінен әуей Қаныш 
Имантайұлы мерек. мк қойылым жайында "Қазақстанның 
ұлттеатрытуралы" атгы көлемді рецензияж азы п, "Еңбекші 
қазақ" газетіне ұсынған.

"Әміре (ҚАКСР-ның халық әртісі Әміре Қашаубайұлын 
айтып отыр — С.М.) бұл жолы назарын "Қанапия", 'Жанбо- 
та " сияқты шырқалып шалқып салынатын қазақтың ескі, ес- 
кекті әндеріне мс іырақ көңіл бөлгендігш көрсетті. Бұл, әри- 
не, сүйсінерлік нәрсе. АІұнан былайда Әміре сияқты әншілер 
осы бағыттан таймауы д ұрыс болар еді. Өйткент: "Қанапия", 
"Жанбота", "Сырымбет", "Л\тыбасар“, "Топайкөк", "Шама" 
сняқты ескі әндер — қазақ елінің саф әуе, сайын дала, сары 
қымызға ем ін-еркін өрістзп ж үрген дәуіріндегі ш ығарған  
сарындары. Сондықтан олардың нақысында еркінш ш к, ер- 
келік, өжеттік сезімдер күшті. Бұл жөнінде көрсетерлік аз 
кем ш ш к  — Әміренің "Қанаппяның" аяғын тым шолағырақ 
қайыратындығы, — дей келіп, сын семсерін тереңірек жәйтке 
бұрады. — . Концерт бөліміндегі нашар ш ы ққан Құрман- 
бектің (Жандарбеков — С.М.) хоры. Ол шынында хор емес. 
Өйткені хор  — төнор, а.\ьт, бас сняқты әр дауыстың үндестіг- 
інен  құралған (унисон). Бұған шынында Құрманбек кінәлі 
емес, Қазақстанның қазіргі мәденнеті, театр күштерінщ лебіз 
жүйесіндегі жалпы жастығы ш а і / . . .  /\,а.игбектің мысқылда- 
ры  мен Аіұхамедидщ бні айрықша көз са лып кеңіл бөлерлік 
нәрселер, откір, орынды, улы  мысқыл — көпшіліктің міндерін 
түзеу жолында ең  күшті құра.лдың бірі екендігі даусыз. Өйт- 
кені жабайы сөздер тек сүйекген өтетін болса, у ш  мысқыл 
оның аржағында бүйроктен де тесіп етхі м умкін..."

Мақала иесі соңында үш түрлі үсыныс айтқан: " 1)Театр — 
ел өмірінщ түзу айнасы. 2)Театр — ел міндерінің құрулы  тезі, 
төреші ұстазы. 3)Театр — қазақтың салт-сана, күйі, сарында- 
ры сичқты мәденнет өнер кендгрінщ  терең ошағы, ұйтқысы. 
Бұл негіздерді ж үзеге асыру жолында ұлт театрына әлі де 
болса келешектс көп қапрат, қажыр, қазына керек болады..."

Қаныш Сәтбаев — жас қазақ пнженері, Тсм технологня 
ннстгпужыңщ білі.ма \ган, — депті ұлтымыздың Ьн-күй мұра- 
сың жинаушы Александр Викгоровпч Затаевич "500 қазақ 
әндеріменкүйлері"жннағнның2б7-түсін)пнде(М . 1931 ж.) —
10-26
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Баянауыл әндррінол өтркөпбіледіжонекелістіреорындапды. 
М ына жпнаң үшін ол көптеген ондер мен әуендердіаіггумен  
бірге, солар турЛлы оте қүндыдеректер қосып, әмбс мөтінін 
орыстілшемұқпчтаударыпта берді... "Л.В.Затаевич бірде-бір 
аітгушыдан, алолардың ішіндеӘміре Қашаубаев, МайраУәли- 
қы зы , Қали Банж анов, Ғаббас Айтбаев, Ж ұм ат Ш анин, 
Ж үсінбек Аймауытов, Ілияс Ж ансүпров сияқты болгілі он- 
әуенлүм ілдері мен бшчрлері бар, бірақ, нақ Қаныш Сәтбаев- 
тпй ерекше мол (25!) ән жазбаған. Сірә, инженер жнчттің ән 
қоры, орындаушылық мөнері де айрықша зор болған. Біздщіпе, 
Мескеуде кездесіп, үзақ  сағачтар жүмыс істеген.

(Ескортер жәйт: Қаныш ІІмантайұлы А.В.Затаевичтің 
1920-1935 жылдар аралығында қазақ халқының ән-күй мұра- 
сын (ұзын саны 2500!) мұқият жннап, көпшіліпн біржола 
ұмыт болудан сақтап қалған ізгі ісін ерлікке балап, ерекше 
құрмет тұтып, ізденісіне шама-шарқынша қолғабыс еткен. 
Өсілі, сол құрметтен ол Александр Викторович дүниеден қай- 
тқан соң да жаңылмаған: Маскеудің Новодевнчье змратын- 
дағы қабіріне Қазақстан атынан құлпытас қойылуына мұрын- 
дық болған; марқүмның басына жні барыи мінәжат етуден де 
айнымаған; 1958 жылы Алматыда "Ғылым" баспасында жа- 
рық көрген "А.В.Затаевич. Зерттеулер, естеліктер, хаттар және 
құжаттар" ачты академнчлық үлкен монография да — Қазақ 
КСР ҒА-ның президентшщ ынта-жігерімен дүниеге келгені 
зияу\ы қаұымға жақсы мәлім).

"... Том мемлекетпк универсіггетінщ Сібірдегіец ескіж әне 
ерекш е бай кітапханасынан м ен туған хәлқы миы ц фольклор- 
л ы қ  ш ы гарм алары ны ң н еб ір  асыл н ұ сқ а ла р ы н  таптым, 
кейбірщ  соныңж і рттылыққа жарня өтуге тл\ап та жасадым... 
Солардың ішінде мені одебп ті\інің шураіі.ш/іығы, кестелі 
ж ырының сонылыгы, таріші-этнографііялық деректерінің 
мо.\дығыж өншенЕдіге туралыжыр қатты қызықтырды. Туу 
баста оны  Ш. З л і иханов жазып алыпты, кеіііннен  профессор  
П. М  М елноранскіпі жариялапты... г \аііын тұрған нусқаны  қа- 
зірііқазақ емхесіня түс.іріп, өз атымнаналғысозжазып, 1924-25 
жы.\дарара ш ғы щ а  оітірігі. Л ІәскеудепКСРОхалықтарыныц  
Орталық Бастіасына жібердім... — дөген түсппктеме оқнмыз 
Қаныш Имантайұлының 1951 жылы ресми мекемеге жолда- 
ған хатынан. Сөз бұлжерде Қ.Сәтбаевтың 1927 жылы, Мәске- 
уде ж ары қ корген "Ер Едіге" кітабы жанында болып отыр. 
Ш ындығыпайтқанда, бұл — болашақакадемиктщбаспабетш
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көргентұңғыш кітабы. Фольклорлық жинаққа инженер Қ. Сәт- 
баевтың жазкан "Сөзбаеынаи" шагын үзшді оқып көрелік...

"Мелиоранскнй Смсгырівн “Ег\ігенің" вты қн.мқіш  болса да, 
заты іюғайшаға жуықтаңқырыған түрі. М үның үспне әңпмв  
шпнде келетін түрм то;\ғаулардың д<з аяқ алысы тасырқаған 
мв;\дың тұяғынша, сандыраққа айналыңқырағаны көршеді, 
Бүған айыпгы, әрине, Ш оқан да, М елиоранскнй д е  емес. 
Әңгшені бірінші рет аққа көшірген .Лхмет дшітін ноғай мен  
өткен ғасыодағы қазақ жаңсы\арының... "кітапша жазу", "но- 
ғайша сойлеуді" сөн көретін одеті... — "Ер Пдігені" бастырушы 
мынандай уәж айтады. — ... "Аіімақ тану" үйымдарының қазақ 
іш һцеп  істоитін нысаіһъш жүмыстарының ең алды е,\\щ  ауыз 
одебнетінжпнау шаралары болуыкерек. Әнтпесе қазақ жұрты 
іа қазірғі татарлар сияқты, енді біраздан кейін  өдебиетшің 

4еректерін "Орхон жазуларынан" іздеуі мүмкін. Ш оқан бас- 
тап жпған осы Едіғе батырдың аңгімесінде тарих, тіл, өдебнет 
жақтарынан қарағанда, қазақ есю создөрпнң шінде маңызды 
орын ддуга ылайық деп білетіндігім үшш, оның жыр уәзіндері 
меи толғауларын тізіп, жазу түрін қазақшаландыруды дұрыс 
деп  гаптым (Бүған Баянауыл аймағындағы қаржас руы нан  
шыққан Қопабай дейтш швядың аузында жүргең Едігенің бір 
сорабы көмекші болып отырды)..."

Ж ырды шығарушы одап әрі дастанда аталған сом тұлға 
Сатемірдің, шындығында Ақсақ Темір аталған әмірші екенін 
дәлелден, оның да, қареы\асы Тоқтамыстың да кім болғанын 
тәптіштен қазады. Сөз соңыида: "Тоқтамыс сынды "өзі қой- 
ған текешігшщ " көрсеткен мұндай қоқайы н көтере алмай, 
ашуына мінген Ақсақ Темір 1391 жы,\ы жср қайысқан қо.ш- 
мен Алтын ордаға жөнеледі... " — дегенде, ол, өрине, сегіз жыл- 
дан соц кім-кім, тап өзі сол жорықтың ізімен жүріп, Темір 
Кореген қалдырып кеткен тас белгіге жолығарын білмеген. 
Шүбәсіз анық жәйт: әрдайым білуге, көруге, жүруге ынты- 
зарлық жерасты қазынасын сөтті іздеумен қоса геолог Сәтба- 
евты ғылымның өзге саласында да соны жаңалықтарға жо- 
лықтырып отырған...

Кен барлаушы жолдәптсрлершдс жер жынысын сипаттау • 
мен бірге жол-жонекей кездескен тарихи белп, таңбаларды да 
аттап өтпеіі, суретін салып, корген-білгонш тйптіштен жазуды 
машық еткеп. Лйталық, Бұлаңты өзенінщ он,жағасынан, тақта- 
тасты жыныстардан тұратын қима жартас бетінен олкөптеген 
хайуанаттар суретш табады; нақ осыпдан тас беннелердіҚаныш 
Имантайұлы Тамды, Ж етіқызөзендерінщ бойынаң да көрген;

Ұлытаудыц үмл шыцы Едіге үсгшдеп, Ііала Ж езді мен Сары-
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суваендерінщжагаларындағьі е&ам мүскіндррі иір; іірмрср Лл.д- 
шах«ш, Жоина, Домбауыл крсснрдорінщкрнр қүрылыстық, сиу 
лотоңрршщ үлгюі ротшдоп снпиты...

М үныц йорідо Қаныіп Имангайүлын қаггы қьпықтыра- 
тын Қнмлынқоатан, арқплы онрасалатын. "Бүл т қ а ы  Же:)~ 
^Йзтн *п :л аныпл Лгы көігпи «л  т ріт гкон ед  үнш' оскоргкщһ 
т*'рш т ш қ  жнпе Жуік'*ітурцо бтіңлпуү\і4шңсяг-ФіШчЪ,і, — 
дсп аяқтаіггы галым 1й4І жылы "Иародное хознпстно Казах- 
стана" журпалыныц №1 саныпда жарняланган "Ж езқазган  
ауданындагыта])нхи жано коіш сскорткіштор" догон гылымп 
оцбопп. — коріст ш е, архт логт рм снплксзсргт уш ілерт  
осы іГ амціі  ш іш т ш  ңызық т, с ,т -саы \ы  млтсрін і лсрг- 
тугілжнтқмцыіімссАсртууіНінжалыіі отырмыз..,"

Зортілдүшін. Б і\у  үшш, Туган жерініқ кен тасын і ана емес, 
соның он қырына түскен орбір із, таңбаны, бір кезде болып 
өткен ескш -ж аңалы  тарпхты, монді оқнганы ж ақсы  білш, 
жадында үстау үшін. Ғылым жарагына, ел кадес.ше жлрагу 
үшш, Соныжас үрпақ, кеиш п ітілқын кокеіішедарыгып, б«ік 
чүрагаггарга, ілгорі модешютко жетелеу үипн... О ны ңж ара- 
ты лысы оол — іздеу. орқаіш нда іздену!..

ОРНАЙДЫ ҚАПА ӘЙГІЛІ

1

1936 жылдың ШІ.ЛДО аны. Ш ацқан түс. Коңпрлш  і іауша- 
бан ата*\атын төменп саласында жанлауда отырган Некболат 
ауылының үлкен-кішісі үн сы])тынан естілген аптомобиль 
гүрш не елоңдеп, е с ік а \\ы н а  ж үпрш  шыққан: кшікене фор- 
днпмен тағы да келіп қалған Сотбаев екен; қасында бір топ 
орыстар бар.

N іашина ауылдан аулагырақ жерге тоқтады да, жолаушы- 
лар үсті-басын Т ерткүм щ м аң д а  шаңынан сілкш болған соң 
ғанаӘбдірахман ақсақа .\\ы ң  кш з үГііне қарай жүрді.

— Асса,\аумаға.\енкум!
— Әліксәлем, Қанышжан!
— Здравствуііте, аксақал.
— Ыздрәстн, жоғары шығыңдар!
— Сіздщ ау ылдың қымызы ұ наған соң тағы ке \д ік ...
— Құдантағала келгеннен айырмасын, Қаныш шырақ!
— Б а\а \ар , іргені көтерщдер. Таңертеңнен бері күн өтінде 

ёолғансыңдар. сірә, түтіккен түрлерщ нен көріп тұрмын...
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Бөйбіше, сусындмто:ідот! — депӘбдірахманақсақалқон«қта- 
рып үпгт бастады.

Вүларжотітүтшодг. Әбдірахмам, Сомот, Балғымбай, Бай- 
сымақ, Ж андід\і жоно (Зүбокір үйлорі. Жотоуі де осы тоңірок 
топ баганалі.і напманныц Вокболатбүтагынан. Түрмыстары 
қораш, кодой ауылОплганымон — коңілдорі жомарт, дастар- 
қаны жаюлы жандар. Е ң Оо п м р н  жор омгон, атын-аулақ мал 
осіріп, соның нрсібееімоң күп көрген ауыл.

— Қапыш шырагым, койшп кездо 1 іауінабайга колуді жш- 
лозтіц. М үныңда астыпан бірдеңетаитыңба? — дедіӘбдірах- 
ман қарттогене толы қымызды алдыпа ала берТіі.

— Ьүл жердіц керометі астында омос, үстіндо, Әбе. Вілпңі.з 
колсо, ауыл а,л,ам,\арын шақыртыңыэ. 1 Іаушабайда таяу жыл- 
дарда қандап өзгоріс болатыпын айтып борошн. Мына кісілер 
соныі і, жобасын жасауга келген мамапдар Москеужігіттері, — 
дои Қаныіи Имантапүлы қасындағы серікгорін таныстырды.

Қонақтар қ ы м һ із  Щііп шолін басқдн козде, Өбеңнщ алты 
қанат үйі кісіге лық толды. Ересек болалар мен әйелдер де 
қалмагаи, жапа тармагай келшті.

— Бұл ж ердщ  Наупіабай деген ескі аты сақтала ма, сақ- 
талмай ма — ол арасы н білмеймш, — деді Сөтбаев копке 
қараи. — Лнықбілетшім — нақ осы доңеске, пздіңауылотыр- 
ған біпк ж арқаб ақ қа  үлкен қала салынады.

— Қ аладейди! Бізге оныңкорегі қаиша?
— Қандай қала? Қарсақбайдай үлкеп бола ма? Ә м е  ана 

Ж езқазган іргесіндегі \  редник қалашыгындапмай иқы-жиқы 
жертолесі мен барағы жынырлаған кішкентай бірдеме ме?

— Жо, тыныш отырыптьшдандар! Сөз бөлгеш носі, түге! — 
деи Әбең ж екіп тастады.

Ж ұртты ны ш талған соң қонақ әңпмесш  жалғады.
— Ж оқ, бұл арадпи салынатын қала екеуіне де ұқсамайды. 

М ұныңкөшелері оқтаіі гүзу, үйлері бшк те сәнді, көрген жан 
келбетше таң қалғандай сұлу болады. Әр үйдщ алдында жай- 
қалып гүл, мөуелеп ағаш өседі. Бұл пкчрдо кем дегенде ж үз 
мың кісі тұрады!... Қаламен қоса осы жерде, Кеңес Одағын- 
дағы, бәлкім, дүние ж үзш деп ең үлкен мыс зауыты орнайды. 
Ал, сіздщ Наушабайда кен тасын унтақтап, қайыра байыга- 
тын бірнеше ірі фабрикалйр ірге көтерөді. С олсебепті бұл қала- 
ның негізгі тұрғындары құрылысшылар мен байытүшылар, 
кен қорьпушы металлургтер болады. Сол кезде поселка тұр- 
ғындары осы жерге көшп і, онда кен өндіретін өндіріс қана қала- 
ды. Ал, кеншілер шахтыларға осы арадан қатынаптұрады...

— Ойбай-ау, салтатпен гүсте шыққанда, жұлдыз жамыра-
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тып әреңжетіи жүрміз Үредникке. Бұлпрадан барып, жүмыс- 
ты қаіі уақытга істенміз? — деген күңкіл естілді есік жақтан.

— Бұған да амалойладық, отагасы. Рудпик нен қ<\ланың 
арасында ж үйрік эле.ктропоезд журіп тұрады. Немесе ж үз 
кісілік үлкен автобустар. Былайша айтқанда, жеңгейдщ  са- 
мауырыны қайнаганш асіз рудникте боласыз.

— Ж ә, Қанышжан, сен айтқан соң сенбеуге бодмаңАЫ. Ал 
сенеш к десек, мынауың ертеплерде аптылатын дшо-пері- 
лердің бір ақ күнде түрғы за қоятын қмяли шаһарларына 
ұқсайды. Осы айтын отырған қалаң қашан салынады? Біз 
кореміз бе? — деп сөзге кн мкті Әбдірахман қартгың озі де.

— Көресіз, — деді Қаныш Имаптайұлы сабырлы шырай- 
да, — сөзсіз кәресіз, Әбе! Келесіжылы сіздщ ауылдың малы 
жайылып жүрген ж азы ққа пойыз келеді. Одан аргысы әрі 
де-генде бес-алты жыл...

— Лйтқаның келсін. жзрқыным! Лузыңа — май, астыңа — 
тай! Сонымен келесіжылыбізге бұларага қонба, жаңа қалага 
орын бердейсщ бе?

— Ж айлау ғана емес, сіздер, тегінде, қыстауларыңызды 
да бересіздер... Өйткені Досмырза моласының айналасы, 
Кеңгірдің осы ж арқабақтан  отыа шақырымға деиш п жога- 
ргы бойы түгелдей айдыны ш а\қар  кол болады.

— Ә, не дейді?! Қой, қарағым, мынауың да қисын жоқ...
— Сонша су қайдан келеді, аспаннан жауа ма?
— Аспаннан емес, жерден аламыз, отагасы. Кеңгірдщ ал- 

дын бөгейміз. Бірақ, ол Қарсақбайдағы тоспадан ж үз есе 
үлкен болады. Ж аңа қалаға, фабрика мен зауытқа да коп су 
керек. Өлгшде айтқан бау-бақша, мәуелі ағаштар, жайқалған 
гүлдер де сонымен өседі.

— Бәрекелді, сөз-ақ!
— Ш ынындада, мұны көреміз бе, қап, кепиректумай!..
— Кормей, өлуте бо;\майды екен, бнйбппе! ?
— Ау, сонда, Бекболатгыңж етітұгип қайда көшеді?
— Оған қайғырмаңыз, ақсақал. Ж аңа қаладан потер ала- 

сыздар. Өйгкені қараіі отырасыздар ма, өздерщіз де сол қала- 
ның іргесін көтересіздер... Ал, мына отырган кішкене бала- 
қандар осы жерде салынған зәулім мекгеите, гехникум, ин- 
ституіта оқып, мамандық алады. Күндердщ күшнде осы жер- 
де орнайтын зауыт пен алып шахтыларды ж үрпзетш  дөй ин- 
ж енерлер осылар болады...

Қаныш Имантаиұлы тостағандағы қалған қымызын сар- 
қып ішіп, бата жасады да, үй шппдеплерге жымия қарады. 
Ешкім лөм-мим дөгеп ж оқ. Сіро, көбі олгінде естігеніне се- 
нер-сеноесін білмей дағдарып қалғандай...
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II

К еңпр су қоймасы мен Ж аңа Ж езқазған  қаласының ор- 
нын белгілеу мәселесі мамандар сарабына әлденеш е рет 
түскен. Соның бірі Мәскеуде, академняның ғылыми сессия- 
сы кезінде, 1934 жылдың 13 қараш а куш  су қорлары секцня- 
сының мәжілісінде болған-ды. Ғылымн айтысты Водоканалп- 
роектинстнтутыныңжетекші мамандары И.Е.Суров, М.А.Сте- 
кальниковжәнеМ .А.Руффелькезекпе-кезекмінбергешығып 
өрістеткен...

— Біз жасаған схемаға көз салыңыздар, — деген-ді олар. — 
Үлнтауда арынды өзендер мол екеніне тәнті боласыздар. 
Алайда бул көктемде ғана көруге болатын көрініс...

"Онысы рас, — деп ойлаған-ды Сәтбаев та геологиялық са- 
яхатгары кезінде озі кеінкен Ұльгғау өзендерін есіне алып: Қара 
Кеңпр, Сары Кеңгір, Жыланды, Үлкен Жезді, Бала Жезді қосы- 
лып, Кеңгір атанады да Сарысуға құяды — бұл оңтүгтікке 
ағатындары; терістікке Қыпшақ, Терісаққан, Қара Торғай, 
СарыТорғай, Кері Торғай, Сырелі, Ж етіқыз, Сарлық, Есқұла, 
Қайыңды, Бозан, Арғанаты шығады; күнбатысқа құлайтын 
арналы өзеш^ер — Ү лкенжыланш ық пен Дулығалы Ж ылан- 
шық; оңтұстж батыста — Байқоңыр, Қияқты, Қарғалы, Қай- 
дагөл, Түйемойнақ, Үйтаи Аидос, Қостеңоід, Дүйсеңбай, Қумо- 
ла, Білеуті, Қалмаққырылған өзендері; картаға түспегенмен 
көктемде ағыл-тепл тасып, жаяу-жалпыға өткел бермейтін 
аргш лыбұлақтаразба?..И ә, көктемде — Үдытауатырабында 
өзен кеп, тігіті ж ер бетш тегіс су а\ы п  кеткендей коршеді..."

— Біздің институт екі жыл бойы Ұлытау ауданында зерт- 
теу жүргізді, — деп Суров сөзін жалғады. — Нәтнжесінде 
Ж езқазған  төңірепнде еш қандай жерасты суы ж оқ  екенді- 
гіне козіміз кәміл жетгі. Үлкен Ж езқазғаң  комбинатының 
құрылысын бастайтын болсақ, пір ғана үміт — жергілжті 
озендердің көктемгі суын шама келгенше ұстагі қалу. Бұл үшін 
сеғіз, болкім он жерден су қоймасын салу керек. Атап айт- 
қанда, Қара кеңгір, Сары Торгаи, Байқоңыр, Қияқты, Ү дкен 
Ж езқазғап  тосналарын және Қумола өзенінің бойынан үш 
богет. Осы тоспалардан кеншілер қаласы секунд сайын екі 
жарым мың литр су алатып болады. Өндіріс қаж етш  бұл ар- 
тығымен өтейді. Ж обаланған су қоймалары Үлытау алқабын- 
да бау-бақша өсіріп, әсірес.е көкөніс егіп, егін шаруашылы- 
ғымен де кең түрде шұғылдануға мүмкшдік туғызады, Ке- 
шелі-бүгінп мажьмстердің бәрінде де бұл өлкенщ топырақ
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қүрамы егін салуға қолайсыз, қороктік заггары тым жұтаң 
депбағаланды. Біз ұсынғантоспалар жүйесі бұлкөзқарасты  
бүтіндей ж оққа шығармақ...

Сәтбаев қолын көтеріп еді, мәжілн ті басқарушы акаде- 
мнк Веденеев басын изеді.

— Ж о м а с  Суров, ¥лытау алқабы үшін қай сала маңызды 
деп ойлайсыз? Өндіріс қажеті, әлде ауыл ш аруашылығы 
өнімін көптеп өндіру?

— Ж оспарлы өндіріс жүйесі социалнстік шаруашылық- 
ты "Мынау мәнді, мынаумәнсіз" деп оөлмейді. Алкоммунизм 
құрылысының түпкі мақсаты — дала мен қаланы теңеу!.. 
М ұны сіз, қадірменді Сәтбаев жолдас, ж ақсы  білесіз. Сөйтсе 
де ұғындырып көрейін: бұлөлкеде бір емес., сонша көп қойма 
жасауды ұсынғанда, біз екі саланың да қаз-қатар өрістеуін 
ескердік. Ал Ұлытау ауданы, өндіріс қана емес, ауы \  шаруа- 
шылығынан да кенже қалып отырған ж ұтаң өлке...

Б.Е.Веденеев қарындашын үстелге ұрып:
— Жолдастар, негізгі мәселе бонынша шкір айтуларыңыз- 

ды етінемш. Әңгіме сусыз қаңсып ж атқан шөл даланы сулан- 
ды рупф асы нда, — деп ескерту жасады.

— Суров жолдастың мәнді ұсынысының қаж еттіпн мой- 
ындай тұрып, б ірж әитті аш ық айтуды парызым деп білемін, 
— деді Сәтбаев пікір айтуға мінберге ш ы ққан соң. — М ешң- 
ше, бұлж обададербес екі мәселе бір-бірімен мимыртарала- 
сыпкеткен:оныңбірі — Ұлытау алқабында мыс өндірісін ашу; 
екіншісі, ауыл шаруашылығын тыңнан көтеру, яғни тоспа- 
лардағы суды егмішілік пен бау-бақшаға пайд,ілану... .\л, біз 
бүпн  не ұшін жиналып отырмыз? Ү.\кен Ж езқазған  комби- 
натын сумен жабдықтаумәселесін кеңесу үшін!.. Водоканал- 
проект жобалаушыларымен Ж езқазғанда бұл жайьінда та- 
\ай  мәрте әңгімелескенбіз. Демек, жергілікті мамандардың 
пікірі Сұров ж олдасқа мәлім. Сөйтсе де өндіріс мүддесшен 
алшақ жасалған, тшті қиғаш кеткен фантастика.\ық жоба 
коріп отырмыз. Неге? Ауыл шаруашылық өпімдериі Ж еіқаз- 
ғанға өзірше пойызбен де әкелуге болады... А \ Ж езқазған  
мысын "су ж оқ" деп миллиардтаған тонна бос жыныспен 
қосы п.алы сқатасу — мүлдем тшмсіз. Біздіңше, Ұлытауауда- 
нында барлық керекгі взі өндіретш сан салалы шарұашылық 
жобалау — қате козқарас! Біз орта ғасырдың натуральдық 
шаруашылығы дәурен сұрген заманда емес, социалистік 
құрылыс дәуірінде еңбек етіп отырмыз, жолдастар...

Соңғы қатардан бір-екі кісі қатгы күлш, қол соқты. Ал- 
дыңғы орыпдыққа жайғасқаи академиктердің бірі қасындағы 
жас инженерге бұрылып, әлдене деп жымнды.
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— Қаныш Имантаевич, Ү лкенЖ езқазган қоймасысекун- 
дына екі текше метр су беретішне шүбаланбайтын боларсыз? 
— деп сұрады инженер Руффель.

— Бұлиланымды болжам. О нытолтыратынКеңпр — ¥лы- 
таудан бас алатын өзендердщ ең суы молы.

— Солтоспада 237 миллион текше метр су болады. Өндіріс 
қажетіне соның алтыдан бірі ғана шығындалады. Қалған суды 
еттнге пайдаланбасақ, буға айналып бәрібір ұшып кетеді. 
С іздіңұстанымыңызғатаңмын, — деді Руффель.

Тағы бірер маман пікір бі\дірді. Бірақ екі ж ақ та бір-біріне 
есе бермеуте бекінгендей-ақ өз ойларынан танбады.

Борис Евгеньевич алдындағы графинді тықылдатты, ай- 
тысуш ылартоқтамаған соң орнынан көтерідіп:

— С әтбаев ж олдас бұл ауданда егін ш аруаш ылығы н 
өркендетуге қарсы. Әрине, керек болса, азық-түлжті алыс- 
тан тасуға болады. Бірақ ондіріс басында шоғырланатын ха- 
лықтың қамын неге ойламасқа? Оларды қөкөніссіз шөл да- 
ладақа\айұстайм ы з?.. — деді.

Ж езқазған  барлаушысы оған да айғақ айтты.
— Астық егудің пайдалы екенін мен өте ж ақсы  білемін. 

Құдай біледі дейін, бақш а жемісіне де, кокөніске де тәбетім 
жаман емес. Ал, Ұлытау алқабының жан-ж ақты  гүлденуі — 
менщ ежелгі арманым!.. Бірақ мен, тап бүпн, қиялдан гөрі 
нақты іспен шұғылдануды жөн көремін. Біи ауданнан сегіз, 
нә он су қоймасын тұрғызу — тамаша іс. Оларды өзара жал- 
ғастыратын құбырлар жүйесін қоса есептегенде, бұл ж үйе 
кем дегенде ж үз миллион сомға түседі. Ллә, сонша қаржыны 
бізгекш береді? Бірдеңіз... Екінші, бүгінтаңда бізге Л<езқаз- 
ғаннан нө қаж еттірек: мыс, әлде картоп? М енщ ш е мыс! 
Кеңгір бөгетін салу үшін де едәуір қаражат керек. Үкіметбұл 
қар.іжатты бізге сөзсіз береді. Не ұшін? Тек қана ж ер агтын- 
дағы мыс көмбесің алу үшін! Ендеше, сутоспасы өндіріс қаже- 
тше ғана қы змет етуге тиіс. Руффельжолдас, әлгшде өндіріс 
пеп қала қажетіне Ксңі ір қоймасындағы су қорының алты- 
дан бірі шығындалады дедщіз. Бұл жорамал есеп және осы 
өңірдегі қазіргі өқдірістердщ шамалы сұранысы мен неоәрі 
отыз мыңдай халықтың суға қажетіне ғана жасалған жоба. 
Ал мен, Суров жолдастың әлгінде маған үйреткен саяси са- 
бағын еске алып, яғни Ж езқазған  болашағына социали<_тік 
жоспарлы құрылыс деп қарап, Үлытау алқабында аддағы 
жиырма-отыз жылда ен кемі уш жүз мың кісі тұрады; онда 
орасан зор алып кеніштер, карьерлер, фабрикалар, зауыггар 
жұмыс істейді; әрқайсысында мыңдаған жұмысшылар еңбек 
етеді демекпін. Дем*ж, "Суы қажет мөлшерден әлденеше есе
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артық" деп отырған қойманың өыдіріс пон қала шыгынын то- 
лық отөіі алмауы әбден ық гпмал. Бұдан шығатын уәж: тоспа- 
ның суыи ж ер суландырута жобалауға болмайды! Бұлан ет- 
сек, жолдастар, өзін-өзі ақтамайгын артық шығынға ұшы- 
раіімыз. Себебі, біздің зерттеуімізше, ¥лытаудың оңтүстік 
баураііы, жоғарыда аталған алты-жеті тоспалар салынатын 
төңіректщ топырағы егінш ш кке мүлдем жарамсыз. Ал, егш 
салу үшін шұрайлы, топырағы құнарлы ж ер іздесек оны бұл 
өлкенщ теріскейөңірш ен қараукерек...

...Әңғіме ақырында Гндроэлектропроект институтьшан 
шақырылган сарапшы мпман, профессор А.А.Предгеченский 
араластьг.

— С әгбаевж олдасоііланаты нсөз қозғады, — депбастады 
ол. — М әселенің әдімн аііту қажет: талқылауға ұсынылған 
су балансы толық зерттелмеген, бірер жылғы болмашы де- 
рекгерғесүйенген... Содан-ақ Ж езқазған  өндірістері қуатын 
қауырт өсірген кезде ауыл шаруашылығына пайдалануга су 
қалмайтынын көріп отырмыз. Демек, ж ер ү стіндегі суды жн- 
нап, тоспада ұстау мәселесш ж ан-ж ақты  зерттеп, артезиан 
қоймаларын іздеуге де күш салу керек!...

Мәжілісті академнк Веденеев қоры пы .
— Бүғш пталқы некөрсетп? Көп-көрім жоба тартылды ал- 

дымызға. Сөйтсек, ол осы ж ақта  ой долШ рмен жасалған 
дүмбілездүние екеп. Инстнтутжобалаушыларының бұліске 
жауапсыз қарағаны, откен жазда жасалған бақылауға сүйенш, 
солөңірде жүрпзілген бұрын-соңды зерчтеулер мен жергшкті 
мамандардың ой-пікірлерін ескермей, нақтылы ж ер жағдай- 
ына үйлесімі аз, шикЫ-нісілі жоба ұсынғаны та\қылау үстшде 
мөлім болды. Топырағы зерггелмеген, әмбе қүнарсыз қырты- 
сты ауданда суармалы егшшілік көсібін ұйымдастыруды ұсы- 
ну — осыныңайғағы. Су балансы есебшдедедүдамалжәйттер 
бар... Ал біз болашақ мыс өндірісш аса д і\п р  еумен қамтама- 
сыз ету мәселесін шеіиуге жиналдық... Сол себепті назарла- 
рыңызға мынадай қаулы жобасын ұсынамын: "...Жобалану 
кезеңіңдегі ҮуіконЖ езқазғанмыс комбішаты озше қажег гех- 
никау\ық ж о н с  коммуіһілһдық судыКеңпрозеніненалута тиіс; 
суармалыегш шаруашылығын ұішмдастыруөте' шағын зерт- 
геуматерналдары негізінде әзірленгондігшатаііотырып, жо- 
баға маіідаланылған койбірдеректердің қаііыра тексерілуін, 
бүл ауданнан жерасты суларын іздеп, оны ң қоры н дәлірек  
анықтау қажеттігшде ескерту шарт".

Ұзын ырғасы жеті жылдай зерттеліп, мамандЬр ұсынған 
түрлі нұсқалар егжей-тегжей тексерілуден кейш, ту баста
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инженер-гидротехник Ф.ГІ.Моргуненкои усынгдн жердоп, 
яыш 1928-1931 жылдар аралыгында геологтар Грнвнен пен 
Зайцев тоспа табапы оолуға гидрогеологиялық құрылымы 
жарамды деген тұжырым жасаған Досмұрза моласы тұрғаи 
дөцесте тасбөгет түрғызуға момлеге келісті. Оиыц гехника- 
лық жобасын өзірлеу Мәскеудщ Водоканалжоба институты- 
на тапсырылды...

1936 жылдың жазында дайын болып, жерп.мкті мамандар 
назарына ұсыныліан жоба бойынша, Кеңпр бойында тұргы- 
зылмақ (қазіргі Ж езқазған қаласын шыр айнала түзілген су 
айдыны) тас богеггің ұзындыгы 622, бніктігі 26 метр оді, одап 
үзын тұрқы — 37,5 колденөці — 1,5 шақырымдай жасанды 
кол түзілмек-ті.

Сонымен, Ж езқазған  жайындағы ұзақ сонар айтыс нақты 
ауенгө кошіп, жобалаушы институтгардың қарамағына түскен. 
Өйткені 1936 жылдың 25 наурыз күні ауыр өнеркөсіп наркомы 
Г.К.Орджонпкндзе Ж езқазган мыс қорыту комбинатыныц 
қүрылысын баетау жөншдөп бұйрыққа қолқойған-ды...

Бұрынғы төхннк Федор ПЛСТУХОВТЫҢ естелігш ен:
"... Д алы ш й" .ж г »  участокта, Руд/шк гюселкасынан жеті 

шақырым жер, қүрылһістық штершлға барлау жасап, жыра 
қаздырып жүргошмде жеціл машинамен Қаныш Нмантаіі- 
улы  іздөп ке.лді. М аусымның (1936 ж. — С.М.) бас кезінде  
отрядыма бір топ студенттер қосыыан. Боріде тортшші курс- 
ты бтргендер. Қаныш Имантайүлы жүмысымның жай-жап- 
сарын сүрады, графпкалық матерна,\дарды қарап шықты, 
біра^ бүрынгыдай барлау жыраларын аралаган жоқ. "Кор- 
мейсіз бе?"деп тықақтап одім:

— М он саған, Федюша, өзімдей сенем/н. Саған жөне Па- 
вел Прокопьевке, екеущ  де тапсырған істі тиянақты орын- 
дайсыңдар... — Қостың іргеанде саз сұрыптап отырган сту- 
дент екі қызға келіп: — Жұғымды саз сняқты, ү,\гіні көоірек 
алыңдар, қайтарда ала кетіп, отқа т&зімді игін сынатамын. — 
Сонсоң маған қарап: — Федя, тез жнналып, машпнаға отыр, 
асығыспын... — деді.

...Ж олсы з даламен жарым сағаттай изеңдеп, К еңпрдің  
жагасына келсек, оір топ адам күтіи тұр екен. Қарсақбай зау- 
ытының басшыларынан өзгелерін танымадым, оәрі дерлік  
бір-бір папка құшақтаған ірі мамандар. Өйткені сөз етіп 
тұрған әңпмолері болек: 'Жоқ, өндірісті бұл жерден әрірек 
қою  керек, суға түсе келген жүрт тұтінге шашалып, газға 
гүншыққан сайын бізді бә/\ағаттап отырғанын мен қаламай- 
мын", немесе "Темір жол вокзалы осыжөрде қалсын; ал, қала
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ялысырақ орналассын, паровоз аііғанын ътнут сайын өстш 
жатқан адамда ұйңы бола ма?"десіп, қызыл ксңірдік болған 
дауларын тыңдай түскім кемп, өрі соған қүлақ турудон қысы- 
лы п үнсіз түрмын. Қаныш Имантайұ.лы Леңгірдің арнасы та- 
рылып, екі жағалауы да бшк жарланып біткен дөңестеу жөр- 
ге келгенде ғана сөзге араласты.

— Лнау қарсы жағадағы топырақпен көмніген ағаш қ<с\а- 
ны біздщ адамдар қаққан. Тоспа-бөгеттщ табаны осы жер- 
ден  түседі... Енді оң жаққа қараңыздар, қарсы  а.лдымылда 
мндай кең  жазық жатыр. М ы с зауытының шеткі қорш ауы  
сол жерге турғызылса деймш. А і қаланы... бұл жерден қол- 
мен нұсқап гүсш діру қиын, картаға жақындаңыздар. мше, 
мына арадан...

Бірер сағат әуре болып, әр жерге гопырақтан үйме жа- 
сап, оның үстіне бМг/ қазықгар қагып, тақтайшага "Мыс за- 
уыты", "Вокзал", "Аэроплан аплағы", "Қала.шқ бақ", "Фабри- 
ка ", "Ленин көшесі", "Сталнн көш есі". Қарсақбай зауытының 
бас пнженері Н.Л. Стрипіннің ұсынысы бойынша, бніктеу бір 
қыраттың ортасына "Кеңгір мейрамханасы"... д еп  жазып, 
қүгу\ы  бір Ж аңа Ж езқазғанны ң іргесін түгел көтеріп шық- 
қандай-ақ бір-бірімізге құттықтау айтып тарастық.

'Лқырында Қ аныш  Имантанұлы екеум із п е н  жазықта 
оңаша қз.лдық. Батуға айналған к ү н  Қарсақбай жақ ны ққа  
шығып алып, алтын шзпағын қпғаштай төгіп тұр. Сағым ой- 
наған кең  дала табиғаттың осы бір каңпеіііл, ыстыгы біршама 
кеміген мазалы м езгш не бас игендей дамылдап, тым-тырыс 
м үлпгеи тыныштыққа ауган. Қала орнайды деген қыраттың 
жусаны бүрқыраған бір тусына келгенде Қаныш Иыантай- 
ұлы жерге сүлай кетті де, маған "Лсықпа, дем  ал" дегендей  
ншарат оі.лдірді.

Екеуміз жусанды далага төсімізді тосеп жатып, былайғы  
жұрт естісе күлкісі келер қызық әңгіме піерттік.

— Солай, Федюша, қяяЯ і іс деуш і едің\ер, міне, көрдщ бе, 
бәр-бәрі бүгін ш ындыққа айнШіды! К үні ертең осы жерге 
экскаватор келеді де, келеш ек қала іргесін қопара бастапды. 
Онан соңзөу.им бііік үйлер сап түзеГщі. Екеуміз жатқан қырат- 
тың ортасында фонтап атып, сая.ш бақ өседі/ Жүмыстан қай- 
тып келе жатып, Федя, осы арада, жоқ, сен өГгтіп күлме, мен 
саған ертегі емес, шындықгы айтып отырмын... Иә, жүмыс- 
тан қайтып келе жатып, осы арада бір-біріне су  шашып асыр 
салған балақандарды көресщ...

— Соған д ей ін  оқы п алсам жарар еді. Коп норсені мен  
жете түсінбепмін, кобіне ойша қорыгын, солай болғаны жөн- 
аудепдолбарлапжасаймын... Шынымбұл, Қанышаға, оқығым  
келеді, үй  болған соң білесіз, — д еп  әңгіме сурен ін  і ш і м д і  

жеп жүрген көкейкесті арманыма б± рамын.
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— Оның дұрыс, Федюша, оқу  керек. Сенщ геологняға де- 
ген ынтаң бөлек, өте байқампазсың, — деді Қаныш Имантай- 
ұлы бұл ойымды іле құптап, — бірақ сен биылша оқуды қоя  
тұр, сезесің бе, қанша жұмыс күтіп тұрғанын?... Ертеңнен 
бастап осы жерге кәшесщ, не керек — бәрш берпземш, екі- 
үш ай бойы қона жатып жұмыс істеп, қала мен өндіріс са,ш- 
натын алаңдардың астын тексересің. Ал, бұл оте-мөте жауап- 
ты жұмыс, күні ертең оқуына кетіп қалатын студенттерді 
мұндайаса мәндііске қояалманмын. ¥қтың ба, сенінеге ертіп 
келгенімді? Болашақ Ж езқазған қаласыныц іргесіне геоло- 
гнялық непздем е әзірлейсщ.

... Тамыздың орта шенінде Қаныш Имантапулы жұмысы- 
мызды тексере келгенде қ ұ р ы ш с  алаңынан оіз жүз қаралы  
ұңғыма бұрғылап үлгергеи едік. Олардың тік қпм асы н да 
сызып, калькаға түсіріп қопғанмын.

Қаныш Имаігганұш соның әрбірін асықпай керіп, бұрғы- 
лаудан ш ы ққан керндсрді түгел қарап өткеп соң:

— Жарадың, Федюша! — деді қолымды қысып. — Жұмы- 
сыңоңды, зауыт пен қаланың орнындұрыс белгілеппіз. Бұған 
енді ешқандай шүбә жоқ. Үсті борпылдақ, жарықшағы көп  
сняқтанған қыртыстың тереңде жалпақ тасқа анналғаны — 
үлкен олжа! Демек, Ж аңа Ж езқазған  қандай жер сілкіну, 
тіпті, небір дүмпу-қопарылыс қозғалта алмайтын берік ірге- 
тасқа тұрғызылады..."

1937жылдыцқарашпайы.Ні\й,і(құжатбойынша — Өспен) 
мен Ж езқазганны ц арасы кең табанды темір жолмен қосыл- 
ған. Ж ол жедел қарқынмен салынған, сол себепті коптеген 
станса мен разъездер толық жабдықталмаған қалпында асы- 
гыс тапсырылған-ды. Пойыздар жолшыбай көп кідіріп, әрі 
сирек қатынайды. Бірақ, соның өзінде үлкен өмірге тікелей 
жалғасқан Үлытау өңірі кең тыныс алғандай, құлашын жаңа 
жазғандай қауырт қимылға көшкен. Ж ы л аяғында ж аңа жол- 
ды Қарағанды-Балқаш тармағына қосып, Арқадағы үш алып- 
ты өзара байланыстыру жайында үкімет шешімі шықты. Бұл 
үшш Ж ары қ стансасынан жаңа жолтарту қажет...

36-жылдың қысынатаман Гнпроцветметжобалаушылары 
Үлкен Ж езқазған  комплексінің жобасын дайын етті. Ж оба 
әуе *\і Қарсақбайда талқыланды, соңынан наркоматқа жолдан- 
ған: өнеркосш еалаоы — кен өндіретін рудннктер мен байыту 
фабрикасынан, ж аңа мыс қорыту зауытынаы тұрады; бұлар- 
дыңбарлығы, жұмысшы қалашы қтары электр қуатын жасан- 
ды келдің жағасынан салынатын үлкен ТЭЦ орталығынан ала- 
ды; оған қоса Жезқазғанда механикалық жөндеу зауыты, флюс-
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тервндіретін қазпншұцқыр, құрылыс материалдарын дайын- 
дайтын ұсақ өндірістерторабы, зор қуаггы тасымал паркі, қала 
іргесіне жақын орналасатын бау-бақша, жеміс шаруашылыгы 
жэие тұрғын үплер қа\аш ығы салынуга тиіс...

Ж обалаушылар Балқаш қа\асы н  салуда жіберген қате- 
лікті ескеріп, құрылыстың бірінпп кезеңінде тұрғын үйлер 
тұрғызуды белплеген. А/\гашқы бесжыддықтар кезіндегідей 
барактар жүиесі емес, иа ұсқынсыз жыпырлаган жұмысшы 
мекендері де емес, мүлдем ж аңа үлгідеп, нағыз соцналистік 
типтегі ж аңа қала. Ж оба бойынша, ірі өндіріс орталықтары 
иіеткергі тұсқа салынып, алқаланы ңөзі дербес а<\аңда, өзше 
қы змет ететш түрмыс шаруашылықтарымен, жасанды колі 
ж әне су торабымен, бақ, бақша, мектеп, кеннплер сараны, 
спорткомплексі, стадпондарымен шоғырлана орналаспақ.

Сөйтіп, ннженер Сәтбаевтыц бұдан он жыл бұрын "Ыа- 
родное хозяйство Казахстана" журналында жария еткен баг- 
дарламасы қаз-қалпында ж үзеге аса бастаған...

IV

Ж ұмыс көлемі қайтадан ұлғайған соң геолоітардың Қар- 
сақбайдағы кеңсесі едәуір кеңейтш п, Қаныш Имантайұлы 
отбасымен тұратын потер үйдің екшші жартысы дербес беріл- 
ген-ді. Онда кон-көрім кең екі бөлме бар-ды, ас үйді қоссаң — 
кабинеттің саны үшеу. Қалайда бас механиктің кабинетіндегі 
бұған деіпнгі екі үстелмен салыстырғанда, хан сарайындай 
кеңжай!.. Бөлменщең үлкені — камералка, оған коллекторлар 
мен чертеж сызушылар ие. Ортада беттақтайы  төрт шаршы 
метр даңғарадан' сызу үстелі орналасқан. Оны жүрткезектеслп 
иемденеді: кімге қанша қажет, қанша уақытқа қандай схема, 
иә, картаны жедел сызу керек, болмаса әлдебір үңғыманың 
қимасын асығыс дайындауға тура келеді. С ол\ шін кейде түнде 
дежұмыс істейсщ, амалқанша?.. Қабыріағажабысып, бұрыш- 
тарға сығылысып коллекторлар мен геолог-техниктердщ іа- 
ғандары орын тепкен. Бұл бөлмеде сегіз-тоғыз кісі жұмыс 
істейді. Ү стемердщ  жш  қоиылғандығы сонша, кірген-шық- 
қан кісі солардың ара-арасымен қырындап әрең өтстін. Бірақ 
мұндағы ж ұрт соны елең қылмайды: "Кабннетіміз тар бо\ға- 
нымен, ісіміз зор!" дейтш  әзі\дер і бар-ды. Камералканың 
бірден-бір "қожайыны" — ағаколлектор РуфаКазанцева...

Төрдегі шағын бөлмеде үш үстелтүраты н. Оны ж ұрт ка- 
бинетдейді. Өйткені опда барлаушылар мекемесінің бастығы 
отырады. Кіре берістегі екі таған геологгар мен прорабтар-
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дың ешшсшде, әрине, қайсысына керегірек болғанына. Ас 
үйге жобаланған бөлмеде контордың есеп-қисабын жасай- 
тыидар, арифмометр құлағын агіналдырып, шот қағушылар 
отыратын. Кеңседеп ең шулы, мазасыз орын — осы жер.

Қысқасы, геологтардыңжұпыны кеңсесшде бір мезгілде 
18-20 адам жұмыс істеп, ¥лытау атырабының асты-үстшдоп 
асы лқазы наны таразы ғатарты п, картағатүсіріп, оныңкеле- 
ш ектағдырына өріс берумен шұғылданатын.

Отыз бесшші жылдың барлауы кең көлемге жоспарланған- 
ды. Қаныш Имантайұлының ойынша, соңғы екі жылдатежеу- 
ге түсіп біршама кешеуглдеген барлау үлесін таяу мерзімде 
еселеп қайтару қажет. Б ұ \ үшін отыз екі станок қысы-жазы 
бірдей істейтін тұрақты жұмыс қа кешіріледі, ал жазда ең кемі 
елу қондырғы бұрғылауж үрпзсш . Геологтар басқарған, тех- 
никтер жетекшілік ететін шолғынш ылар Ұлытаудың арғы-берп 
төңірегін шарлап, пайдалы қазбаларға барлау жасанды.

Қияқты көмірін барлау қантадан орістеді. Онда бес станок 
жұмыс істейді. Қыста да бұрғылау ж үрпзуге дайындық жа- 
салып, жұмысшылар түратын баспана салынып жатыр. Арғ- 
анатьі тауының етегінен мыс кендерипң ш ұқанақ белплері 
банқалған, вмбе онда алтын ж ұрнақтары  шашыраған ақтас 
желілері бар. Ічвпес Ж елезнов немденген Қорғасын кенін 
түпкімкгі зерттеуге Түсті метш\л барлау басқармасы аздаи 
қарж ы  бөлген. Соны енді Қорғасын ғана емес, ұры мтал 
тұрған Арғанатыға да жұмсап, ұтымды пайдалану керек... 
Бүйректегі Атасу мен Қарсақбайдың өз басындағы темір, мар- 
ганец кендерш  де шола қарағанды қойып, дербес барлау 
партиясын ұйымдастырып, кендікқорын, көлемінтаяужыл- 
дарда аиықтау міндет. Н ақ осындай назар Ақши мен Ағады- 
рға да керек, бәрінен де бұрын Теректі, Әулиетас, Терісақ- 
қан, Ж аманайбат, Атбасар төңірегінен табылғап мыс белп- 
леріне ш ұқш ия үңілген теріс болмас еді-ау. Таңданарлық 
құбылыс: осының бәрі соңгы үш-төртжылғы шолғыншы бар- 
лауда мәлім б ом ы , әмбе әркімнен қары з алып, атүсті қара- 
ған ізденісте, ал егер түбегейлі зерттейтін болса?..

Қарсақбай ГРК-иың жетекшісі сол күндерде-ақ көңілін 
алабұртқан бір сауалды ж ш рек ойлап, мазасы кететін-ді: 
осыншама мыс пен басқа кен көмбелершщ Ұлытау атырабы- 
иа шоғырлануы неліктен?.. Бұлда — табиғатгыңәлдебірзаң- 
дылығы. Кім соны анықтайтын? Ол үшін көп уақыт, жылдар 
керек. Ал қазір?.. Ізденісті барынша күшөйтіп, ж ан-ж ақты  
өріс тету шарт. Тегінде, Ұлыгау қыртысының қазына байлығы, 
олардың өзара ж ақы н орналасуы — ж ұм бақ құбылыс. За-
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тындя ол — пдеуші гоологгар щұгмлдамптыц іс омос, гылым 
нолорінщ, гоологин нмстнтутгарыньщ міндоті Пірор емос, 
олдоношо жылдьщ... Полаттамдагы томірго қу нарлы лигиігг 
жыныстарыи зерггоугамаша нотижо Оорді, Опьщ шыгыс бол- 
демшен, Торгаіі нппне қарап мыс кондорнпц айқын болгі 
лорі табылып отыр. Вүл да коңіл болормк норсоі,. Түгпкте 
кварцмггер мен гипс жемлорі кезікті. Қүм жалдарынаи озго 
ештоңесі ж оқ доп жүргоіі іргодоп Вотбақгыц шолі де қымбат 
қазынадан қ \ р алақан емос окен; Тасқс>ра депмг жердон мыс- 
қа бан қүм аіпты  кемдердщ үшырасуын не депміз?.. Өзпнп 
қойыи, Ж езқазганны ңтерістік іргосшен, неборі жиырма бес 
шақырым түрган Лііраіібаіі қыстауыныц алдынап агатын 
жыламық өзеш ш к Ж ыландыш.щ жагасынап қүнарлы мыс 
озекшелершщтабылуын айтсаңшы!..

(80-жьь\дардан беріде темір жол тартылыи, қүнарлы кеш 
ммллнон тонналап алыиа бастаган "Сепсриын" канішпі ал- 
каш ашушы Қ.И.Сөтбаев Жылянды деп агаган. Тагы да ғажап 
көрегендік демеске шаря жоқ: 1933 жылдың 24 тамыз күш, 
яки іздешске қяряждт қарастырьш. басиасөз боггершде дя 
был қағыи шарқ үрып қиналып жүрген кезінде "Казахстанс- 
кая правда" газетшде жарық көрген "Жвзқазганды бягаляй: 
тын мезпл жетгі" деген мақаласьшда ол: "Үлһоп Ж өзқазт н- 
,\ы біз ёдәщ ' ОілошЗ' А і бшнчітшімп о,\ал,\<> көн", — десс, екі 
жылдан кеіпн мерейі асып, мол қ.іражатқа қолы жеткен ша- 
ғында тагы да сол газеттс (1935-тщ 4-маусымы) жарық керген 
"Ж езқазганга — дацгыл жол" мақаласында ол үкімет шеішм- 
імен салынбақ темір жочдыц "Өстчі крніші — Ж езқазт н"  
тармзғы туралы сөз қозғап отырып: "Жсзқазған ешқашанда 
түп станса болын қалмаблы, тораптық үлкен жол,\ыі/ орта- 
лы қ ірі мекані атануы сөзсіз" деп сөуегеішк жасапты. Шын- 
дығында солай болды: 50-жы/\дарда-ақ одан төрт қүбылаға 
бірдей сан тарам жолдар шыға бастады...

Ж аз шыга Қаныш Имантанұлы ж ан-ж аққа агганып кет- 
кен шолғыншы топтардың жұмысын тексерш, кейде өзі де 
он-он бес күндік саяхаттарға шығып, ж ер көріп, аққұба оңі 
күнге күйіп қоңы рқантартып, жаны сергіп, ж аца ізденістер- 
ге құлшынып оралады. Контора бастығы далаға саяхаттан 
қайтқан кезде барлаушылар кеңсесінде өзгеше әуен орныға- 
ды: оның келуін күтіп тұрған жұмыстар оп-оңай шешімін та- 
уып; камералкадағы қы здар бонларын түзеп, ж ұмы сқа су 
ж аңа көйлектерін кшп келіп, сыланыи-сипанып әбігерге 
түсер еді... Ж ұртты ң бәрі кенет ширап, міндеттеріне жауап-



305Лһшһж чы шьшЫтфы

тыр.іқ қлраічім гілдыіілягыжумыстытизірикОітіілптастііуіті 
ты ры сқім  иыииіндары Оайқалатыи

Қйныш Имантаиулыиыцозі А'* кецсодо Оолітш күидоріш 
доарто-к»шд«мей, ксчнті ганга жалгаіі, қайеыбір кездеон бее 
сагат талмаіі отырып вндіре іетеуші еді, Мүіідай қарОалас 
күндерде ол іоібішетпн' тацгы сагат алгыд.і келотподі, екі с;а- 
гаттан сон қүймалас қабыргадагы іютвріне барыи, ұйқыдан 
ояшчш Оала ш.ігасымеп бірге отырып ертецплік ас ішеді, 
қазақы  шайга да рақаггана бас қоятын мезгілі осы, Одан соң 
үгтелден бас алмай жүмыс ісгеиді, Түскі астап кеиш жарым 
сагат коз шырымын алу да бүлжымас г.ідеті, Ж азы п отыргаи 
есебш бгпрмесе геологтүнш цбі|іуагыналеиінж ұмысорііЫ ' 
нлн котпейтін, тек жүйкееі қажыган сотгерде гаііа қабырга- 
нытықылдатып шайалдырады,.,

Өздеріоулиедеи қ үрметтүтатын контора бастыгы осыл.ій- 
ша күнді түнге жіілг.ш беріле жүмыс ігт<-йтшіп көргеи соң 
қараүгшдагы қызметкерлер де уақъггиеп есептеспей ецбек 
етуші еді, Ешк.імгө ол "Сеп сөйте гой" домейді, оркім оз жагдай- 
ына қарай икемделш, тансырылічін жұмысты уақы гында істеп 
тастауға құлшыиыптүр.ітын-ды. Вүюл кецсе қарбалас еңбек- 
ке жүммлғаи көй сөтге 'іорп болмеден Қапмш Имантайұлы- 
ның "Руфочк.іІ" деген ж.ійдары үні сацқ ете к.алады, Руфа Ка- 
занцепп орпынан лып етш тұрып, кабииетке еркш кіреді,., Лл 
кейде "1’уфина Константиіюшіа, бері келіцізші" деді ме, каме- 
ралкадагы ж ұрт тым-тыііыс т ы іт  қалып, төргі болмеге жал- 
таңдай қарап, кейде жүмыстарын гыйып құлақ түреді. Казап- 
цевапыңтікелей озіне қатысты шақыру болса, бастықтыңдау- 
ысы қатгы шықпайды, оредік қана "Мұныңыз қалаи-, сізден 
мүны күтпеп едім?" дегеи төрізді өскертудің үзжтерш  ғана 
естисің. Лл, қателік қызметкерлердің бірінен болдія ма, Қаиыш 
Имантайұлының үні саңқылдап жташ, "Мынаны қараңызшы, 
қарауыңыздагы қызметкердің не істеп қойганын? Өзщіз иеге 
көрмегенсіз? Ж оқ, мұпдай жұмысты қабылдамаймын, қайта- 
данжасатыңыз!..." — деп, ш иратыпжатқанын ұгасың,

Құлағына дейін қызарған аға коллектор әлдеп уақы гга 
кабинеттен сүмірейіп шығады да, жұмысына кіріседі, Вұл 
уақытта одан өштеңе сұрауга болмайды, сұрасаң да жауап 
ала алмайсың. Ал, Қаныш Имантайұлы сыртқа шығып кет- 
кенде?... Руфаға да и л  бітіп, жұмысын ұқы псы з орындагап 
қызметкерді ж үнш етүтуге кіріседі. Қорғанып га, ақталыпта 
ештеңе айта алмайсың. Абзалы ұндемей, тыныш тұру. Пц 
дұрысы — қателігіңдітезіректүзеу.

Бірғажабы, "моншаға" түсіп, иә "сшкпе" көргендердщбір- 
де-бірі кек сақтап, болмаса ренші айтпайды. Әділ сыига кім
20-26
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наразы ? Қателеспейтін жан, сүрінбейтін тұяқ бола ма? Қаныш 
Имантайұлының өзі де кейде камералкаға бас сұғып, д \ т м  
жұрттың көзінше: "Мына чертежді қайтадан жасасаңыз қай- 
теді.Кінолі — менөзім, кейбірдеректерінкешкврдім.Текрен- 
жімеңіз!.." — деп қиылып тұрғанда, не дейсщ? Тегінде, бұл 
ұжымның ұйымшылдығы осындай ашық сын, өзара ауызбірлік- 
тен қалыптасқан. Ағайынды кісілер "Жұмыста — жат, уйде — 
бауырмыз" десіп еңбек еткен соң орқашанда солай болмақ.

Үлкен Ж езқазғанның дабыра атағы көпшілікке мәлім бол- 
ғалы, әгіресе 1934 жылғы ғылыми сессиядан соң орталық- 
тағы зерттеуинституттарынан, жобалау мекемелершен, түрлі 
басқарма, трестерден әрқилы өкілдер, ірі мамандар, есімі 
ж ұртқа әйгш  үлкен ғалымдар да Ұлытау қойнындағы қисап- 
сы з мол қазы наны  көруге ы нты зар  болған: Н.Г.Кассин, 
М.П.Русаков, И.С.Яговкин, В.Н.Крестовников, Ф.В.Чухров, 
Е. \.Кузнецов, профессор М .М .Пригоровскнй, соңғы кезде 
КСРО ҒА-ның корреспондент-мүшесі (кешнірек академик) 
И.Ф.Григорьев сықылды бәрі-бәрі ұлағатгы жандар. Олар- 
дың Қарсақбайға келуі, Ж езқазғанды , басқа да кеніштерді 
ж ата-жастана аралауы — кен іздеуші қарапайым геологтар 
ментехниктер үшш — әрқашандаұмьггылмасоқиға, біммпаз- 
дардың нақтылы көмегі, дер кезінде аитқан ақыл-кеңестері 
қонақтар қайтқан соң да ж ы \ бойы аңыз ғып жырлап жүретін 
ұзақ  тя қы зықты әңгіме. Ең ғажабы, бәрі де өздерімен бір 
қазаннан ас ішіп, бір палаткада жатып, далалық партияның 
адамдары нендей бейнет шексе қоса көріп, саяхаттауқыметін 
бірге бөлісетін нағыз ннабатгы да еңбекқор знялылар.

Мәселен, Иван Степанович Яговкин соңғы келгенінде Қар- 
сақбай геологтарыи жинап, келелі сұхбат жасаған. "Қымбат- 
ты әріптестер, көп уақьгг Ж езқазған  туралы ж аңсақ пікірде 
болып, бұл кен орнын мезгш нде барлауға зиян келтіргенімді 
мойындағым келеді. .\қырыпда шындық жеңді! Соңі\ықтан да, 
мен, қымбаіты Қаныш Имантаевнч, сіздщ табақ\ы  күресщіз- 
ге шексі.з ризачық білдіріп, Ж езқазган  қазынасын бар\ауда 
тереңдегі қнсапсыз кенді болжай білген ғажап дарыныңызға 
басымды иемш !" дегенде, тындауіиы ж үрт ду қол соғып, шын- 
ды ққа жүгшш, өзі үшін ауыр монындау жасап тұрған про- 
фессор білпрге шынайы көңідден қошеметкөрсеткен...

Ж е зқ азған  қы ры на геолог-академ иктерден ең алғаш 
ықылас білдіргендер А,Н.Заварнцкнй мен А.Д.Лрхангельскнн 
болыпты. Андрей Дмнтрнепич Ұльп-аутаолденеше морта ке.\ш, 
сол жылдары ол КСРО ҒА-ның геологпя ннстнтутын басқа- 
ратын, кен жүлгелерше ш ұқш пя үңілген. 1936 жылы олгео- 
логҚ  И.Сәтбаевқа арнаііы хат (айы күш қойЫлмаған) жаза-
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ды: "Сіз)г> м еч бұл хаттыалдын <зла жолдап отырмын. Өйткені 
¥лытау-Жезқазған аймағындағы келеш ек ізденістщбағытын 
ж әне оны ң жалпы көлем ін жете б ілу  — қазірде б ізге өте 
қажет, <зл м ұны  ингтіггут адамдары С іздіңкөмегщ ізсіз ойда- 
ғыдай орындай алмайды... Тағыда есіңізге са.\ғымкеіелі: бұл 
жұмыстарла Сіз — тек кана жетекші боласыз, бізлін кызмет- 
керлер  — сізге тек кана көмекші!"

Демек, орыс ғылымының озық ойлы адамдары сол кездщ  
өзінде-ақ Қ.И .Сәтбаевтың ғылыми қабілетін бағачай ^ілген...

Қаныш Имантайұлын іздейтін көппң мол тобы даланын 
озінен келетін. "Ж еті қаг жердщ сырын бь\етін” Сәтбаевқа 
қайткен күнде көрсету үшш тшін-порымы. түр-түрі өзге тас 
кесектерін бейнетпен жинап небір қияннан арқалап келпі, 
кездестіре атмаса, Қарсақбайда қона жатып ж а\ы қп аи  тоса- 
тын да солар — дала кезбелері. Әрине, мұндай тасқұмар жан- 
күйерлермзн сұхбат құруға, тастан өзге де дүние.\ер жайын- 
да неше алуан әңгіме шертуге Қаныш И мантайұлыныңөзі де 
кетәрі емес. Олардың жеткізген м инера\ ү \гілері, шынында 
да, мәнді 6оу\ ы і і  шығады. Кейбір отрядтар солардың ізімен са- 
парға аттанады. Ту қияннан бос жыныс арқалап келгендер де 
аз болмайды. Солардыңбәршщқоржынын кайтаркездедүкен- 
гг ертіп апарып сәлем-сауқатқа то \тырып. иө кездеме пұлға 
сы қапж іберу — Қаныш Имантайұлының бұлжымас әдеп.

Геологтың жол дәптерінде қиян ше гке шыққан кезде өзіне 
көмек берген, кен бе\гілері ашық көрінген мүдұелі жерлерді 
нұсқаған көптеген дала тұрғындарының есімдері ата.\ған. 
Қырық жылға тақау ізденіс сапарларында Қаныш Нмантан- 
ұлы қасына ерткен жолсеріктері. ал бұлар Сарыарқаның кең 
шалқар атырабында, Шу, Сарысу өзендерінщ ұзын саласын- 
да. Қаратау бөктерінде, тіпті қнчн шетгегі Атырау мен Маң- 
ғыстау түбегінде ондап санадоды. Олардың бәрін түстеу — 
бүгінде қнын іс. Сөйтсе де кен іздеушімен 1929— 1937 жыл- 
дар аралығында Бетбақтың шәлш, Шу, Сарысу бойын, Арға- 
наты бөктерін бірге кезген  Бекмағанбет С ұлтанғазиев 
туралы бірер сез айта кетуді жөн көрдік...

Құдан тағала бұл кісіге табнғаттың тылсым тілін тереңі- 
рек түсініп, ж урепм ен сезіну қабілетш артығырақ жарат- 
қан сынды. Аңшылық кәсіігп ол кен тасын іздеу ісімен жал- 
ғастырған. 1937 жылдың 9-желтоқсан күш Қазақстанның Ха- 
лық шаруашылығы комнссарлар кеңесі оған мыс. ннкель 
жене кобальтқа бай кен орнын ашқаны үшін (мемлекеттік 
құпня іс болғандықтан жердщ аты Горсетілмеген) 2 мың сом 
ақш алан сынлық бершті. 1915 жы \дың қы ркүйек анында
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Жамбыл облаткомьша жолдаған хатыйда Қаныш Имантайү- 
ли: “Р.Султгитізпеп — Қіззақстгшньщ жврасгы бпйлығыижа- 
.шқггә/1 ҺідеушһырАІң бірі, өз бетімвн үйрснш, гоолог кәсіош  
жеге м еңгерген талсінтты ёарлдушьг. Іздеш с жолында ол 
бірнеше кен Аоздерінашты. Бул кісіге өрдаііым қолтабыс етіп, 
көмек Жііслп отырған жон ба\ар еді..." — деген лебізді, сірө, 
бекерге жазбаган,,.

Геолопъщ ж анк\нер достары, тілеуқор адамдары өр ауыл- 
да болған. "Бір жолы кецседеп дуиім  жүрт таціалган оқиғаға 
тәнті боадық — дегон куолік айтынты Федор П.ісі ухоіі 1974 
жылы, бейдауа дертпен ауырып жүрш, Ж езқазған кен ме- 
таллургня комбннатыиың тарнхн-ондірістік мұражапына 
тапсырган, сүйікті үстазы Қ.И.Сәтбаев туралы колемді есте- 
лігінде. -  Ертеңгшк мөзгн\.\е ақ сақа,\\ы қарт кісінің төрдегі 
кабннетке кіріп бара жагқанынкөргенбіз. Ө.\\ен соң алгі қарт 
жыртық куш сш  қолтыгына қысып, устінс Қаныш Имаңтай- 
ұлының шолақ қара тонын кп іп  шықгы. Ңізде үн жоқ: бір 
тонның бір жылқы тұратын қат кезі; оның устіне далада 
қақаған қыс; Данекеңнің кеуде дімкәстіпн де  білеміз; өрі ол 
дамылсыз сапарда журетін адам... Біраздан соң кеңсеге Тап 
сия А>\ексеевна келді. "Тася, уй  жаққа барсаң, менің күпай- 
кемді ала ке.миі!" — деген  дауыс есгп\\і торден. Мән-жайды 
біліп рен іш  білдірген жұбайына Қаныш Имантайұлының 
түсіндірмесі мынау бо,\\ы: "Қайтенш, улкен  кісі екен, усті- 
басы жудеп кетіпті. Кіргеннеи-ақ менщ  тонымнан коз а.\май 
қараіі берді, сонсоң жаным ашып, еріксіз сыііладым..."

Ж ақсылықты, тегінде, ол кімге болсын, пайда көремш де- 
ген күнкі есеппен жасамаған. Бақай есеп — Қаныштың жа- 
ратылысына ж ат құбылыс. Әрмне, қарапайым халық та оған 
көл-көсір пешлмен қарап, ауылына келе қалса, өрістегі ма- 
лға шауып, үйіндеп бар асын алдына тосып бойек болып, қан- 
ткен күнде коңілшен шығуға құлшынып баққан.

Соның бірі Терісаққан өзеншщ жоғарғы салаі ында болған 
оқиға: Копқазған маңын (Атбасарға қарай шығатын жолда) 
аралап жүрш, Сәтбаев тобы бейтаныс бір ауы лға соғып, жол 
сұраған. Бұдан әрі бармақ жері — терістік беткей, қү м жалда- 
ры басқан елсіз қиыр. Аіцылы маңы. Ауыл адамдары геолог- 
тарды алыстағы құдасы келгендей-ақ шын пеиілмен күтеді. 
Б ірақ сұрап отырған жеріне ж ете алмайсың, оның жолын 
білетін кісіміз — дүкендегі ұстамыз еді, кеше кеште ол байғүс 
жарақаттанып қадды... деседі. Ж ол сұрамақ болып Қанекең 
үстаға барады. Науқастыңхалі ауыр сияқты, қолын күидіргеч 
кш збен орап алған, төсек тартып жатыр. Мон-жайды еспген 
соң ұста кшне бастайды. "Шынымен Қаныш болсаң, есіз да-
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лаш қалайша қаңғытып жіберөмін? Сендей елазаматына бір 
бармақ түгш , жаишіда!" деп, оуелі Қ арсақбайға апарып, 
дәрігерге корсетейік деген ақылга да көнбей, өміршде тұңгыш 
к ө р т  тұрған геологгарды ауылыпан екі ж үз шақырым шөл 
далаға басғап көте барған...

ТАҒЫ ДА АЙҚАСТА

[

1937 жылдың 18 ақпаны күні Серго Орджопикидзе қайіъіс 
болды. Елудщ беліне енді ғана ш ыққан көрнекті қайраткер 
түлғаның кенетген қайғыс болуы көп жүртты, әсіресе өнеркәсш 
адамдарының қабырғасын қатты қайысш рғап. Солардыңбірі 
— Қаныш Имантайұлы. Қайғылы хабарды раднодан естіген 
сатте-ақ козіне ж ас алып: "Серго жолдастың арамыздан 
мезгілсіз кеткенін, сірә, біз олі-ақ сезінеміз. Асқар тауымыз 
ғана емес, пана боп отыргаи қорғаушымыз қүлады. Біз үшш 
бул, шынында да, ешқашанда ориы толмас қаза!" — деген-ді. 
Айтқаны дөп келді.

Арада он күн өткен жоқ. Түсті металдар басқармасы қа- 
һарлы жеделхат жолдапты: "Бнылға бөлһггенбарлауңарж ы- 
сы  елупайы зға кемиді. Енщайда арыщанып, ңарж ысұрама- 
уы ңы зды  қатаң ескертеміз!.. ".

Күні-түні ж ер тесНп, Ж езқазған  ғана емес, Қняқты мен 
Байқоңырда, Атасу мен Атбасарда, Қоргасын кешнде, Ж езді 
меп Найзатаста, Қ арсақбайды ң өз басында өшмді жұмыс 
істептұрған станоктарды барлаудан қалай тиясың? Алдағы 
жазға жосгіарланған кең барлауды қайтпек? Елу пайыз қар- 
жы мың қаралы  адамның қ ақ  ж арты сы н қы сқарты п, өз 
ж өніндітапдепқаңғытыпжіберу!.. Ж оқ! Ж езқазған барлау- 
шылары мұнан да зор құқайды көрген, келеңсіз қиянатқа 
биылда көне алмас! Орджоникидзе жолдас ж оқ болғанмен, 
мемлекет мүддесш корғай білетін, бұл өңірдегі барлаудын 
пайда-залалын айыратын қайраткер Сергоның орнына ке- 
летін шығар? Қалайда ізденбей тоқтамайды!

М әскеуде ол ең алдымен бас басқармаға барған-ды.
"Сөтбаев жолдас, бізді әбден басыныпалғансыз, кімніңар- 

қасы екенш білеміз, — болдыестігенжауабы. — Қарамағыңы- 
зға жарым-жартылаіі қарж ы қалдырғанымызға тнубе деңіз. 
Анығында қаржыға аса ды пр бүгінгі ауыр жағдайымызда он 
жылдан бері іздеп тапқан қисапсыз мысыңызды қазып алсақ
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тажаман болмас деймш. Ьңауелі темір жолды жеткізіп алайық, 
комбинатты қазтұрғы зуда — бастымшдет!.. Албар\ауеодан 
кейін де өрістейді. Ж езқазғанда мыс барын білеміз. Демек, бар- 
лауды біршама тежеи тұрсақ та ештеңе бүлінбейді. Гүсппкті 
ме, жолдас? Сондықтан біздіңде, өзіңпдщ де қымбатуақыты- 
ңызды зая етпей, ұтымды ақылға құлақ асыңыз! "

Амалқанша, бұл жолыМ әскеуде көи жүрмей, ескітаныс- 
тары Алтын барлау трестіне соғып, ш артқа отырыи, қаржы 
дорбаларын біршама қақты  да, жайма-шуақ ж аз күндерш 
тшмді пайдалануды ойлап, Ж езқазғанға қайтып кетті.

Федор ПАСТУХОВТЫҢ естеліпнен:
"...Көктемтң алғашңы күндерінің бірінде Қаныш Иман- 

таііұлы м ёт  Ж езқазғанны ң теріскешнен 46 шақырымдап 
қашықтағы Шайтантас деген таулы жерге ертнт ке.мп, ақтас 
ағараңдаған жотаны нұсқады да:

— Федя, жаз бойы осында істейсщ. Көп кісі бере алмай- 
мын, бірақ шурф, жыра қазатын йіраз жұмыскер қосамын. 
Бұл жерден алтын іздейсің, — деп  жолшыбан а,\ған ақтасты 
ұсақтап сындырып, ү,\кейткіш шынымен соның өне боііында 
шашыраған алтын түйіршіктерін көрсетті, — Колхек тор дос- 
тарың Вася Солодовников пен  Павел Прокопьевке де осын- 
дай міндет жүктемекпін. Жазға жететін қаржымыз бар, ал 
күзгі тірлігіміз — уш еуіңнің салымдарыңа бай-ланысты. Со- 
лай, Федюша, Ж езқазғанны ң мысын сендер табатын алтын- 
мен ақтамасақ, жағдапымыз қнын!..

— Қаныш Имантаевич, знянкестік емес пе? — деп едім.
— М ұның бөрі, жігітім, уақытша кедергі. ТүФінде біз же- 

ңеміз. .Ал сен тапсыры.'\ған жумысты тыңғышқты орындауды 
біл! — деп  түртінектеген сауалымды үнатпап қабағын түйді.

Жауапты тапсырма алған соң елгезек Пастуховта ес қала 
м а?! Қасыма он шақтьі кісі алып, керек-жарағымды түген- 
деп, Қаныш Имантайұлы көрсеткен тауға келіп, жұмыс бас- 
тадым. Барлауымыз сәтті 6оу\ы, ә дегеннен-ақ алтын желі- 
лері молырақ кезіккен  жылғаны қуып, терең жыра, алдене- 
ше жерден шурфтар қазып, жұмысты өндіріп тастадық.

М аусы мны ң орта кезінде  Қаныш Имантайұлы қайыра  
кеұщі. Жыраларды ұзақ қараудан соң, сірә, көңілденді білем, 
бір мезгілде: "Фодя, күн  ыстық екен, жүр, өзенге түип қап- 
танық "десіп. "Жоқ, әуелі палаткаға кіріп шығаиық!"дегенім- 
де, Қаныш Нмантайұлы бетіме таңдана қарап: "Әй, әй, Федю- 
ша, м енен бірдеме тілеп түрсың ғоп, көзщ нщ  қуиры ғы  тым 
жымқырылып кеткен екөн, жүр" деп соңыма ерді. Палаткаға 
кірген соң, мен есіктегі брезспт жаппаны қымтап жаптым да, 
төңкеру.б қара қазанды нұсқадым. "Лу, мұның не?" Шыдам-
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сызданған Қаныш Имантанүлы қазанға жақындап барып еді, 
мен: "Оибай, бүл жаққа баспаңыз! Ж арылғыш заттарды сон- 
да сақтап жүрмін!" деп  кесе-көлденең түра қалып, қазанды  
өзш  аудардым. "Сенщ мынауың барып түрған қылмыс!" "Қ ыл - 
мыс денсіз, жарьпхғыш аммоналды сонда қанда үстауым ке- 
рек, қойма салғызуға кісі берген жоқсыз. Ал детонаторды ба- 
сқа жерде, құлыптаулы темір жөшікте сақтанмын"деп, әрі 
қылмысымнан ақталып, әрі құппямды көрсетуге асығып, да- 
бырлай сойлеп, ақыры аммонал қораптарының астында, жер- 
де көмулі түрған шыны қүтыны суырып алайын. Қанекеңнщ  
көзі шарадай бо,\ды. "Өй, мынауың!.." — деп, қүтыға шап берді 
де, есікке жақындап, жарыққа қарасын... Қүтының қақ жар- 
тысы дерык шайы\ған алтын түтршікторі еді!..

"Жарадың, Федюша! Қүдай-ау, мынауъщ мол қазына ғой, — 
деп Қаныш Имантайүлы мені кенет қүшақтай алды. — Жара- 
дың, сен! Қанша олжаға қарық қылғаныңды Оілесщ бе?! Мы- 
наны алтын тресіндегілер көрсө, бпыл ғана емсс, бізді келесі 
жылыда асырайтын қаржыны бірдөнлақтчрып тастайды. Көр 
де түр. нақ осылай болады!.. /Іл мен сірер айдан соң жүмыс- 
кердің қақ  жартысын қысқартуға ойлапып жүр едім..."

Қаныш РІмантайүлының өлденөге шаттанған кезш е талай 
куә бо.лдым. Сол жолы балаша қуанғаны күні бүгінгідой есім- 
де. Өзенге кетіп бара жатқанда да, суға түсіп шомы лыпжүрге- 
н ім іздеде ол мені мадақтап, өзінің сүйікті әндорін даусын  
көтере шырқаудан танғанжоқ... Әншшгі де ғажап еді-ау. Оны  
суреттеп жазу мүмкш емес. Тек қана тыңдау керек!.."

II

Ио, жұмысты ң ауырына төзш, ертелі-кеш мехнат кешуге 
әзір жан айран-асыр қуана да білетін. Отыз жетінші ж ы л бол- 
са, оның жан азабы на түсш, мансұқ ісі тағы да теж еу көріп, 
соны ң зардабы нан әр турлі қ и ян атқ а  ұш ы рап қиналып 
ж үрген шағы. Ж еке адамға табынудың салқыны барлаушы- 
лар қауымын да шырмап, барлаудыңалғаш қы үйрену, өнер- 
ге шындалудәуірін басынан өткізген, қиьш-қыстау күндерде 
жарты сықпаны бөліп ж ескеннебір ж айсаңж птгтеріж азы қ- 
сыз жалаға ұрынған. Қайсыбірше ол ара түсш құтқарм ақ та 
болған-ды. Әсіресе өзі ерекш е ж ақсы  көріп, туған інісіндей 
болыи кеткен, Одақтағы озат стахановшы-бұргылаушы Сей- 
ітқазы Қарсақбаевтьщ тағдырына...

Ж езқазған  тұрғыны Григорий МИРОНЕНКОНЫҢ өң-
гшесшен:

'Ж сзқазғанға кеште аттандық. Бұл кезде барлаушыларға
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АЬрбае э.чкл актомобилі тгеи, ж урпзушіеі — мон. жо- 
лымен екі- ут оіг.іт іізшпдеп, кеіикі сағат он шпмосынА') Руд- 
нпкке ке.\\Ы. Геалогтзр уііМ ң п\.\ыім тоқтлғанымыз сол еді 
74‘ра <)ц,\ып түрг<Щ\агі, бір оурыштан былғары тужуркилы екі 
кісіш ы ш ко хуАо.Абрекі түрле: "Сотолеи сенсщ 6е?"Аепдүрсе 
қоя берАі- Сарігім мырж ып к ц ір е  жаули берАі. "Сотблен сен 
болсаң — мншпімға!" — л&п жекірді ■лнау Қлныш Имантаіі- 
р ш  ллаыңғы есікті аим бөріи «?д/, (щрудің үлкспі, мурггысы  
қолы ім п  қағып, "Жоқ, а р гқ а !" л с п  кеііін  қараИ ысырлы. 
Мургты қазақ мснің қатарыма, еқш ш іа артқ ы крсслоға жан- 
ғасты, Л'Іенде тіл коқ, есім шығып, моңіу боп қа.\\ым. Оііыма 
күАІк кщ \і. "Өзіміз құлаіцаіі корш, ук ім егф іА •  сенімлі ежілі 
Аеп жүрген азаматымызға д«і лчздмг /седд/. Сіро, меш  де қоса 
қамаіцы... " "Ә/і, лораң, се /це  құлақ б<ір ма, гқце жургің кел- 
ме/і ме? Қарсақбаііға гартдеАім ғо/і сағаң,1 "дегенжекуден се,ік 
етіп, кілтті от алғышқа қосаіІын. Қарсақбаіі — о кунде онер- 
кәсіпті үлкен ауданның орта.\ығы„. Тағы дл уш сағат іізоңдеп, 
тун жарымда Қарсақбаііға к е ц ік . Посе.хканыц ішіне кірген- 
де, "ҚаіЦа?"деіімін қасы^цағы мурггыға жасқана қарап. "Тоқ- 
та! В ізке.ц ік"деп екеуіде машіінадан сощрһі түсіп. үза/і берді. 
Қаныиі НмантаіІүлы шыдамады білем, "Әіі, житггер. бүларың 
н е і  Ж аіІ сурасаіцар да жеткізіп салатып едік қоіі?" — дед/ 
реніш біхдіріп. Мүртгы қазаң қаііыры.іып кешп: "Сен, Сәтбі- 
ев. ш ы ққан тепіці умытпаған боларсың? Баііқап арыздан, 
жоғарыға. Жаулығы әшкер&ленген ағаларыңның қасына қо- 
сып жіберу — бізге оп-оңліі, артыцды қысып күргенщ  жөн 
балар, баіідың < і.ммтпт!.. " — деп, тағы бірдеңелорді орысша да, 
қазақша да доңаіібат көрсетіп бықнырта аіітты да жө/церіне 
кегті. Соіһх:ек мақсаггары — Қарсақбаііға жетіп алу екен, аэде 
біздщ бастыққа қоқан-лоқы жасап қоюды қажетдөп білген 
бе, юм бш ін?..

Біршама уақыт тым■ гырыс отырдық. Түнгі жумыстағылар- 
дан басқаның борі шырт унқкца. Ә .цон соң Қаныш Имантаи- 
ұлы  қалш -қалш  еткен дірілін  басып, білегімнен үстады да: 
"Ж ора, үм-ішімізді бексрге шошытпаііық, бензин жетсе — 
Ж езқазғанға жетщ а,\айық", — деді.

Посе\кадан үзаған соң: "Әнеугүні мен сізге шоферлықтан 
босатыңыз деп  арыз бердім, ештеңе сездіңіз бе?" — дед/л/. 
"Білемін, бұлар сені де  шыр аігнлцы ры п жүр, содан қорқып, 
м енен қашығырақ жүргің к е ц і .  сол ма?" — дед/ бастығым 
оііымды доп басып. "Маған тыңшы бол денді, сіз оңашада не  
соіглеііді, кімдермен кездеседі, қап \а  боламыз... бәр-бәрш  
қағазға түртіп қоііып, хабарлап отыруға тіпспін. М ен орине, 
бас тарттым..." "Жора, мен саған туған інікцей сенемін, сенде  
сөйт, — деді Қаныш Имантаііұлы. — Шақыра қалса — көрген- 
бі.лгеніңді жасырмай айт, өз жаныңнан ештеңе қоспа. Шыда 
тек, не корсек те бірге көреміз. Сірә, уақьггша науқан... "
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Атышулы 37-жылдың зобалаңы Сөтбай әулетіне ерекше 
қатты тиген. Үш бірден бас котерер азаматынан айырылып, 
соларга қарап отырган топты бала-шаға мен күллі ағайын- 
ж ұртесш еи  танғандай боп ж ер сабап қалған-ды...

Ең алдымен, әрине, есімі қазақ  қауымына әйғілі, Алаш 
қозғалысының белсепді қайраткерлері санатында болғаны 
үшш Обікен Зейінұлы ұсталған: кең байтақ қазақ  жері пана 
болмай, өуелі Омбыға, одан да ығысып, 30-жылдары Қырғыз- 
станны ң астанасы ндағы  мұғалімдер пнститутында орыс 
тілшен дөріс оқуға ауысқаны білімдар ағартушыға септігш 
типзбоді; жазалаүшылар құрыгы оны сол жерден шалды.

Екінші козекто Обдікорім Ж әмшұлытұтқындалды. Олбол- 
са немере ағасы Әбекендей саясм күреске қатыспаған, ән- 
әуен енерін оуеіі көріп, Ақмоланың мәдениет үйінде қара- 
иайым жұмыс істеп, бала-шағасын асырап жүрген бейкүнә 
ж ан еді. Амал қанша, оны көрсетушілер Сәтбан қажының 
негізп дәулотіне ие болған Ж әмін байды ңтұқы мы екендігін, 
әрі Ақмоланың қалталы ж уаны  (С.Сейфуллин "Тар жол, 
т а й га қ  кеш у" рұм ы рнам а к ітабы нда даралап  атайты н) 
М өтжанның сұлу қызы Үмннаға үйленғендіғш мұрындық 
етіп, баяғыда ақ  әскеріне өз еркш ен тыс ж ол көрсеткен 
"күнәсчн" қайыра қозғаған...

"Ғ<ібду\г<ізпз Имантайүлы Сәтбаев 1937 жылы дәрігерге  
козіннерсет)те барганжерде ұсталған... Сол кеткеннен Бөкеш  
ага хабарсыз кетті. Турмеде, немесе аіідауда қайтыс бо.лға- 
ны, қайда жерленгені бе-ігісп... — деп жазады Шәмшиябану 
Қанышқызы жеті жасында көзі керген шерлі оқнганы есіне 
алып "Сәулелі әулет" кітабында. — Біз, балалар, не болғанын 
түсініп жатқан жоқпыз, ойтеүір түстері суық, үстерінде сүр 
кігге іл, галнфе ша.\бар, жылтыр етік кнген қатыгез адамдар- 
ға тітіркене қараймыз... НКВД қызметкерлері үйді тінтіп, ой- 
ран салып, кітапхананың бірсыпыра кітаптарын, қағаздар 
салған папкаларын үш жәшікке толтырып, уй  жнһаздарын, 
сәнді шкафтағы әдемі сервиздерді, күміс ақ қүмандар мен  
вазаларды санды ққа салып, тағы басқа буйымдарды түп- 
түгел алып кетті..."

Ата қоныоынан үрдіс қозғалған бетінде Ғазиз Имантайұ- 
лы Омбы қаласының түстік іргесінде, небәрі қы ры қ шақы- 
рымдай жерде ертеден қоныстанып, жиын отырған қаржас- 
тың Теке бұгағына ("Ауыздағы қаржас" ауылдары атанған) 
жетш. көшін тоқтатқан-ды. Ш аруаның қыбын білетін, әрі көп-
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көрім сауаты бар ж іптағасы  жасындағы пысық жанғаөзімен 
бірге келғен етене іуыстарыньщ  тұрмыс күйін ондау жаңа 
қоныста қиынға түскен жоқ. Көпшіліғіосы жерде (Азов ауда- 
нына қарасты) ұиымдасқан "Қызыләскер" колхозына кіріп, 
шама-шарқына қарай еңбеккүн гапты. Ғазиздщ езі осы ме- 
кендегі ауылдық-коңестщ хатшысы міндетіи атқарған-ды.

Ғазнз Сәтбаев сол күнде алты баланың өкесі еді. Омбы ірге- 
сіне келген жьь\ы бәйбішесі М үхтарима қайтыс болды да, 
екшші мәрте үнленген. М әруа есімді екшші қосағы екі жыл- 
дан кейін қы з туып, Зш ш ат деп ап*ды. Бұларға қоса Ғазиз 
Имантайұлының қарауында екі кішкентанымен ке \іні Шәри- 
па да ірге бөлмей бірге тұратын-ды. Айтып-айгпай не керек, 
екі ш аңырақтагы топты бала-шағаға арқа сүйер һәм асырау- 
шы азаматгы әлдекімдер коп көрді, әсілі, соны көре алмады. 
Сонау 27-жы \ы, Әбікей ағасына қосақтап қудалаған белсен- 
ділердщ айызы қанбай қалған білем, солардың жиені әлде 
сарқытын ішкендер: "Бүлда бай тұқымы, доурені откен ескі 
заманды коксейді, кешегі аштық нәубетін Кеңес өкіметі қазақ- 
ты құрту үшін әдепі ұйымдастырды... деушілерущ бірі..." де- 
ген тәрізді бірдемелерді бопсалап, қауш сіздік мекемесіне 
ақпартүсірген...

Бертінде мәлім болған деректерге қарағанда, ағайынды үш 
Сәтбаевқамауғаалынған 1937-жылы нақақ қаралаумен ж ер 
жастанған: Әбікен Зейінұлы сол қарсаңда 56 жаста, Ғазиз 
Имантайұлы — 43, алӘбдікорім (Кәоім) Ж емінұлы — небәрі 
40 ж асқа енді ғана ілінген; демек, үш еуш ің нағыз дер шағы, 
туған елі мен жері үшш аянбай еңбек етер қайратты жасын- 
да көк желкеден қнып түскен.

1 ІКВД-ның шалмасы тортінші кезекте Сәтбай гұқымының 
ең көрнектісі және озық оқыған ұриағы Қаныш Имантайұ \ы- 
на тұссе керек-ті. А \айда ол — ж ау іздеген ж ергш кті жауыз 
тоитың, сол науқанды облыс, республика деңгеиінде жоспар- 
лы түрде жобалаушылардьщ құрығы мен құқығы жетщкіре- 
мейтін ш ы рқау бш кке шығып кеткен өндіріс қайраткерһ 
Ж етер  еді, республика басшылығында отырғап Л.И.М ирзо- 
ян, Н.Нұрмақов, О.Исаев сынды мемлекет қанраткерлерш  
"Халықжауы" етіп, ж азалаудш рменініңтас доңғалағынаса- 
лып, ұнтаққа айналдырып жатқандарға шараң қанш а?!. Әлде 
құдай дес берді, одан да горі кшн Сэтбаевтың күллі О даққа 
мәлім дабыра ісі мен есімі, бәлкім, ондіріс басындағы тұлға- 
ларды тұтқындау үшін республиканың бірінші басшысының, 
пә наркомныңрұқсатын алуқажеттігі (Аса қаж ет мамандар- 
ды сақтау үшін И.Сталиннщ сондай да жөткір амал ойлап
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ш ығарғанына тәубе дерлік!) себеп болды ма, кім білсін, 
жергілікті жазалаушы орган Қаныіп Имантайұлына қанша- 
ма ш ұқш и ған м ен , б а сқ а  ш ер м ен д елер ге  к ө р сетк ен  
әлімжеттігш жасай алмаған. Тоқ егерін айтқанда, әліптің ар- 
тын баққан. Бірақ, жүріс-тұрыгын андып, кеиде соны дөрекі 
түрде шектеуден тнылмаған. Сірә, гүпт'ңтүбінде көзін жою- 
ды ойластырғаны анық...

Ж азуш ы Ғабиі МҮСІРҒПОВТЫҢ әң п м есн ен :
"1936 жылы, "Соцпалистік Қәзақстанға " уақытша редак- 

тор боп қол қойып жургеикезім, да-үу ай-куні есімде жоқ, бір 
кеште ертеңгі газетке қол қоііып, уйге қайт)’та жнналып жа- 
тқанымда: "Орден туралы указдан Қаныш Сәтбаевтыц есімі 
сызып та'сталсын! "деген жедел хабар тусп. Қанекеңді жузбе- 
жүз білмейтш кезім, бірақ мықты инж енер деген  атағына 
қаны қпы н, бір топ қазақстандықтардың а,\дыңғы легінде  
Еңбек Қызыл Ту орденш  алатын болғанына іштартып, соны  
озім а,\ғандай қуанған кеңіл қайта суыды. Бұйрықты орын- 
дағым келмей, кергіген қазақтың қалпыда, Левон Исаевнчке 
телефон шалдым, түнгі бір-екінің шамасы, отг екен: "Жо,\дас 
бірінші хатшы, газеттің жарым-жарты тиражы басылып кетті, 
мош инанықл\ай тоқтатамын, соншама шығын... “ — деп оірде- 
мелерді ойдан боисалап едім. М ирзЬян үзақ сөзге жоқ кісі 
еді: "Ғабігг, тугел басып қойсаңдагазетті таратпа, указға тузету 
жаса!" — деп шолақ қайырды. Солан етуге құлықты болмай 
тұрғанымды сезді білем, іле-шала. — "Неге?" дөсең, тузетіл- 
ген газетіңді алып, маған келгін. Менде бүгін ұііқы жоқ, сірә, 
сен келгенш е ұйықтай қоймаспын... " Қазақстанды жүтатып 
кеткен бір Исаевичтщ орнына келіп, кү.ь\і қазақты көтерем 
ха-\ден қаз тұрғыза бастаған екінші Исаевичтщ есігін қақтым. 
Левон М ирзоян ірі қаііраткерлігіне қоса қарадурсін кісі ед/, 
есікті өзі ашты. Кабинетше келген соң ғазетті бір қарап шық- 
ты да, маған қада,\а қарап:

— Сендср, қазақтар бір-біріңді көтке шұқып, ачқтарың- 
нан ш алы п ж урмесеңдер, сірә, іш кен  астарың батпайды 
білем! — деді, хатшиның алденеге қатты кектеніп отырға- 
н ы н  ұқтым. — Ькі ж умыскер қазақ сонау Қарсақбайдан  
ЛІәскеуте барыпты. Мұртты көсемге шағым жасап, "байдың 
ту қы.мын орденге ұсынғандардың өздері д е  солардың сар- 
қытынішкеңуер..." — деген сыңаіЪхы... Сталнн жслдастың өзі 
түнде маған телефон шалып, сачсп қы рагы лы қ сендерде  
төмен деңгейде білем деп  ескерту жасады.

— Л евон Исаевнч, Сәтбаевтың жанкешті тамаша еңбегі 
арқасында Ж езқазғанға темір жол тартып жатырмыз, қан- 
шама қырүар істің басын қайырдық, соныда халыққа әйгілеп,
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аичі-ескерукерек ем өспе? — дегенжелоуайтыпедім, бірініиі 
хагшы аігіден бетер қыржиып, маган тұлдана қарады. Қүдды 
бір а л г і  иысықгарды мен жібергенден...

— Сен маған мынаны айтшы. Маскеуге барған екі жұмыс- 
кер  Сотбаевты орденг^ үсынғанымызды қандан білген, де- 
мек, соларды аптақтап салған нағылеттер өз қасымыздан  
шыққан. Жә, солардың арызын Кремльге, дөкендщ  а,\\ына 
кім жеткізген?..

М ұндан қитұрқы опыма келм епц. Енді түсінікті бо;\ды, 
М ирзоян ожіктеп аГггпаса да, мәселенщ төркіні нарком Ежов- 
тың, нә, е а і  кездегі НКБД құдайының Қазақстандагы құйыр- 
шықтарынан өроіген. Оның са.\дары Қаныш Сәтбаевты ғана 
емес, бай тұқымын төбеге көтерушілерді шалмақ. Бәлкім, 
бірінші хатшының өзін. ,4л Исай баласы пәрменді жүмысы- 
м е н х л ш қ  арасында улкен беде.лгеЬе бо.шп, кү.лм қазақ "Мыр- 
зажан"атандырған тұлға. Соныда әлдокімдер Москеуде кунде- 
ген, күн-көсемнщ  беделіне нұқсан келтіретін қауіп санаған. 
Сірә, бақ-жұ.\дызына көлеңке түсіруді жобалаған. Солардың 
бірі — Ежов. Ол найсап Қазақстандағы жағдайды өте жақсы 
білген. Семепдің қа ла ш қ  партня ұйымына 20-жыл\ары хат- 
шы бплғаны — оізге сор болды, қаншама азаматтарды көктей 
орғанын сен білмеіһ щ, АІедеу. Сол кезде онымен қызметтес 
болғандардың тірі қа^гғаны некен-саяқ... "

Қаныш Имантайұлына, тепнде, өндірістегі жетістіктері 
септігін типзген. Барлау көлемі кемігенмен, кен қорының өсуі 
тоқтаган ж оқ. Үнемі молайып келеді. Соны зандау үшін де, 
аяқтан шалған ж етімсіздіктщ орнынтолтыру мақсатымен де 
оір жазда М әскеуге екі мөрте барып қайггы. "Ж үрген аяққа 
жөргем ілінетіні" рас. Барган сайын бос қайтпанды. Сойтш 
журш  Мәскеуде ұзағырақ болутатырысагынын, ауы лж аққа 
қайтқысы келмейтінш аңдады: келсе-ақ көңілі бұзылады, қай- 
дабарсада, кімдітыңдасада — үрри іұш қанж ұрт, жылаулы 
ел, небір жайсаң азаматтар үиіті-күйлі жоғалып кеткен; өзінщ 
үй-ішін де қатер жайлаган — бір қабат жұпыны кшмін сомке- 
ге с алып қойып, беймезгіл уақытга есік ж ақтан естілген ты- 
қырга құлақ түрген беймаза алаңлңу... Амал қанша, елдеп 
жагдайым солай деп еш кімге шағына алмайсың. Әділдік 
жолы, адам қуқы ғы  аяқ астында қалды. Ү .пнде жан күйтгеп 
тыныш отырған да, билік қолымда деп әмір ж \ рпзген де тағ- 
дырлас болды: біртүнде қамауға алынып,"үштіктің" төтенше 
сотына түседі; одан арғы хабарын ешкім білмейді — сыпыра 
мәлімсіздік, О/М-тірісін де естімейсщ... Солсебеіггенде олана 
жылғыдан, нақақ жаламен абақтыға түскен ағаларына ара-
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шатілеп, өділдік іздеп, ешқайда арызданбайды. Тіпті кімге, не 
үшш арыздануды да оі\меген. Әділін айтқанда, нәтижееіз 
ізденіс боларын сезген...

Сөйтсе де, амал не, көңіл-хошы болмағанмен өндіріс қаже- 
тін ойлап, Ұлытауга қайтады. Өйтпеске шарасы ж оқ. Оған 
қоса асыраушыдан тірідей айырылған ағаларының отбасы 
көзі қарақты одан ақыл-кеңес қана емес. нақты көмек күткен.

Ә бікей Зейінұлы ны ң үй-іші Ф оунзе (қазірде Бішкек) 
шәрінде. Ол кісіден алты перзент қалған: ү/\кені Райхан сол 
жылы дәрігерлер институтын тәмамдап, Алматыда орднна- 
тура өтш жүрген; ал одан кейінгісі Раушан — Орта Азия ме- 
дицина инститүгында оқиды; ал өзгелері — мектепке қаты- 
найды. Ж ұмыс жасына жетпеген бес баламен панасыз қалып, 
жылап отырған Қамнла ж еңгесш е Қырғызстаннан елге көш 
деп айта алмады. Отағасының тағдырын ж ете білгенше ешқ- 
айда қозға\масы  анық. Көшіргенде де қайда өкелесің, қай 
ж ерде сайлаулы үйщ бар? .

Дәтке қуат бір сүйеніш — өзіТомғада, М әскеугедесүйреп 
жүрга, бш м  соқпағына салған Ғалымтай Ғазнзұлы 1931-жылы 
Таш кенттеп Орта Азия геологиялық барлау институтына 
түскен-ді, Б ірақ бір жылдан кошн әлдекімнің байды ңтұқы - 
мы деп түртпектеуімен оқудан шығып қалған соң, Ленинг- 
радтағы кен академиясына орналастырған. Әке-шешесшен 
де горі өз жетегінде көбірек ж үрген інісі ойлаған үдесінен 
шықты: 37-жылдың ж азы нда ол іздеуші геолог дипломын 
еь\ып, түстіктеп Ащысай комбннатында еңбек жолын баста- 
ды, әзірш е соқа басы... Ж ағдайды ауызша түсіндіріп (сірә, 
хат ж азуға  сақтанған, естияр қары ндасы  Ханенді дереу 
жөнелтті: айтқаны — Фрунзегс барып, Әбікей агасыпың үй- 
ішінщ жағдайын біліп, ш ама-ш арқыңш а қолғабыс етсін!.. 
Бірер айдан соң Ғалымтайдан хабар келді: ағатайыныңәмірін 
бұлжытпай орындапты, алыстан арбалағаннан гөрі жақы н- 
нан дорбалағанды құп көріп, жұмыс орнын Қырғызстанға 
ауыстырыпты, алтын пдейтш  треске геологбоп орналасқан.

Бұл жұмыста ол 1939 жылға дейін, яғни КСРО мен Финлян- 
дия арасындағы соғысқа алынғанша еңбек еткен, сол сала- 
дағы іздонісі де і әтті болып, бірнеше алтын кенін ашқандығы 
жайында куөмк алған. Демек, бауырлас қырғыз е.мнің қазіргі 
алтын өндірісіне кіші Сәтбаевтың да лайықты үлесі болған...

Қарағанды облыстық құрылтайының кезекті сессиясына 
(1936-1939 жылдар аралығында Қ И .Сөтбаев Қарсақбай еңбек- 
ш ілерш щ  депутаты болып сайланған) барған сапарында
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Кәрім ағасыныңда үй-ішінің жай-күині кезімен көріп, көңш  
тыншыды: Үмнна ж еңгесін  үлкен перзенті Тілеубегімен 
төркінж үрты  қамқорлыгына алыпты; алкішісі Үкібайды Ба- 
янауылда тұратын туысы Әкімтай Ж әмінүлы өзіне еншілеп, 
елгеәкетіпті...

Ау\, Омбы іргесіндегі туыстарының жағдайы а>ырырақ 
болатын: Ғазиз ұсталған соң бірер агідан кешн, сірә, аурушаң 
әйелтөтенш е кесепатты көтере алмаған тәрізді, жас жеңгесі 
Мөруа кенеттен опат оолыпты; сөйтш, "Қызыләскер" колхо- 
зындағы бастауыш мектепте мұғалима боп істейтш Шәрипа- 
ның қолында қайнағасының жасы бәлиғатқа жетпеген ши- 
еттей бес баласы, әмбе өзппң екі перзенті қалған; оларды 
көзден тасада, орі ат тұяғы жетпес шалғайда тұрады... деп, 
қалайша ұмытасың?!.

Ақыры, сәгі түсіп, М әскеуде өткен XVII халықаралық гео- 
логиялық конгреске ш ақыру алсын. Соны сылтауратып жол- 
ға ертерек шықты да, жолшыбан екі мәрте иойыз ауысты- 
рып, түнделетіп Омбыға жетті.

Ш әрипа шешеміздің бертінде, осы жолдар иесше естірт- 
кен әңгімесіне қарағанда, қайғы жұтып, мәңгу боп, өлермен 
халде отырған өздеріне кеш қараңғылында терезені ақырын 
тықылдатып Қаньшітың кіріп келуі, қа*\іяң бұлттың арасы- 
нан ж арқ  еткен күндей аса әсерлі болған. Бірер күн сыртқа 
шықпай, есік-терезені тұмшаланған үйде тығылып жатып, 
ж адап-ж үдеген бала-ш ағасының бәсең көңілін жұбатып, 
қаражатпен де көмектесіп, омірге қүш гарлығын қайта оятқ- 
андай болып, Москеуге аттанған-ды.

Алайда негізгі арқасүйерінен айырылған соң-ақ Ғазез 
Имантайұлының шаңырағы табиғат апатына ұшырағандай 
хал кешіп, қайыра оңала алмаған: әкесшен кейін екінші ше- 
шесінен айырылып, оның соңынан Баргай мен Майқы есімді 
екі ұлы опат болып, ал 1941 жылы Ғаннса Қанышқызымен 
бірге Алматы медицнна шіститутында үздік оқыи жүрген Ха- 
нен де жүрек талмасынан дүниеден көшкен. Тап сол қарсаң- 
да белгісіз сырқаттан, осы шаңыраққа төл бала боп кеткен 
Малыбай Қанышұлы да орта мектепті тәмамдауға таянғанда 
жер құшқан. Соншама қау\ап та бой түзеп өскен Ғазиз әуле- 
тінен қазірде қалған жалғыз белп — ата-апасын қоршай отыр- 
ған жеті жасөсш рімнің гүл жайнаған бейкүнө бейнесінщ  
сізге таңырқай қараған фотосуреті ғана...

Рас, тәубе дерлік жағдаят: Ғазиз марқүмның түтіні біржо- 
ла өшкен жоқ. Оның өсіп-өнш, көркейіп те отырған ұрпағы, 
тегінде, тұңғышы Ғалымтайдан (1912-1998) өрбіғен. Ескертер
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бір жойт: Қаныш ағасының тәмм-тәрбнесшің әсері болар-ау, 
геолог мамандығын ата кәсіп еткен де осылар; мысалы, Ға- 
лымтай — байырғы алтын іздеуші болса, одан туған Әлішер 
де, оның балалары — Ғани мең Сұлтан да геологияны әуей 
көріп, ұлы атасының жолын қуған...

Бас еркіңді адамның өзі емес, сұрқылтай заман бнлеген 
соң, шараң қанш а, Қаныш Имантайұлы Омбы іргесінде 
тұрған туыстарына кәмепн ашық түрде жасай алмай, тіпті 
¥лы Отан соғысы жүрш  ж атқан кезде де оларға қолғабыс 
етуді әрдайым астыртын керсетуге мәжбүр болған. Қарым- 
қатынасқа жиі пайдаланған адамы, өзі аштық жылы Ж езқа- 
зғанға көшіріп әкелген немере туысы Тәрмізи Имантаев. 
Тәкең ақсақалдың айтуынша, ол жььчына екі-үш мәрте Ом- 
быға журш тұрған. Көбіне киім-кешек, ақш а апарады. Бір 
сапарда, Қаныш ағасының Сталнндік сыйлығын жеткізіпті 
(сірә, сыйлықтың жартысын ғана. Өйткені, Мемлекеттік сый- 
лықтың қақ  жармысын Қаныш Имантайұлы Отан қорғау 
қорына бергені мәлім).

Тәрмізи Әбсәләмұлының Омбыға соңғы сапары 1946 
жылы болыпты: Қанекең тапсырмасы бойынша, "Ауыздағы 
қаржас" ауылын он бес жыл уақыт қоныс еткен Сәтбаевтар 
әулетін Алматыға көшіріп әкелген.

Ш

Қаныш Имантайұлының төзімі оір-ақ ж ы лғаж етті. Сай- 
ыпкелгенде. өмірініңмансұқісі — ҮлкенЖ езқазғанмүддесін 
тоғышар шенеунжтердщ  еркіне беріп қойып, тыныш ж үре 
алмасын түсінген. Әмбе солар жыл басындағы уәделерінен 
жата танып, келер жылға қаржыны биылғыдан да аз беретінін, 
дербес кон гордытаратып, бәз-баяғы Қарсақбай комбинаты- 
ның геологиялық бөлімі етіп қалдыратынын аш ық айтқан- 
ды. Ж езқазғандағы  үлкен комбинат құрылысында да таңға- 
ларлық енж арлық сезіле бастаған. Көнтерлі дерлік қарқын 
Ба\қаш -Ж езқазған  темір жо \ының құрылысында ғана. Сон- 
дықтан бұрнағы жылғыдай дабыл қағып, ең жоғарғы децгей- 
де әңгіме көтеруге белбайлаған.

1938 жылдың басында ол Қазақстан К(б)П Орталық Комн- 
тетінің жуықта сайланған бірінші хатшысы Н.А.Скворцов 
(Л.И.Мирзоян 37-жылғы "Қызыл қырғында" атылып кеткен- 
ді) пен КСРО Ауырөнеркәсіп наркоматыныңжаңа басшысы 
Л .М .Кагановичтіңатынааш ық хатжолдап, Ж езқазған  ком- 
бинатын тездетіп салу жөніндеп екі жыл бұрынғы бұйрық- 
ты ңөте сылбыр ж үзеге асып, елімізге стратегиялық меш зор
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металл берепн  алып кеннщ  мүмкіндігі әлі күнге дейін панда- 
ланылмаи келе жатқанын ашынажазған-ды. Әрине, кен ізде- 
ушілер тап болған төзпеіз халін де жасырған жоқ-ты, осы 
мәселеге мемлекеттіктұрғыдан назар бөлуді отінген...

Мәскеудщ бұлхатқа жауабы Алматыдан да жеделболды. 
Ақпанның бас кезшде Қарсақбай зауытының директоры Гу- 
мін мен Сәтбаев Мәскеуі'е ж еделж етсш  деген ішрмен түсті. 
Қазақетан Халық шаруашылығы комиссариаты кеңесш щ  
басшылары, КСРО Ж оспарлау комитетшщжртекішлері, әри- 
не, Мыс басқармасы мен құрылыс трестерш ің бастықтары 
да Ногнн алаңындагы зәулім ғнмаратқа түгел шақырылған.

Ақпанның 13-ші жұлдызына қараған түнде оларды Ауыр 
өнеркәсіп наркомы қабылда\ы. Қаныш Имантайұлына бұл — 
Серго жолдаспен бұрнағы жылғы емін-еркш сұқбаттан та- 
нымал кабннет. Бәлкім, өз ісіне сенімнщ мықтылығы, қалай- 
да ж аңа нарком Кагановнчтщ (сол қарсаңда ол Темір жол 
наркоматын да қоса басқараты н) шектен тыс қаталдығы, 
ешкімді ұзақ  сөзбұйдаға ж ібермейтін төзімсіздігі туралы 
түрліше қауесет естісе де одан қаймығып, тіпті бет қаратпай- 
тын суық айбынын тұңгыш көрш отырса да аса сескенген 
ж оқ. Мәжілістщ төтенше жағдайда басталғандығы ғана алаң- 
датқан: біріншідеи, кабинетке түнгі сағатбірдщ ш амасында 
шақырылды; екшшіден, Лазарь М онсеевич ешкімге аманда- 
сқан ж оқ, ұзын үстелдщ басына келдп сүлесоқ жайғасты да, 
козьудф1 гш алып, қарсы алдындатым-тырыс отырған ж ұртқа 
■гүйіле бір қарап, әлдекімнщ фамилиясын атады; әрқайсы- 
сын өзі жауап беретш  сала бойынша, Үлкен Ж езқазған  ком- 
бинатының құрылысын бастау жөніндегі бұйрықты алған- 
нан бері не істеп, не бітіргені жайында есеп сүрады...

Еңалдымен мәскеуліктердітыңдады. Н аркомиыңЖ езқаз- 
ған қазынасына бүйреп бұратынын сезгеи соң-ақ олар өзде- 
ріне дейін б ү \  істі қадағалауға тиіс адамдардың саяси көре- 
гендіп жетпегендіктен, әмбе зиянкестік жасап, құрылыс 
жұмыстары өріс алмағандығын баса айтып, мемлекеттж ма- 
ңызы зор ірі өндірісті жедел жүргізуге барлық мүмкіндікп 
таяу күндерде қарастыратындықтарын мәлім етісті. Әңпме 
сөйтш сыпыра ақталу мен жалпылама уәде беруге ұласқан. 
Темір жол құрылысын жүрпзутш басқарма жетекшісі гана 
рельс төселген нақтылы шақырымдарды атап, қаж ет қаржы 
уақытындатиетш болса — бірінші пойызды Ж езқазғанстан- 
сасына үкімет белгілеген күннен бірер ай бұрын әкелетінш 
мәлімдеді. Қ азкеңнаркомның басшысы да қазақстандықтар 
тарапынан жіберілген олқылықтарды мойындап, зиянкестік
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өуеніне тусе бастағанда, нарком қолындағы қарындашты 
үстелге ұрып:

— Жетеді! Зиянкестерәшкереленген, сазайынтартты! Ал, 
сіз оларға тас лақтырғанды доғарып, Ж езқазғанда не істел- 
генін, не керепн айтыңыз — тексоларды білетін болсаңыз! — 
деи дүрсе қоя берді.

Сескенш қш\ған қазақстандық өкімжоспарлаушы, жоба- 
лаушы басқармалардың бұл іске салғырт қарап, ал қарж ы 
наркоматының тнігті үлестен қағып отырғандығын біраз 
сынады да, ақырында осы қызметке жуы қта ғана тағайындал- 
ғанын, нақтылы жағдайды ж еткш кгі білмритшдіпн мойын- 
дап, сөз сыңайын Қарсақбайлықтарға аударумеи тынды.

Каганопич көзід^іритн қолына альш, үстем щ  қиыр шетін- 
де отырған екі инж енерге туин\е қарады: "Қане, қансы ң 
сөйлейсің?" дегендей. Қаныш Имантайұлы зауытдиректорын 
тізесінен қақты. Ж уастау адам еді, "Өткен жылдың қара мыс- 
тан береш епн қашан толтырасың?" деген сұрақ туса — не 
айтарын білмей, зәресі ұшып отырса керек, қаһар наркомға 
тура қарай алмай бүкжнді де қалды.

Қаныш Имантайұлы кеиет өз фамнлиясын естіді. Көзіл- 
дірігін пісте мүрнының үстіне қондырған Лазарь М оисее- 
вич қолына екі-үш парақ қағаз алыпты, соны шола сүзіп отті 
де, қарындашымен өзін нұсқап:

— Мынада жазғаныңызды қайталаудың қаж еті жоқ, не 
істеу керегін антыңыз! — деді.

Кабинетте отырғандардың дені бүгінп мәж ш стің жөзқаз- 
ғандық ннженердің шағым хаты бойынша шақырылғандығын 
білетін. Сонсоңба, Үлкен Ж езқазғанныңдабыра атағын әйпле- 
уші геолог орнынан тұрғанда, мүдделі ісін тежеуші, иә соған 
қолғабыс етпеген, қайта өзін тәлкекке сш\ған лауазым иелерін 
түстеп атап, нақты айғақтармен әшкерелеп, т \  п-түгел қара- 
лайды деп ойлаған-ды. Үшмізге аман-есен қайтамыз ба, әлде 
торкөзді бір жерден шығамыз ба... деп те зәрелері ұшқан.

— Бұрынғы Түсті металдар, қазіргі Мыс басқармасының 
тап бо;\ған қиын жағдайына мен түсшікпен қараймын, жол- 
даснарком, — депбастадыСәтбаевсөзін. — "Неөксең — соны 
орас.ың" дегендей болды да шықты: оншақты жерде түсті мө- 
талл өндірістері тұрғызылыгі жатыр, не қайта жөнделуде; 
бәріне де милмюндаған сом қаржы керек, алзауыттардыңқай- 
тарымы мүлдем аз. С онды қтан да басқарм а басш ылары 
көңілшекбикештерсияқты, иеленіп отырған қазаннан қасық- 
тап болса да анда-санда бірдеме жалатып, бұйырғанын талға- 
жау ете тұрыңдар... десіп, Ьізді де, өздерш  де қоңыртақы

21-26
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күнкөріске душар етіп отыр. Нақты түсіндірсем: бүкіл Одақ 
колемінде Кенді Алтай, Алмалық, Норнльгк, ал Орталық Қазақ- 
станда — Қоңырат пен Ж езқазган кеніштері бар; нақ осылар- 
даКеңес елшің күллі өндіріс қажетінтолық өтейтін қоргасын, 
мыс, мырыш, никель жоие басқадай датүсті металдардыңтоқ- 
сан пайыз қоры жинақталғап. НаркоматтыңМыс басқармасы 
осы жәйтті ескеріп, қолындағы қарж ы мен қорды осы аудан- 
дарға көбірек бөліп, сол жердегі құрыльп ты жедел қарқын- 
мен жүрпзуте тиіс еді. Алайда іс жүзш де біз жоғарыда аитыл- 
ғантеңгермесаясатқатапболды қ. Ж ә, сонда, Оралдағы, Кав- 
каздағы, Орта Азиядағы күні санаулы ескі зауытсымақтардан, 
күрделі жондеп, қайта жабдықтаған ұсақ өндірістерден не 
алып отырсыздар? Айталық, қуаты екі есе өскен біздегі Қар- 
сақбайдан, немесе көне Оралдағы Бляпа зауытынан? Отан 
өндірісі қаж ет еткен мыстыц екі пайызын ғана...

— Әділдіктен аумаңыз, жолдас. Балкашта біз ж үз мыңтон- 
на мыс беретін зауыт құрылысын бастадық, жуықта іске қоса- 
мыз, — деп қалды. Мыс басқармасының ж аңа бастығы (глав- 
ка бастығы Ш ахмурадов ұсталып кеткен-ді, "Балқаш құры- 
лыстың" мақтаулы жетекш ісі Иванов та сол дүрмекте нақақ  
ж аламен құрбан  болған), тым еркінсіп  тұрған әрш тесш  
бірш ам атеж еп қоюға ыңғай аңғартты.

— Сөзді бөлмеңіз, Захаровжолдас! Бұлкісісендердіңөре- 
лерщ  жетпеген мәнді мәселені айтып тұр, — деп Каганович 
қарындашпен үстелді тықылдатты.

Қаныш Имантайұлы желшшп, өз ойын одан әрі тартын- 
бан түйе сөйледі.

— Сондықтан да, Л азарь Моисеевич, қарж ы ны  шашиай, 
бар мүмкіндікті Алмалық пен Ж езқазғанға салып, алып ком- 
бинатты тездетіп тұрғызып, одан әрі Норильск, Кенді Алтай 
сияқты қорлы өндірістерді көтеруді ұсынамын. Шынтуайтын 
айтқанда, Ж езқазғандағы  жұмыстың баяу ж үрпзілуш щ  се- 
бебідеосы  — оғандеген назар мен көмектщжеткілаксіздігін- 
де. Бұл көзқарас түбірімен өзгермесе, жолдас нарком, сіз 
өзщ із де күн сайын, апта сайын ш ұғы іданар мезі іске айна- 
ларына шүбә келтірмеңіз!..

— Құрылыс алаңында не істелген? Біткен обьект бар ма? 
Сіз маған, Сәтбаев жолдас, турасын айтыңыз! — деді нарком 
тура қарап.

Ж ағдайды аса ауырлатпас үшін Ж езқазған  барлаушысы 
бұлж айы нда терең қазбай, жалпылама ғана айтып еді, енді 
шегінуге жол қалмады.
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— Су бөгеті тұрғызылмақ Кеңпрдің жағасында бірер буль- 
дозер ж ер шұқылап жүр, ал онда трактордан гөрі шөмішті 
экскаватор керепрек. Зауыттұрғы зылмақ алаңға қазы қтар 
қағылды, жүмыскерлер уақы тш атұраты н бірңеше уй салы- 
нады. Барболғаны сол... — деді,

— Ал, мына анықтамада жұмыстың 15 пайызы орындал- 
ды делшген. Кімге сенеміз, сізге, әлде қағазда жазылған де- 
рекке?

— Қабырғасы тастан қаланған, төбесі қамыспен жабыл- 
ған төрт үйді, иә, сонсоң озен жағасындағы болмашы үйменщ 
неше пайыз болатынын нақты айта алмаймын, Лазарь Мои- 
сеевич. М ен сол жерде бұдан он күн бұрын болдым. Әлбетте 
содан бері өлдеқандай бір төтенше оқиға болмаса?..

— Түсшікті, отырыңыз.
Марком алдындағы папкадан бір парақ қағаз алды да, жұрт 

күгкендей, ешкімге сөгіс жариялап, иә ж екіру айтпай, бірақ 
өр созін шеге қаққандай нығарлап та тақ-тұқ оқи бастады: 
"Үлкен Ж езңазғанды  біз бірнеш е кезеңге  бөліп, біртіндеп 
тұрғызамыз — оуелі, 25000 тонна мыс ағызатын алғашқы сек- 
циясын; іле-шала сондап көлемдеғі екш ш і бөлегін; сонсоң  
үцііншісін... Қ ысқасы Серғо жолдастың бұнрығында көрсе- 
•гілғенқуатқажеткізгенше құры лы с тоқтаманды... Бұл болса 
қпы р  шеттеғі алып өндірісті КСРО халы қ шаруашылығының  
аііналымына е н п з у  ү ш ш тнімдідееңтөтежол... "у

Оқиғаның одан арғы өрбуі жайында Қаныш Имантайұлы 
өзі он төрт жылдан кеиін БК(б)П Орталық Комитетііф жолда- 
ғап ресмн хатында былай деғпТ: "Мыс басқармасының жаңа 
бастығы П.А.Захаровқа нарком оір апта мерзпіде КСРОАуыр  
өнеркөсіп наркоматының бупры ғы ны ң жобасын өзірлеуге  
тапсырма берді. Бір апта боііы біз күні-тұні бас алмай оты- 
рып, есеп-қнсап жасап, атқарылмақ барлық жұмысқа жөн- 
жоба әзірлөдік. Гулннмен менің кеіібір маселеге көзқарасы- 
мыз, әсіресе құрылыстың негізгі күмыстарының мерзімі 
жайында оіі-пікіріміз арқ іғш  болып шықты. Ал Захаров жол- 
дас үзілді-кеалді шешім айта алмай, ақыры біздің дауымыз- 
ды наркомның назарына жеткізді. Сол аптаның аягында, та- 
ғайындаған сағатта үшеуіміз де Л.М.Кагановичте болдық. Ол 
кісі Захаровтың тұжырымды мөммдемесш естіген соң менщ  
де, Гулпннің де пікірін ден  қоя тыңдады. Лазарь М онсеевич

''Буд создерді жөпе төменде баяндалатын жойгп Қ М.Сотбасптыц 
1952 жылдың 20 қаңтар күпі И.В.Сталинге жолдаған хатынан алдық.
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бізге: "Біз Сөтбаевқа сенеміз, Ж езқазғанның жан-жапсарын 
одан артық ешкім білмейді, әмбе ол осы кенді зерттеген гео- 
лог. Сондықтан Сотбаев ұсынған жобаны нусқа ету ксрек!.. 
Лл саған, Гулнн, еш қандаіі бүлталақсыз және сылтаусыз, 
Ж езқазған жа/іындағы менің бұіірығымды мултіксіз орын- 
дауды жүктеіімін. Есіңде болсын, сен үшш бұл — партня мен  
халық алдындағы борышыңды ақтаудың ең соңғы мумкіндігі. 
Лнгқанды орындамасаң — сазаііыңды тартасың жәнө соған 
өзің ғшолі боласың, үқтың ба?!"

Қош гасар сәгге Лазаръ Моисеевич маған кеніщті барлауды 
барынша орісгетуді жүктеді. "Қаражатты қанша сұрасаң — сои- 
ша аласың!" — деп, қолма-қол Мыс басқармасының басты- 
ғына тиісті нұсқау берді..."

Ақыры күштінщ демі дшрмен тасын айналдырады деген- 
ден болды, Ж е зқ а зға н  к ен ж  ж едел  нгеру туралы Ауыр 
өнеркәсш наркомы ж аңа бұйры ққа қол қойды, оиың әр тар- 
мағы Үлытау атырабындағы қалың ел көптен күткен нп  істщ 
орындалу мерзімдерш нақты атап берген-ді: темір жолдың 
қашан іске қосылатынын, комбннаггың, үлкен жылу орталы- 
ғының, қала құрылысының, оныңалғаш қы кезектеп шаруа- 
іиылы қ салаларының, су бөгетшщ қай жылы, тіпті айы-күніне 
дейін...

Ж езқазған  барлаушылары сол жазда-ақ ерекше қаж ыр 
қайрат көрсетіп, Мәскеуден тікелей бсрілген мол қаржыны 
тиімді, әрі тнігті орныпа жүмсаудың үлгісін танытқан. Әсіре- 
се бұрғылау станоктарының өнімділігін арттыру саласында. 
Снарядқа бытыраны көптеп салып, тездетіи бұрғылау әдісін 
ең алдымен Егізек Байсалбаевтың бригадасы меңгерген, со- 
ңынан оны бұрғылаушы өріптестері игерш, ақыры озық өдіс 
көпшілікке түгел тарасын. Бұрғылау станоктарының жалпы 
қарамы да бұл қарсанда едәуір өскен. Олардан алынған керн 
Ж езқазғанны ң өзінде зерттеледі. Тасқұдық басындағы бар- 
лаушылар қалашығы қарамды мекен-жайға айналган. Онда 
хнмня зертханасы ғана емес, ғылыми-зерттеу секторы жұмыс 
істейді. Ал, пробнркалық, минералогиялық, петрографиялық, 
шлихтік аналнздер жасайтын кабинеттер бар, құрылыс мате- 
риалдарын сынайтын, фото және микрофотолық бөлімдер өз 
алдына... Минералогия>\ық мұражай болса түрлі-түсті тас жы- 
нысгары ғана емес, күні ертең Ж аңа қаланың өлкетану, иә 
тарихи жайларына керек боларлық алуан мұрағатгарға да ие...

1939 жылдың соңыпда Ұлытау геологтары Ж езқазған  
кенінщ көлеміне ж иынтық есеп жасаған. Қор комиссиясы
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олардың ұсыыған өеебін өзгеріссіз бекітті. Б е к т п  қана қой- 
ғанж оқ: "...Біруж ыщаонбесж ылбоиыүз£іксыж ұмысістеп, 
С Ь,іи нплігш е жарптар орасан мол паір\алы қазбалар тауып 
бергеигеологҚ .И . Сәтбаевтың ү лгш  еңбөгінатан өтуді Ц К З  
пары зы деп  біледі... Бұл ж ымарда ол барлауж үргізген к ен  
орны ны ңқоры  457есе өсті. /Ъі, Оұл жонтбіздщ геологиялы қ  
қызметімізде теңдесіжоқ тамаша іс!.. Сощ ы қт андаЖ езқаз- 
ған ГРК-ның, оның қабілетті басшысы инжснер-геологҚаныш  
Имантайұлы Сәт баевгыңқнырдала жағданында, зор  қпы н- 
ш ы ш қ  тармен курссе  жүріп қолы  жеткен тамаша нөтижесш 
ланықтыбағалап, ол басқарған үлкенде ү \г ш  ұжымныңозық 
тәжірнбесін түстіметалдардыбарлаужүнесіғана емес, бүкіл 
геологняқызметкерлеріарасындакеңтаратылуға тшс" — деп 
наркомат кеңсесіне мәлімдеме түсіріпті.

...Ж ұмысдеп күні-гүні жанығып жүріп, ерлі зайыпты гео- 
логтар солжылдарда жан күйттеуді ойлаған емес-ті. Соны ой- 
лауға, шынтуайтын айтқанда, мұршалары да болмапты: өуелі 
бастары қосылмай, Мәскеу мен Қарсақбайдың, Қызылорда мен 
Ж осалының арасында біраз жылды өткізді; одан соң Үлкен 
Ж езқазған  жолындағы сергелдең басталды... Сөйпн жүріп 
талай жыл аргга қалган. Таисия ғана балаларды қасына алып, 
қаисы бір ж азда ж айлауға шығып, Ұлытау баурайындағы 
қонақж ай дос-жарандардың ауылында, оңаша тіплген кшз 
үйде көкке шығып, әредікдемалыпты. Алөзі? Кен қарап, ж ер 
шолған саяхаггарды жанына сая, ғұмыр жолында тап болған 
айтыс-тартыстардан қажыған жүйкесіне дауа көрген...

Бір күні отбасында "қалыптьт адам құсап өміршде бір 
морте демалу" ж айы нда әңпм е туып қалды да, соған өзш 
кінәлі екенін мойындауға тура келді: балаларды алып енесі 
Ф еміцата Васильевна Ж езді өзенінің тоғайлы ну аңғарына, 
геологтардың отбасы лары  үшін тптлген ж азғы  лагеріне 
жөнелді де, Таисия Алексеевна екеуі Қара теңпдщ  түстік 
жағалауына, Ялта қаласындағы сауықтыру орнына аттанды. 
Бұл 1У39жылдыңжазыболатын. "Үйболыпш аңырақкөт ер- 
геннен  беріде екеуміз тұңғыш ретдема/\ысқа бір мезгілде 
шығып, Қырымда екі ай болдық. Ш аршағанымызды сонда 
ғана, Қара теңіздщ саялы жағасында, ш уағы мол, құмдауық  
жағажайда рақатқа батып, ш ексіз ләззатқа бөленген шағы- 
мызда оірақ білдік... Иә, содансоңменоныАлматыға, "Ақсай"
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демалыс уиіне баруга көңдіріп, тагы бір марге тыныс алғыз- 
дым. О сы кү н іоіілапотырсям, Қарсаңбаііда оп  екіжыл табаи 
аудармаіі түрганда көргенрақатымыз солар гана екен... " — 
деп есіне алған Таисня Алексеевна естелігшде.

Өрнне, гео\оітыңөмірі оір гаиа барлау, ергодлн кешкедейііі 
созылған дала кезу болмағаны түсінікті: жексенбі күндері ба- 
лаларды сртш, Қарсақбай ашасьіныңайналасына қыдыру; қыс 
күндері соларгасырганақ үнымдасгырып, өзіде қосылатеуіп 
бон сергіту; немесе ауы/чына барғаныида ала келітн ескі дом- 
быраны кеудесіне қонып, днванда жатып, неше сілуан дала 
саздарын шерту... Кенде домбыра күмбірше озі де қосылып 
кетеді. Өдегге, бұл ескі сарынды мүнды әндер болатын, оірақ 
бірте^ бірте даусы көтерілш, әуезді де сырлы саздарға ауыса- 
ды. Бұлда тірш ш ктщ  әрқнлы құбылысыиа қамыққанда алаң 
коңімн жұбатуға сеп, соптш отырып ақ бойы сергіп, ертеңп 
ауыр ж ұмысқа жн ерленш, көдуілпдей тынығып қалар еді...

"Арғанаты өзен ін ің  жағасынан ескі қазбаларды қарап  
жургеміз. Вася Солодовников екеуміз күнделшті сая.хатты 
аяқтап қосқа келсек, Тапсия А хексеевна мен Қаныш Пман- 
таііүлы өзеннщ  бшк жарқабағында балық аулап отыр. Ж ас  
кезіміз, оіз де балық аулауға өлігіп, шаршағанымызды тез 
үмытып кеттік, — деп демалыс сағатын есіне алоды Ф.Пасту- 
хов естеліпнде. — Бір мезетте Тансия Ллексеевна б/зді дасы- 
на ш ақырып: "М енщ қармагыма тук түспеиді, с?,т Қаныш  
Имантаевнчшелекті толтыруға айна,р\ы, немене балық та кісі 
таңдаіі ма?" — депренішаіітты. "Неменемен аулап отырсыз?" 
"Апрнл Сергеевпч  (Бабеико — кен техш іп — С.М.) қамыр 
илеп  берген, қамырым да тақа бітті, Оалық қабады д<і кегіп  
қалады, тук устағам ж оқі..." Ж убапы ны ң назына Қаныш  
Имантайұлы қарқылдап күліп: "Тася, оның есепне ссн маса- 
ны қырыи салдың, сондықтан есеп тепе-тең", — деп  әзіл айт- 
ты. Вася шелектегі шабақтың біршің қүйрыгынан ет кесіп, 
Тапсня Алексөевнаның қармағына иіаншып берді де: "Таи- 
сия Ахексөевна, с һ  қазір бул жердегі шортанның пагшасын 
устайсыз, тек қармақты бірден тартпаңыз", — деіт сәуегеіш к  
жасады. Бес мянут өткен жоқ, Тансня Алексеевнаны ң "Ой- 
ой, құлап барам!"деген айғайы естілсш. Ж үгіріп келсек  — 
Қаныш Нманіайүлының ішек-сілесі қатыи рақаттана қарап  
тұр, жүбайы баж-баж етіп жагада еңбектеп жүр... Балықшы- 
лардың апгайына палаткада демалып жатқан Бабенко да жү- 
гіріп келді. Ақыры, оәріміз жабылып, кем дегенде түрқы екі 
қарыс шортанды өзен айдынынан суырып а.дық... Бұл оқнға
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б із г е  б ір  ж<із ө ң п м е  болы п , ө м б е  аііт қан с а н ы н  ш орт ан д а  
үлкеііігг, бара-бара  тіпті е к е у -ү ш е у ге  к ө б е ііш  жүрді".

Келесі жылдың басында Ж езқазғанды Ж ары қ станеасы- 
мен жалғастырган теміржолсалынып бізті. Қарағанды-Жез- 
қазған жолының бойындагы аралық стапса, пойызтоқтайтыи 
кішігірім мрксндррдщтүргып үилері де аяқталып, мемлекоттік 
компссинныңқабылдауынан отті. Сөйтш, Сарыарқа жонын- 
дағы үш өндіріс алыбы өзара болат жолмеи қосылып, бір-біріне 
иық тіреп жүмыс !стей бастады: Қарағанды қызуы влеіі ку шті, 
кокстелетш көмір бероді; Ж езқазган аса құнарлы мыс шнкіза- 
тын; ал Балқаштың алып пеіптері екеуін де барынша көмейлеп 
(Қоңыраттың құнары төмен кені оны салған күннен қамтама- 
сыз ете алмаған), мыс бұлағын толассыз ағызбақ... (Ж езқаз- 
ғандағы жаца мыс зауытының іргесі көтерілгенше ¥лы Отан 
соғысы басталып, жобаланған өндіріс, амш\ қанша, тоқтап қал- 
ған, оны түрғызып, жүргізудуңсоті тек ! 974 жылы ғана түсті).

Сойтіп, үш алыпты өзара теміржолмөн байланыстыруту- 
ралы кемеңгер ойдың дер кезінде ж үзеге асуының пайдасы 
екі жылдан соң, ¥лы Отан соғысының ауыр күндерінде, сұра- 
пыл майдан мнллиардтаған (бәлкім, триллиондап!), оқ қап- 
тауы — ж ез гильзаларын сұраған кезде айқын еезілмек. Са- 
рыарқаның үш алыбы майдан үшін ең қажетті қару шығара- 
тын стратегиялық кеніштерге айналмақ. Аләзірше?..

1940 жылдың қаңтар айында Кеңгір су қоймасының құры- 
лысы басталған. Көктемп қар суын үстап қалу үшін сәуірге 
деш н бөгеітщ  алғашқы кезепн  қайткен күнде бітіру қажет- 
т і. Ойткені Т өрткүл жазығының түстік шетінде қанат жайған 
Ж аңа Ж езқазған қаласының құрылысы орасан молсу қорын 
талап еткен: бұған деиш Кеңгірден тасылып ж үрген су тұс- 
тұстан ірге көтере бастаған алуан құры лы сқа жұғын болма- 
сы анық. С олсебеш т алдағы барлық жұмыстың тағдыры су 
бөгетшщ жобаланған мерзімде ірге көтеруіне байланған...

Қүрылыс алаңына көшірілген жылжымалы үш бу станса 
тоқтаусыз жұмыс істейді. Бірақ ж ер қазуға қойылған ауыр 
техниканы қамтамасыз ете алмайды. Оған енді ж үздеген 
жұмыскер білеп қосылады. Тоспа іргесіндегі жұмыс күні- 
түні бірдей жүреді. Солжылғы ауа райы да шөлдалаға шабу- 
ыл жасаушыларға ерегескенден адуын қылық танытады. Күн 
ерте жылып, қар жылдағы мерзімінен оір ай бұрын ери бас- 
тайды. Тоспа тұрғызушылар үшш нағыз қысылтаяң кезең 
туады. Қарсақбай аудандық партиякомитеті: "Барлығыңда — 
бөғет құры лы сы на!" деп ұран көтереді. Кеңгір жағасына үй



3 2 8 _______________________________________  Мр&ц Сфпі

салушылар, кеншілер, жолшылар, мета.л\ургтар. кеңсе қыз- 
меткерлері келеді. Мұғалімд>ф ғана емес, жоғарғы басқыш 
оқушылары да сабақты бірер аптаға тоқтата тұрып, тәшке- 
мен, қапшықпен, жәш ікпен топырақ тасиды, ж ер қазады... 
Өйткені ж ұрт биылғы қар суынан айрылып қалса, Үлкен 
Ж езқазған  құры лы сы тура бір жылға кеішгетшін айқын 
түсінген. Ешкіч де уақытпен санасгіай, таңды күнге, күнді 
таңға жалғап, бөгет табанында жан ұшыра жұмыс істейді. 
Мыңдаған адамның дүлей табиғатпен айқасы түнде де, күшті 
прожекторлар жарығымен жалғаса береді.

18 наурыз күні кенет таеыған өзен лақ етіп бөгет табанына 
жөңкіледі. Құрылысшылар үшін сыни кезеңенді туады: сағат 
сайын, минут сайын айдыны кеңейген жасанды көл жөнді бе- 
кімеген тоспа іргесін соғып, топырақ үймені үрғылай бастай- 
ды; жан ұшырған ж езқазғанды қтар бөгетп одан әрі бекімдеп, 
ам ен еш е тәулж бойы судеңгешн күзетеді... Жанкешть\ердщ 
күні-түнп азапты еңбегі ақыры жеңіспен аяқталды. Тасыған 
өзеннің солығы басылып, сабасына тұ'скен кезде, бөгет құры- 
лысының оірінші кезепнщ әзір  екендігі мәлім болады.

Бірінші мамыр к үні Кеңгір су қоймасының айдыны (жоба- 
да "Досмырза бөгеті" делшген) жобаланған межеге көтеріледі.

Сол жыддың басында КСРО үкіметі Ж езқазған комбинаіы- 
ның құрылысын Ішкі істер наркоматына жүктеутуралы қарар 
қабылдаған-ды: биіклауазым иелері, сірә, Ж езқазған қойнын- 
дағы алып көмбенщ қис апсыз зор мүмкіндіпн ақыр аяғында 
жететүсініп, оны игеруді жеделдетуді қажетдепбілген...

1940 жылдың қаңтарында Қ.И. Сәтбаев Мәскеуге жедел ша- 
қыры\ған (солүшшІІКВДбасшылары арнайы ұш ақж іберпт). 
жезқазғақ,\ық геологты сол күні кепгге жаңадан үиымдасқан 
Түсті металлургия наркоматының басшысы А.И.Самохвалов 
қабылдап: "Ішкі істер наркомы Берия жолдас оізге Ж езқазған- 
ның жай-жапсарын жете білетш, сол жердегі жұмыстың бүге- 
шігесін түсіндіріп бере а>\атын іиынайы маман, әрі сешмді адам 
тауып беріңдер... дегенталап қоғіды..." — деп, КСРО Ішкі істер 
наркоматына қарасты ГУЛАГ-тың (Түгқындар лагерьлершщ 
Бас басқармасы — С.М .)бастығыВ.В.Чернышевпенкездесті- 
реді. Бұлжұмыс бір аптағасозылыпты. Іорізі, нақ солкүплерде 
Ж езқазган  атырабында ж азға салым өріс алмақ құрылыс 
жұмыстарының түбеі-еіілі шаралары жан-жақты талқылан- 
ған. Алжұмыс, шынында да аумақты, әрі оте зор көлемде жо- 
баланған. Біздінше, Қаныш Имантайұлы озі аса мансұқ болған 
істщ оұдаи өрі Отан қорғау мүддесіне қызмет етш, аса маңыз-



Шлидпып.т шымрыяллЬы _________________________________________ 329

ды стратегиялық мәнге көшкенін сол сапарда жете ұққан. Де- 
мек, оны ешкім де, еш уақытта тежей алмайды. Уақыт та енді 
үлкен Ж езқазған үдесіне қызмететпек.

Ш ынында да солай болды. Ж азға салым кен төбелердщ 
айналасына ГУЛЛГ-тың атышулы лагерьлері жыпырлай ор- 
нығып, қауыртж ұмы сқа кірісті. Иә. ш е\даі\а шебіндеп елсіз, 
нусыз қу тақырға ондаған мың шерменделер айдалып келіп, 
олардың дені саяси баппен сотталғандар, яки текті тұқымнан 
туып, ата-анасы бай-құлақ болғаны үшін, иә Күн-көсемнщ 
атына әлдеқалай сын айтып, болмаса ж алақор көршісіне 
Әу\дебір қылығымен ұнамағаны себепті ”Х а\ы қ  жауы" атан- 
ғандар еді, жұмыс таң атқаннан кеш батқанға дейін жалғас- 
қан, адам айтқысыз ауыр мехнат кешкен. Ату жазасы сор бей- 
нетке ауысқанға тәубә деген бейбақтар ж ер астына түсіп, 
кен шапқан; қы зы лш ақатас  қыртысты қопарып, зауы тпен 
ф абриканы ң іргесін көтерген; енді бірі жол төсеп. кірпіш 
құйған; сонтіп ж үрш  мыңдаған адам ж ер жастанған...

Мәймөңкелеудщ қажеті қанша, бүпнде мыс көмбесі дүние 
ж үзіне мәшһүр, алып рудннктері мен еңсе.\і үйлері саптүзе- 
ген қаланың негізі 1940 жылдың көктемінде бас еркінен айы- 
ры,\ған, қарсылық етуге ешқандай құқығы жоқ, ертедә} ірдщ 
құлы есебінде болған сормаңдай жандардың білек күшімен, 
сорғалап аққан  терімен. ТІпті аяусыз төгі.лген қанымен де 
салынған-ды. Сол азап ж әне бір жыл емес, 50-жылдардың 
орта шеніне дейін созылғаны — өмір шындығы. Әлбетте, бұл 
істе Ж езқазғанны ң жерасты қазынасын әй п \еген  кен іздеу- 
шілердіңтиттей де кінәсі жоқтығы түсш ікп.

АТТАНАРДА

I

1940 жылдың тамызында дербес респубдвка атанғанына 
жнырма жылтолуын қазақ  елі жер-жерде са\танаіты  жнын- 
дар жасап, шат-шадыман мерекелеумен өткізді. Бұл да сол 
күнде үстемдік құрған идеологняның қатты қадағалайтын, 
кеңестік са.\т-достүрге айна.\дырған айтулы шарасы. Той 
мәресі қараша айында Мәскеуге ауысты. КС.РО ҒА-ныңтөра- 
лқасы, соған оран, өздерінде м ерекелк жиын өткізбек-гі. Әри- 
не, а\баяндама\артыңдауғасаяды: о\арболса КеңестікҚазақ- 
станда ғ ы .ү ы м  непэдерінщ  ж ан-ж ақты  өрістей бастағанын 
ә й т е у г е  гніс; солүшінтаңдалған тақырыптарда осы торкінде
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ойластырылған; ал алғашқі.1 кезекте тындалмақ және салта- 
натгы жнынныцсаясн 'іүгқасы есепті бас баяндама — "Қазақ- 
стаи гылымыныц жпырма жылдагы жетіспктері" аталады; оны 
жоне мәскеулік ғұламаемес, республиканыцөз перзен гі, қазақ 
ға.\ымдарыныңбіріжасасын делшген. Академия презндентінщ 
кеңсесінен осы жайында Алматыға телефон шалғанда, рес- 
публика басшыларыныц бірі; "Табамыз, тандаулы оір ғалымды 
арнайыжібереміз!" — деп қатғы сендірген-ді...

КСРО ҒА-ның фнлпа.\дар кеңесінің хатшысы В.А.УЛЬЯ- 
НОВСКАЯНЫҢ естелігінен:

"... 1940 жы.у\ың оірінші қараша кунгі бұ.хыңгыр кеш т  көп 
уақыгқа деііін ұмыта а,\ма& жүрдім. Себебі туу а.шстағы Қазақ- 
станнан келе жатқан н е п з л  баяндамашыны дегр>рсіздене то- 
сып. қатты қоба.\жыган ухім. <\кадемияның конференц-за,шна 
си кеигкі мажімс басталуға пірнеше минут қалғаң.\а ғана кеу\і, 
поныздан түсквні ссм ёкен. Сөіітсем, ғылымп дәрежесі жоқ, әрі 
Аіматыда тұрмаіітын қарапаііым кен іздеуіиі инженер...

— М ен  геологпын, туған ж ерімнщ табиғп багілықтары 
жөне оны халық пгілігіне жарату мүмкіндіктері турасында 
сөіілемвкпін, — деді маған өзін Қаныш Имантаевнч Сатбаев- 
пын деп таныстырған биязы жігіт.

— Баяндамаңыздың тезпстері әзір м е? — деп  сыр тарттым 
карталарды ілуге көмектесіп жүріп. — Сірө, оқып берерсіз. 
Цифрларды көп агітпасаңыз қагітеді, кегібірін бо,\маса...

Маған ол қолтыгындағы қомақты папканы нұсқап, баян- 
дамасы әзір екендігін агітты.

Злудағы жүрітың күні богігы ауыр жұмыстан шаршап шық- 
қаны жүздерінен көрініи тұр. Баяндама қызықсыз бо.шп, сьіл- 
дыр сөзге құрылса, кірпкяз тыцдаушыларымыздың аяғын тос- 
пагі тарап кетері маған аян. Көңъмме тағы ца қобалжу кірді, ма- 
заланып отырмын... Ақыры мерекелік жкынның ең алтшқы  
межімсі ашық деп жарияланып, Қ.И.Сәтбаевқа сөз бері.лді".

— Қадірменді ғылыми қауым! Кеңестік ғылымның бас 
шгабы — академия төралқасына, бүгін осы залда отырған 
ақбас академнктері — кемеңгер ғұламаларына, дербес рес- 
публнка атанып, қайратгы жас жнтгж асы на жеткен мереи м 
күні, туган елім күн сәулелі Қазақстанның, көшпелі атанса да 
көшелі жаратылысына бағып қайыра ж аңарған қазақ хал- 
қының жалынды селемін жеткізуді парызым деп білемін!

Ғылым ордасының конференң-залы лық толы. Ғылымн хат- 
шы әлгінде: "Ғылымн қызметкерлер түгел болады, әсіресе
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галым-геологтар мен географтар, тарихшылар мен өдебиет 
білпрлері, байқаңыз, ұялып қалмайық", — деп абыржу байқа- 
тқан. Бұрыннан жүзтаныс әйгш  ғалымдардың бірқаншасын 
көріп тұр: алдыңғы қатардан академик Обручев, Комаров, Кур- 
наковты таныды; Ленннградтық достары Кассин мен Русаков- 
ты жиналыс басталардың алдында көрген. Екеуі де қолын 
қысып: "Қаныш Имантаевич, мынандай салтанатқа баяндама 
ж асау — үлкен сешм. Парасатты ғылымн ортаға шығатын 
мезгіл туды, қымбатгым... Біз, өрине, саган әрқашанда жан- 
күйерміз! Қысылмай, еркін сөйле. Сөйтіп, бізді де бір қуант!"
— деп ақжарқын ниетбілдіріп, көңілін марқайтып қонған.

— Ж ылнама ш ежіресіне өткен жиырма жылда қазақ  елі 
мал бағып, көшпелі тұрмыс кеш кен байырғы тіршілігін күрт 
озгертіп, отырықшы ж ұртқа айналды. Мына деректерге на- 
зар аударыңыздар: Қазан төңкерісіне денін біздегі ауызға 
алар өндіріс Ембідеп мұнай кәсіпш ш п, Рнддердегі қорға- 
сын зауыты мен Қарағанды төңірегш деп көмір ж әне мыс 
өндірісі еді — қазіргі жағдай мүлдем басқаша; 1912 жылы 
Қазақстанда екі мың шақырымға жетер-жетпес темір жол 
болыпты — бнылғы мереке жылында оның үзындығы жеті 
мыңға ж р т т і ; 1917 жылға дейін бірде-бір жоғары дәрежелі 
бш м  беретін оқу орны ж оқ елде бныл 18 институт, бір унн- 
верситет жұмыс істейді. Ал жалпылама бгмм беретін орта 
және орталау мектепке біржарым милмюн жас жеткш ш ек 
қатынайды! Нәтижесшде төңкеріс жылы сауат деңгеш  8,1 
паныздан аспаған қазақ  хш\қының хат таным деңгеш 76,3 
пайызға котерілді!.. Осыдан-ақ есеп беріп отырған жиырма 
жылда қазақ  елппң қарыштап өсіп, индустрпалды-аграрлы, 
ж ан-ж ақты  ш аруаш ылыққа не соцналнстік республика бо- 
лып өзгергенш айқын аңғарасыздар,

Осы да ж етер  дегендей күмәнді ш ы райм ен алдыңғы 
қатарда отырган гылыми хат-шыға жымнч қарады да, баян- 
дампшы мшберден түсіп, әлгінде екеуі тақтаға ілген Қазақ- 
стан картасының алдына келді.

— Біздіңеңбастыбайлығымыз — ұлан-байтақ жеріміз. Бұл 
жонінде Одақта еюнші орындамыз, алхалық санытурасынан
— бесінші. Ж ер байлығымыздың кендіпн пздерге аңғарту үшш 
Еуропа қүрлығындағы аса ірі төрт мемлекет — Германня, 
Франция, Италня және Англня күллі жер-суымен біздщ Қазақ- 
станға пара-пар десем, сенесгздер ме?... — депсәлаялдап,тың- 
даушылар назарын андады. Әсер егкен торізді. ,А\дыңгы қатар- 
дағы-лардың бег алпетшеп ынталанған шыран аңғарды.
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— Сізй,ер қазақ далагыныңкелбетінр қараңыздар. О, мынау 
ескірген карта сияқты, нобайы керілген барыс терісіне ұқсаған 
қазақ жері... жұлым-жұлым, тым жүдеу, тым жұпыны, сусыз, 
нусыз қуаң өңір түрінде бейнеленшті. Қазбалы қазынадан да 
жұрдай өлке сияқтанып кескінделген... Әден і мұқату мұратым 
емес, мына картада көзге ұрып тұрған жұтаңдықтың неге бұлай- 
ша бейнеленген себебш түпндіру үшін ғана ескертемін: орыс 
ғылымының мақтанышы Петр Петрович Семенов-Тяньшанс- 
кий он тоғызыншы ғасырдың екшші жартысында, өзі кі )п-көрім 
білетіщ әлемге әй п ч  саяхаттарындаәрлі-берлі кесіп откен қазақ 
жерін "тұзға бай, пайдалы қазбаға жұтаң өлке" деп сипаттаға- 
нын осы залда отырған геолог, географ жолдастар жақсы біле,\і. 
Ал, кен гылымының непзін салушылардың бірі, орыс тіліндегі 
еңалғашқы "Кен қазбалары" оқулығыныңавторы, мынакарта- 
ның дүниеге келуіне мұрындық болған профессор К.И.Богда- 
новичпң: "Қазақстандаешқандайтомфрудасыжоқ", — депкесш 
айтқаны да сіздерге мәлім...

Залдагы ж ұрт олденеге тынышсыздану бідчрді. Сірә, бір- 
біріне: "Мына шіркіннщ айтыптұрғанын қарай гөр!" — десіп, 
тамсанып жатқандай.

— Қазақстан үшін бұл карта, асырып айтты демеңіздер, 
тап бүгшде ескіріп қалды. Қ азақ даласы үшін енді жаңа кар- 
та әзірлеуге гура келеді, қымбатты жолдастар! Бірақ бұрын- 
ғыдай ол мінлетті өзге ж ұртқа ж \ ктемейміз, тіпті қолғабыс та 
тілемейміз. Өйткені бұл жұмысты қазф де Қазақстанның өз 
мамандары да атқара алады. Оның ғылымы мен ғылыми қыз- 
меткерлерінщ бұп н п  күші мен білімі өз жеріндеп қазба бай- 
лы қтар  картасы н ж асауға толы қ жетеді! М үны да есей- 
гендіпміздіңбелгісі, соңғыжиырмажылдыңжемісідемекпіз...

Қаныш Имантайұлы көппплікке бірер қадам жақындай 
түсіп, кенетдаусын кенеп:

— Сіздер таң қалып, бәлкім, сенбеулеріңіз де мүмкін. 
Сөйтсе де республика геологтарының атынан аса мәнді түжы- 
рым естфтуді өзіме мшдет деп білдім... Мына карта үш-ақ 
түспен бейнеленгеп, яки ж ерасты  байлығы аса жұтаң... деп 
кескінделген ұш ы-қиырсыз кеңаймақта, қымбатты жолдас- 
тар, Менделеев кестесшде көрсетілген барлық химиялық эле- 
менттерді табуға болады!..

Әлгіпдегі күбір-сыбыр пыш ақпеи кескендей тыйылып, 
залдағы ж ұрт қазақ  геологыпа таңырқай қарады.

— Иө, бүлда — менщ осызалдасойлеп түрғанымдайшын- 
дық! Бір ғажабы, — деп қайталады баяндамашы, — сол эле-
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менггердің бәрі дерлік кездейсоқ, иә шашыранды күшнде 
емес, өндірістік мәні бар құнарлы мөлшерде табылып отыр. 
Осыдан соң "тұздан өзге байлығы ж оқ, пайдалы қазбаға 
жұтаң" өлкенің қойнында қанш ама зор мүмкшдіктер жасы- 
ры ны п ж атқ ан ы н  ө зд ер щ із  ш ам алаңы здар ... Ә нш еш н 
мелімдеме еместігіне сендіру үшін әңгімені көміртегінен ба- 
стайын: халық ш аруаш ы\ығы тілімен айтқанда, өндірістщ 
наны — тас көмір негізінен Орталық Қазақстанда шоғырла- 
нған. Оның ең зор көмбесі — өздерщізге мамм, қазірде үшінпіі 
отын қоймасы атанып жүрген Қарағанды тоңірегінде. Соңғы 
он жылда шағын ғана елді мекеннен бұлөңір іргелі, көп қабат- 
ты үйлері самсаған тамаша қалаға айналды, әрі ірі облыстың 
орталығы. Әлбетте, ол — біздегі бірден-бір қоры қисапсыз 
мол отын қоймасы емес: игеру кезеғін күтіп терістікте — 
Теңіз-Қоржынкөл, Ғкюастұз; шығыста — Кендірлік, ¥лытау- 
да — Қияқты, батыста — Каспий бойы, Ембі кендері тур; Дос- 
сорм енМ ақат — сұйық отынның бай қоймасы екені бұрын- 
нан мәлім еді, барлаушылар жуы қта ғана Гурьев төңірепнен 
мұнай мен газдың, жанғыш тақтатастың құнарлы көздерін 
тапты; Ж айық-Ембі аймағының сұиы қ отын жоніндегі мүм- 
кіндіктерін тереңге барлаумен анықтау қаж ет!..

Одан әрі шешен Ж езқазған мен Қоңыраттың мысқа құнар- 
лы ж ерасты  қазыналары туралы, Кенді Алтайдың қорғасын, 
мырыш көмбелері, інжу-алқа атанған неш е алуан асылдары 
жайында, Қалбаның вольфрамы, алгыны мен күмісі, Атасу 
мен Қарсақбай төңірепнде, Қарқаралы іргесіндегі Кент кен- 
ішінде ж ер бетіне өте жақын ж атқан құнарлы, берекелітемір 
кендері хақында, Қаратау бөктерінен соңғы жылдары мәлім 
болған, ж ер  нәрі саналатын ф осф орит кенін пайдалану жай- 
ында егжей-тегжей баяндап берді...

Көз қиығымен көріп тұр: ж үрекж арды  әңгш есі көпшілік 
үдесінен шықты, әсіресе алдыңғы қатарда отырған қадір- 
менді кекселер, соларға иық тіреіі жайғасып, өзінщ  аузына 
қараған, әрбір қимыл-қозғалысын баққан ж анкүнер ті\ек- 
тестер мен бейтаныс тыңдаушылар да бір сөзш қақас жібер- 
мей, сүйсш е құлақ қойған. Қаныш Имантайұлының өзі де 
сол мезетге осындаи кең әуенді аудиторня, зерек те снрек 
ғұламалар қауымын сағынып қауышқан кісідей ерекше әсер- 
леніп, асқан зор мереймен құш ырлана сөйлеген.

— ...Әрнне, мұнш абайлықты, "¥ш қан құстың қанаты та- 
лып, шапқан тұлпардыңтұяғы күйетін" ш екпз аіімақтыңта- 
биғи қазынасын соз болып отырған жпырма жылда, тарихн
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фшіемдБ ҚгіС қагым мерзімде, жан-жақты зерггсп, қолга ұста- 
і андан толық барлау мүмкін емос-ті, — Баяндамашы карта- 
ны тастап, мінберге қанга келген — жер асты байлығын ізде- 
удеп табыстарымыз үлы орыс халқының күнбе-күнп жөрде- 
мімен, оньщ білімиаз перзенттерш щ , қансыбірі осы залда 
отырған ондаған ғалымдардың, геологтардың, түстеп айт- 
қанда, академнктер Обручев, марқұм Усовтың (1939 жылы 
Алтандағы Белокуриха сауықтыру орнында кенеттен қайтыс 
бо/иан — С.М.), геологгар Кассин, Русаков, Яговкпн, Нехоро- 
шев, Гапеев, Грнгорьен, Тиме сняқты ондаған талантты кен 
іздеуші инженерлердің шексіз көмегі, зор еңбегі мен ж анқи- 
ярлық ерлігі арқасындамолімболды. Қазақ халқы бүпнгітор- 
қалытой үстінде, осынау ізгіжанды, еңбекшілде оіммпаздар 
қауымына шын жүректен туысқандық сәлемжо/\дап, шексіз 
алғыс бь\діреді! — деп еөзін аяқтады.

Бірқанша тыңдаушы жапа-тармағай котері.лш, пшнде өзі 
таннгын, тіпті бейтаныс ғалымдар да бар, Сәтбаевтың қолын 
қысты. Бәрі де қы зықты әңгімесше сүнсш ген жайларын ай- 
тып ризалық білдіруде. Бір мезгі лде, көп қошеметінен оңаша- 
ланған шақ еді оның қасына Касспн мен Русаков келді.

— Ж езқазғандай ша/\ғай түкпірде он бес жыл табан аудар- 
май отырып, дүнне қызығынан ты сқары қалуың да мүмкін 
еді-ау. Алайда сен, Қаныш Имантаевнч, өлпидеп сөзіңе қара- 
ғанда, солтүкпірді Қазақстанның геологнчлық, әмбе ғы.лымн 
ойдың кіндік орталығы сгіп алгандай сойледщ. Құттықтай- 
мын, қымбаттым! Ә ңпм еңөтеәсерлі шықты! — деп Русаков 
қолын қысып түрып қарқылдай күлгенде, әлпндегі шабытты 
қызу күйінен суымаған Қаныш Имантаігүлы да жайраң қағып:

— М нханлПетровнч, дәлайтасыз, б іздщ Ж езқазған , шы- 
нында да, Қазақстанның географпялық кіндік ортасы. Нан- 
басаңыз, картадан қараңыз, — деген-ді.

Ж асаң  әріптесінің ұтымды әзіліне кексе екі геолог қосы- 
ла күлді. Ә.лден уақытта Ннколай Грнгорьевич Касснн:

— Сөйтсе де, Қаныш И мантаевнч, бұдан әрі тарты ну 
жөнсіз. Геологня.лық орталық мәселесін де осы жо/\ы шешу 
керек, — деп үлкендікж ош мен устем,дік жасай сөііледі.

Ескі достарының ескертш  түрғаны — Қаныш Имантайұ- 
лына мереке алдында үсынылған ж аңа қы зм етж айы  еді...

Ж ыл басында ҒА-ның Қазақстандағы фнлналы жанынан 
Геологиялық ғылымдар инстнтуты ашылған. Республнка 
үкіметі оған қазақ даласының сырын жетік білетін, ғылыми 
әзірліп мол, тәжірнбелі геологты жетекші етуді ланық көрген.
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Біраз мамандарды іріктеп, жан-жақты саралаудан кейін (ин- 
ституггыңтұңғыш директоры Бозшакөл мыс-молибден кенін 
ашушы ірі гоолог Р.А.Борукаевтыңбұл міндетп ойдағыдай ат- 
қара алмайтындығы алғашқы айларда-ақ мамм бо.\ған) Мәскеу- 
дщ таңдауына инженер Сәтбаевтың есімі аталған-ды. А\айда 
оның ғылыми дәрежесі ж оқ. Ал тыңнан ш аңырақ көтерген 
ГҒИ-да әлденеше ғылым кан \идаттары жұмыс істейді. келе- 
шекте олар докторлық атаққа ие болады. Сірә, сол себептен де 
академия төралқасы ғылыми қауымның Сәтбаевты жете біл- 
мейтіндігін желеу етіп, мәселені онды шешуді созып жүрген. 
Республнка басшыларының Мәскеудегі мәртебелі жиынға 
сонау Қарсақбайдағы Қаныш Имантайұлыныңнепзгі баянда- 
машы болып тағайындалғаны да, түптеп келгенде, жоғарыдағы 
желеуді біржолата зала\сыздандыру ниенчен тз-тан. Баянда- 
ма да, баяндамашы да ойлаған жерден шықты. Бір сарынды 
жазылған сыпыра мадақ мінездемелерді қаттап ке.мп, ресмп 
танысудан гөрі, М әскеу ғалымдарының а\дына жауапты, әрі 
құрметті есеппен шығуы сәтп бо.лды. Ғұлама академиктер, 
мшшіл ғыдымц қауым оі\гір маманның орнықты да ой.\ысөзш 
әлденеше мәрте қол соғып, зор ыждаһатпен тындады: терең 
бі \іміне, шешендік қабілетше танданып, ғылымм ой-өрісін та- 
ныды...Танығаны емес пе, Қаныш Имантайұлы академия төра- 
лқасынан солсапарда-ақ жаңа инсппуттың директоры бо\ып, 
Алматыға біржола ауысуға нақты ұсыныс еспді...

Қуаныш бұл жолы да еп з болып, мерекеге байланысты 
КСРО Ж оғарғы К еңесінщ тора\қасы  респуб.міканыңоіртоп 
еңбек озаттарын, знялы қауым өкі.лдері мен басшы қайрат- 
керлерш орден, меда>\ьдармен, түр.\і құрметатақтары>іен ма- 
рапаттаған. Барлық газеттердің оірінші бетінде, көрнекті 
орында жарияланған тізімнщ алдыңғы легінде қарапайым 
кен іздеуші Қаныш Имантайұ.\ы Сәтбаевтың да есімі ата\- 
ған: Ұлытау-Ж езқазған атырабындағы он бес ж ы дды қж ан- 
қиярлық еңбеп  — шөлейтөңірді ірі нндустрня ошағына ан- 
налдырған кошелі ісі бұл жолы эді \  баға\аны п, К еңестер 
Одағының ең  ардақты  мәртебелі марапаты — Л еннн ор- 
денінщ негері атанды...

II

Қы ры қты ңқы рқасы на шықты. Ж ерортағакеллімА енар- 
тына қараплайтын, асқан асуларын, ж үрілн жалында қа\ған  
тауларын шолып, таразыға таргар кезі емес; б ш к п  атанын
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білімі қорланып, күш-қайраты тасыған; алымды да шалымды, 
нағыз шабытты да адуын шағы. Сөйтсе де бір мезгіл откен 
күндеріне үңш п, басынан кешкенді, кезі көргенді есіне алып 
екш еуде теріс емес-ау? Куңілщ үшін, алдағы өмірің үшін де...

Шынында да, ойлап қараса, өмірін өкиткен, коңш н түщ \т- 
кен бейнеті, ж еке басының қайғы-қасіреті де аз бо.лмап гы, 
солж олдабірақ қолыж еткен зейнетіқаншама! 1926жылдың 
күзінде, алғаш келгенде Ж езқазған  — ағаш мосылары әр 
жерде қаңқайған, қыш үйлері мен тар баракгары әр жерде 
жапырайған, кентөбелерідетаз қарындан тап-тақыр жөнең 
мекен еді. Енді, міне, бойшаң үйлері көдімгідей көше түзеп 
тұс-тұстан жыпырлаған, кеніш қалқалары алыстан андызда- 
ған, қалың елмекендеген құтты қоны сқа айналды, Артында 
қалып бара ж атқан  барлау мекемесі де бұдан он екі жыл 
бұрын геолком партнясынан қабылдап алғаи екі-үш станок, 
жападан-жалгыз технип бар шағын топ емес — бүгінде ол, 
мыңнан аса жұмыс адамының басын құраған іргелі ұжым!

Ж езқазған қиып кетер жері емес. Амал не, үкіметталабы- 
мен еріксіз кетіп барііды. Қ азақстан К(б)П Орта,\ық Коми- 
тетінщ  хатш ысы Алматыға ш ақыры п, ғылыми ж ұм ы сқа 
ауысуды бұдан өрі созбауын ж уы қта ресми ескертті...

Өз орнына Василий Иванович Штифановты қалдырмақ бол- 
ды. Ж ас маман. Рас, жасы ғана емес, барлаушылық тәжірибесі 
де мұндағы сақа геологтардан әлдеқайда олқы. Ж асы жөнінен 
де, тәжірибе, көргендігі турасынан да барлау конторын басқа- 
руға көп жыл өзіне орынбасар болған Саид Шагимарданұлы 
(Нағымұлы атанған) Сейфуллин лайық-ты, бірақ ол өз бетінше 
ынта білдіріп ештеңе істемеуге дағдыланған сылбыр кісі, тек 
қана айтқанды орындаушы. Иосиф Николаевич Богданчиков 
көнігі маман, жап-жақсы іздешмпаз, бірақ мезі сөзге үйір, ең 
қиыны ұйымдастыру ісіне қыбы жоқ... 1938 жылдың жазында 
Алматыдағы кен-металлургия институгының тұңғыш дипло- 
манттарына мемлекетпк комиссияның төрағасы болып барған- 
да, Вася Ш тнфановалдындақасқайыптұрып, Ж езқазған бар- 
лауыныңөзекгітақырыбынандипломжұмысын қорғаған. Со- 
дан пері осында. Үш жыл — кен іздеу кәсібін игергісі келген 
маманға жеткілікті мерзім, әмбе соған ғылыми әзірлікпен 
кіріссең. Штифанов — жас болғанымен алымды жігіт. Мінезі 
адуын, қадалған ж ер ін ен  қан  алғандай қайсарлы ғы  да 
жеткшкті. Бұл болса кеи іздеушіге пайдалы қабілет...

Аттанардың алдында геолог әрштестерін кеңсеге жннап, 
В.И.Ш тифановты орнына отырғызып, аддағы барлау өрісі 
жайындағы ой-пікірін бүкпесіз естіртті...
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— Ж езқазғанбұрынғыш ажеделқсірқынмен, кецкөлеңде 
зерттеле береді, — деген-ді Қаныш Имантайұлы. — Менщпай- 
ымдауымша, кен пюғырланған жердің ауданы ондаған шар- 
шы шақырым. Он бее жылдық іздеуде соның үштен бірі ғана 
барланды. Көбше тереңдей алған жопыз. Әсілі, бұрынғы оар- 
ланған жерлерді терең ұңғыма тармен қайыра тексеру шарт. 
Кен аймағының батысы мен орталығы біршама тексеріліп, 
шекара-шеті анықтадды. '\л оңтүспкпен оңтүстік-шығыс тың 
күншдеқалыпбарады... Сөитсе де өзі теріскей бағытгы, өсіре- 
се Жыланды тобына жататын кен жүлгелеріне тереңірек бой- 
лап, көбірек зерттеуге кеңес бермек. Кен қоры барлау ұлғайғ- 
ан сайын көбейе түсуі — Ж езқазған  үшін заңды құбылыс!

— Металл қорытуда біздщ республика қазірде бір-ақ ба- 
ғытта, түсті металлургия саласында ғана өнімді жұмыс істеп, 
өндіріс ашып отыр. Бұған ең алдымен біз, геологтар кщәліміз. 
Соңғы жылдарда біздің үжым темір кендерінің қүнарлы көзін 
іздеуге күш салды. Нәтижес інде, достар, Қарсақбай ашасы 
мен Атасу өзенінщ  жағасынан құнары көщлдепдей, қоры да 
молтемір кендерін қалдырып отырмын. Осы кендерді қауырт 
қарқы нмен тереңге бойлай зерттеуді бәрщ е міндет етемін. 
Ең жөні, барлауды таяу жылдарда аяқтап, жобалау мекеме- 
лерше ірі өндіріс ашуға ұсыныс ж асау керек... Қарағанды 
көміріне, әйтеуір, өйтш-бүйтш қолымьіз жетті, темір ж олса- 
лынды. Д есек те ол бізден едәуір қаш ықта, сонсоң да көмір 
тасу қы м батқа түсіп  отыр. Ал Ж аңа Ж езқ азған  қаласы  
көркенш, ондіріс базасы бірнеше есе ұлғайған кезде қай- 
теміз? Демек, тасы.-чмақ көмір көлемі бүгінгіден де ұлғаяды. 
Бұдан құтылар бірден-бір амал — Қияқтыныңқоныркөмірін 
өндіріске әткізу! Қпяқтыда көмір бар жөне аз емес! Қиыншы- 
лық темір жолдан қиян шетте жатқандығында. Оған да амал — 
"Ж езқазған-А ралтеңізі" темір жолын салу; Ұлытауды Таш- 
кент-Орынбор жолына қосыи, орталыққа "жақындату" — 
мечщ еж елп арманым!.. М ұндай ірі құрылысты бастау үшін, 
әлбетте, қуатты ш нкізат базасы қажет. Ендеше, келешекте 
сіздер ш ұғылданаржұмы стың бірі осы салада болуға тиіс...

— Еңсоңғыаманатым, қымбатты әріптегтер, — дедібайыр- 
ғы бар\ауш ы Пітифанов пен Сейфуллннге қадала қарап, — 
қолдарыңа алтын адамдарды алып отырсыңдар. М ен жүмы- 
сқа қабылдағанда бүрғылаушылардың барлығы дерлік хат 
танымайтын, мал бағып, зорман аулаумен күн көріп ж үрген 
бейнетқор жандар еді. Ө здерінщ табиғи ыждаһаты мен ын- 
тасы арқасында, біздің де көп уақыт жұмсап, ертелі-кеш үйре- 
туімізден соң, олардың бөрі де барлау өнерін жатсынбай, жап-
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ж ақсы  мрцгоріп к е п і. Солардың ж анқпярлы қ еңбепм ен 
еоңгы екі жылда біз Одақтапя еңозы қ, біршші барлауұж ы - 
мы деген құрм егп  атсіққа не болып отырмыз. Соңналистік 
ж ары сты ңсан мяртс жүлдегері атандық Бұладамдар менің 
қиын кұңдерде табысыи, жарты сықпаны болш жеген еңбек- 
тес достарым, өмірдегі ең адал, етж ақы н жанашырларым. 
Оларға менщ: "Оңщді еекіртпеп, зеннетақыга қолыңды жет- 
кізбеіі — еш қайдаж іберменмш , ешқашанда қағаж укорсет 
пеймш" деген уәдем бар. Солуәдені енді екеуще иарызетемін 
Ескі жу мыскерді репжітпей, мүң-мүқтаждарын ескеріп, нен- 
дей ауыртпалық кездеепесш, солардың өздерімен ақы.ұда- 
сып жүмыс 'іетендер. Естеріңде болсын: оларды реижітсең 
дер — меніренжггкендерщ ! .

Енді агтануға да болады.
— Ж оқ, келіспенміз, Қанеке, — деііді оғанәріптестері. — 

Бір күніңі тді бізге қныңыз. Ж ұмыс істеуге емес., сізбен бірге 
дема.\уға!..
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Ж ексенбі күш  ертеңгілткте бірнеше ж үк  машпнасына, 
автобусқа мінген барлаушылар ұжымы Ж ездінің тау арасы- 
на еніп бұралаңіүні ағатын кең арналы, шалғынды, тоғайлы 
жағасына (осы күнгі Ж езді қалашығына үрымтал жер) қарай 
жөңкілген-ді. Күн ашық, жайма-шуақ жаздың есте қалғысыз 
желсіз, жауынсы зтамы лж ыған шағы.

Қарабүлақтагы барлаушылардың қосалқы шаруашылы- 
ғынан окелінбек ас-су қамын мшдетше алған Халық, Ахме- 
дня, М ырзабектер ерте-ақ қимыддапты, саятқа шыққандар- 
дың бас-аяғы жиналғанша, бірнеше жерден қазан көтеріп 
қойыпты. Әлденеше қос, палатка, кш з үйлер тігілген, оларға 
ж ақы н  маңдағы бірнеш е колхоздан қосымш а келгендер 
қымыз, асымен қосылған. Ш ақырайған күн аса өтімді болған 
соң киіз үнлердщ оірнешеүі емшекте сәбилері бар әйелдер- 
ге, кеиоірі ересек балаларға дербес берілді. Үлкендер көгал 
үстінде, аш ық ж ерде отыруды қалады (Федор Пастуховтың 
естеліпнде ж иы нны ң шағын жиналыспен басталып, аудан 
басшылары, колхоз өкілдерінщ ж әне Қ арсақбай зауыты ди- 
ректорының Қаныш Имантайүлының өзіне, Таисия Алексе- 
евнаға көи жылдық адал да жсмісті еңбектерш е рақмет ай- 
тып, жаңа қызметімен құттықтағаны айтылған).

Ш аңқай түсте дастарқан жайылып, табақ-табақ еттарты- 
лған. Саба-саба қымыз да, шарап пен шампан да құйыла ба-
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стаған. Сол-ақ екен, өзен жағасындағы көгалды алаң шырқа- 
лған ән мен күйге оөленеді. Қазақшаға татарша жалғасса, бір 
сәт орыстыц құйқылжыған сазды Ьндері молдір көкте қалық- 
тайды. Епді бір уақ тұнған ауаны, тамылжыған табиғатты таң 
қалдырғандай дара көтерілш, кеңдауы сты әншілер шығады 
суырылып. Ниет сөздер де богеттен қулаған ағын суға ұқсап, 
түйдек •түйдек айтылып жатыр...

Бір мезгілде ж ұрт гуілі ш ырқау ш епне жетіп, қымыз бен 
шампан қызуы басқа теуш, ж үрт көңілі мейлінше алабұрт- 
қан ш ақ еді бұл, дастарқан төрщде отырған түйеші Сары- 
молда қарт домбырасын са.лдыр-кулдір қағып жіберіп:

— Уа-ан жамағат, ағайын! — деп қатты рақ дауыстап қал- 
ған. Ж ұргсілтідейты ны п, қарттүйеш іге ынтыға қарасты.

"А,\ыс-жаңын бауырлар!
Қаныштай ср, арысым,
Етжақыным, танысым 
Ортамнаи үзан шығарда,
Алты ңыр асып шырқарда 
Мітатұғын сырым бар,
Сөзіме құлақ салыңдар!.."

Ж езқазғанға Сарымолда Болманов отыз екінші жылдың 
таншылығында келген. Алғашқыда ГРК-да кіші жұмыскер 
болып жүрді. Одан соң бұрғылау станогына шықты. Кейін- 
нен шаруасы аз-кем түзелш, қоң біткон соң, Қаныш Имантай- 
ұлының рұқсатымен барлаушылардың қосалқы шаруашы- 
лығына түйе бағуға ауысқан-ды. Ж асаң кезімде Үлытау өңірі 
ғана емес күллі қазақ даласына атағы мәшһүр Қалмағанбеттщ 
Тайжаны (1878-1938, "Қызыл қырғынның" құрбаны), Жыл- 
қайдардың Иманжаны (1882-1973) сынды жыр дүлділдері, ірі 
ақын һэм сазгерлердің қасына еріп, өнерлерін үйренуге тал- 
пынған. Бірақ тұрмыг тауқыметі биледі де, күнкөріс қамын 
көбірек ойлауға тура келді...

Ж ұм ы скер ақын едәу ір әзірлікпен келген тәрізді. Әдетте- 
і'ісінен ұзақ  жырлады, бұл жолғы сөзі де бұрынғыдай быты- 
раңқы  емес, ж инақы  ойға құрылған.

— ҚарағымҚаныш, қыраным! Айтамынсаған аманат, гілеу- 
қор мына жұртыңнан: қайда жүрсең, шырағым, мықты болғай 
тұрағың; жөне тағы сұрарым, жер астыныңасылын — алтын, 
көмір, жасылын; қажымай іздеп таба бер; зор біліммен пайда 
бер, артыңнан ерген балаға, өзінді сүйген халқыңа — айшықты
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мынаушағында!.. — дептермелепкеліп, сәлтынып, терін <'үртіп, 
қымыз ішкен қартж ырын былайшатұжырымдады:

"Ұлытаудай ұлы жұрттан 
Алатауі-а аттанған 
Ж езқазғанны ң асылын 
Армансыз-ақ ақтарған —
Қаныш едің зор тұ.\ға!..
К ең даланың сырласы,
Жеті қат жердің мұңдасы —
Халқым туған ер ұлға!
Елін суйіп. еңбегін арнаған,
Кендерін ашып, іздсуден тынбаған 
Өнері озған ға. іамат.
Ей, Қаныш, арыстандай азамат!
Ғұмырлы болып, тұғырда тұру —
Біздерден саған аманат!.."

— Ж арады, Сары ағаң. Бір сөзінде қателік болсайшы!
— Қанекемнщ  қадірін дәл айтты. Әділ сөз!
Өз атына таңертеңнен бері аі ыл тегіл айтылып ж атқан 

қош емет лебіздерді сыпайы. ғана езутартум ен үнсіз қабыл- 
дап, іштей тебіреніп отырған Қаныш Имантайұлы да шыда- 
мады. Шампан толы бокалды қолына алып орнынан тұрды.

— Уа, достар! Қадірменді ағайын! — деп, өлденеге жүрегі 
қобалжып, сіре. тебірене толқудан үні шықпай сол аялдады. — 
Біздщ халықта "Құс қанатымен ұшып, қуйрыгымен қонады" 
деген нақыл сөз бар. Сол сөзге жүгінсем, ұшатын да, қона- 
тын да құйры қ-қанаты м  менщ  — мына сіздер; Ж езқазған  
болса — ұш ы -қиы рсы зқазақдаласы ны ңж елқы ды рғансай- 
ын түкпірі еді күні кеше... Бақталайыма кездескен алғашқы 
барлау өлкесі осы болды да, аз ба, көп ие — біраз жыл тер 
төгіп, еңбек еттім. Аянғаным жоқ. Барымды бердім. Осы күні 
геологтар қауымы мені "Бақытты жігіт", "Жолды барлаушы!" 
деп мадақтайды. Ж олды болғаным — Сіздерден... Бақытты 
екенімдерас! Иә, менщ бақытым — Ж езқазғанкен інеем ес, 
сіздерге кездесуімде... Ж иырма тоғызыншы жылы геолком 
пар-тиясы і арап кеткенде, мен осы қиырда саусақпен сана- 
ғандай санау лы адаммен қалдым. Сол күнде бір ауыз сөзімді 
сыйлап, көмеккекелмесеңіздер — жалғызөзімнеістередім!.. 
Отыз үшінші жылы барлау қысқарып, қаражатсыз қара жер- 
ге отырып қалғанда да осы отырган ж ұрттың дені: "Сені жа- 
лғызтастапеш қайдакетпейміз!" — деп қолтығымнандемеді.
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Иә, сол күні, оған кейінп жоқш ылық көрген қиын-қыстау 
айлардасіздерболмасаңыздар — біртоп инженер-геологтар 
сопиып жүріп не бітірер едік? Ж оқ, ағайын! Әлгінде Сары 
ағаң айтқандай: "Ж езқазі анның сырын ашып, бір өзі құпия- 
ның кі \тін басып" десеңіздер — қателескендерщ. М зн сіздер- 
мен күшті болдым, сіздерге арқа сүйегендіктен де өмір тар- 
тысында жеңіп шықтым. Солсебепті.мен бүгін: "Қанатымда, 
қорғаным да менщ — сіздер!" — деймін...

Қаныш Имантайұлы сөйлей пастағанда-ақ қамкөңіл кей- 
біреулер көзіне жас алып, осалдық баиқатқан. Бфаздан соң 
қош тасуш ы ж ұртты ң дені соларды қостағысы келгендей 
ыңғай танытты. Әлп бір әзірдегі коңілді, шырайлы күйдің ізі 
де қалған ж оқ. Ж ы ладың деп сөгуге болмайтын, босаңдық 
көрсеттщ деуге ж ене ке\м ейтін  — қим ассетедібұл ...

Геологта соны сезгендей, кенет даусын көтеріп:
— Ей, жарандар! Біздщ осыдостығымыз, б іркк тніңбала- 

сындай болып, торт-бес ұлттың өкілдері өзара бауыоласып 
кеткен туыстығымыз да, біле-білсеқдер — Ж езқазғанны ң 
арқасы! Солсебепті, мен қош тасу шарабын Ж езқазғанны ң 
қасиетті топырағы үшін; Ұлытаудай ұлы ж ұртты  ғасырлар 
бойы мекендеп келе ж атқан  еңбек сүйгіш, бейнетке төзімді, 
ер көңідді. мейірман халқым үшін; бүгінде бүкіл елтаныған 
Үлкен Ж езқазған  үшін; солж олдаж анқиярлы қпен еңбек ет- 
кен сергек көңіл қымбатты барлиушылар қауымы — сіздер 
үшін... көтеремін! — деп жағалай жүрш, бірімен құш ақта- 
сып, бірімен бокалт^ шстіріп, бірімен сүшсіп шықты. Сонсоң 
бокалынан бірер тамшы шампанды ж ерге тамызып, қалға- 
нын түгел сіміріп салды.

— Па, шіркін! Туғаның-ай! Вілімітаудай, ақылыңбай. Сен- 
дейперзенттапқанхалқы м арнзам ы нж ай!.. — дептақпақта- 
ды Сары ағаң.

...Барлаушылар тобы Қарсақбайға әндетіп, гармоньдатып 
қас қарая оралған. Бірақ бірдентарағанж оқ, Таисия Алексе- 
евнаның өтініші бойынша, инженер-техниктердщ  қарамды 
тобы Сәтбаевтардың үйіне беталды. М әжіліс бұдан әрі Қан- 
ағаңның өз дастарқаны нда жалғаспақ. Бұлар келгенде Таи- 
сня А лексеевнаны ң қарт  анасы  есік алдында, ш арбаққа 
сүйеніп кемсеңдеп жылап тұр еді. Көзі ісіп кеткен, әлденеге 
қатты қобалжулы. Үйге шам да жақпапты.

— Ж айш ылы қ па, шешей?
— Сендер, немене, еш теңеестігенжоқсыңдарма? — Енесі 

Қанышқа бажырая қарады. — Қасірет келді, қандай қасірет 
десеңші!.. К ерм аннәлетбізгесоғы саш қан . Соғыс!..
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ТАИСИЯ АЛЕКСЕЕВНАНЫҢ естел-. інен: 
"...Қоштасудың ақырғы сағаты қайғылы хабарға үласып, 

алабұртқан көңілімізді әлем-тапырық етті. Сөйтсек, ¥лы Отан 
соғысының шлғашқы күні басталыпты, жеке бастың қам-күш  
жайына қалып, ыүлдем өзге дуннелерді ойлауға тура ке,іді. 
Бірер күннен соң Ж езқазғанмен біржола қоштасып, баяғыда 
келген ізімізбен Ж осалы стансасына жук машинасымен ат- 
тандық... Қимас Ж езқазған, қасиетті Ұлытау — бізгс ж айш  
босаға болған алтын ұя, қадірлі өлке артта қалы п барады. 
"Қош бол, қазыналы кеңдала! Қош болыңдар, бірге тутан туы- 
стай бауырласып кеткен қадірлі кенші, барлаушы достар, 
мешрбан ел! — дейміз артымызға епле қарап. — Саған енді 
сағынып, шаруа қамымен ғана келетін боламыз!"

Бір кезде осы өңірден тезірек кетпек болған ниетім, сол 
күнде ерімчің мені жұбатып, "Сен ош бұл жермпнжылап қош- 
т асасы ң!"деген сөздері есіме түсіп, кез ім н ен  мөлт-мөлт 
птілгеп жасқа ие болсамшы?! Көз үшында бу,\дыраған У.іы- 
тау жотасына қиыла да қимай қараймын...".



ҮШ ІНШ І
БӨЛІМ

Алатау



"Біздің р е с п у б л и к а  ү ла н ға й ы р  ж еріне парапар  та- 
б и ғп  б а н лы қ қ а  не. О н ы ң  қ о и и ы н д а  н е ш е  түрлі қы м  
бат қ а зы н а  ж асы ры ны п жатыр. О ларды  ізд е п  тауып, 
ү н е м д е п  әжетке жарату, тегінде, х а лқ ы м ы зд ы ң  түр- 
мы'с к ү и і м ен р у х а н и  ө с у  д е ң ге п ін  анықтайды. Ә л-қуа- 
тымыз к ү ш ей іп , тірліктщ к ө р к е ю і де, өсілі, осы ған  
б айланы ст ы ..."

Академик Қ.И.СӘТБАЕВ, 1958 жыл

"Бугінгі к ү н н ің  б и іп н е н  д арағанда, м ен у ш ін  ш үбә- 
с із  ш ы нды қ: Қазақст ан ғы лы м ы ны ң ж олы әу елд ен -а қ  
қүтты болды. Ө йт кені о н ы ң  н е г із ін  б екем д еум ен  Сөт- 
баев  айналысты. Ж а зм ы ш  оған  алы с келеш ект і к ө р у  
қаснет ін б ер ген -д і ж өне о н ы ң  <эд ниеті м е н  ш ексіз  та- 
за лы ғы  қ а н д а й  да  іс п е н  е м ін -е р к ш  ш үғы лданы п , ой- 
дағы дай  ш е ш і\у ін е  жол ашатын. Тарихт ы ң ш үғы л  
ө згер іск е  д уш а р  ететін еле у л і б ір  к езе ң д е р ін д е  қауы м  
о қ и ға ла р д ы ң  алд ы ңғы  ш е б ін е  аса кернект і қайрат- 
к е р  адам дарды  ш ы ғарады , ал олар  туған е л ін ің  тағ- 
ды р-т алайы  х а қ ы н д а ғы  к ү л л і  ж ауапкерш ілікт і өз  
қолы на алудан бас тартпайды. Ө з уақы т ы нан кө п  жыл- 
д а р  іл ге р іге  о зы п  ж үруді м аңдайы на  ж азған Қаны ш  
И м ант айүлы  тап осы н д а й  а я у лы  ж ан е д і . . ."

ҚР ҰҒА-ның акадечигі Ш.ШӨКИН, 1992 жыл

"М ет аллогениялы қ карт аларды  жасап, с о н ы ң  бас- 
ты қ а ғи д а ла р ы  м ен  өдіст ерін а й қ ы н д а у  іс ін д е  акаде- 
м и к  К .И .С әт баев ғы лы м ға е н г із г е н  м ет аллогениялы қ  
талдау ге о л о ги я  /л /м ін  к е з ін д е  е л у  жыл алға оздырды. 
Сол д е ң ге й  — бүгінде  д е  ө згер ген  жоқ, әл і д е  е л у  жыл 
<ЭЛ43 түр... " .

Ресей ҒА-ның академигі Н.А.ШИЛО, 1999 жыл
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Сөтбаевтар отбасы Алматыга іш \л,енің біріне қараған түнде 
жетті. Ж олшыбай жолтаүқыметін едәуір шекті. Әсіресе жол 
үстінде көргендері көні лде]нң ерекше түршіктірген: дүшм ел 
жаипай тік көтерілш, әлдоқайда ауып бара жатқандай, ерсілі ■ 
қарсылы шұбырған ж ұрттан стансаларда ине шаншар орыи 
жоқ; вағои ишнде де иін тірескен халық; поездар кестесі шым- 
шытырық шатасып кеткен...

Келген күні-ақ Қаныш Имантайұлын Қазақстан КІІ Ор- 
талық Комитетшщ хатшысы Ғабдолла Бұзырбаев шақырды.

— Геология институты ғана емес, КСРО Ғылым академия- 
сы ны ңҚ азақф илиалы ны ңж етекш ш гш деаласы з, — деген- 
ді ол. — Иә, иә, таңданбаңыз. Ж ағдай солай. Ресми бастығы- 
ңыз академик Григорьев. Иосиф Федорович М осквадатұра- 
ды, бұл ж ақгағы  ж ұм ы сқа ол кісі араласпайды, астанадағы 
шаруаларды қозғаушы ғана...

Балкім, өзге жағдайда Қаныш Имантайұлы бұлқызметтен 
үзілді-кесілді бас тартар ма еді, кім білсш? Алайда мынадай 
дүрбелең уақытта "жоқ" деуге дөті жетпеді. Осы істі міндет- 
теп отырған хатшының өзі кеше ғана филиал төрағасының 
орынбасары болатын. Бұрынғы хатшы-идеологөткен түнде 
майданға ж үріп кетіпті, ал Бұзы рбаевқа соның орнына оты- 
руға тура келген (Ьұл азамат сол жылдың желтоқсан айында 
ұш ақ апатынан опат болған)..,

Осыдан бір жыл бұрын филиал жұмысын академияның 
төралқасы мен Қазақстан КП Орталық Комитетінщ біріккен 
комиссиясы тексеріп, қанағаттанғысыз деғен тұж ырым жа- 
саған: негізгі зерттеу тақырыптары бойынша жоспар орын- 
далмаған; өнеркәсіп, ауы \ шарүашылық ұжымдарымен бай- 
ланыс мүлдем әлсіз; ұлттық ғылыми кадрларды төрбиелеуге 
көңілбөлшбеғен аспирантурада оқитын 22 адамның екеуі ғана 
қазақ; қысқасы, филиал республикадағы ғылыми ойдың же- 
текші орталығы бола алмай отыр... Геология секторының 
жүмысы да мәз емес. Айталық, тақтатастарды отынға пайда- 
лануды зерттеуді бастадық деп жалған мәлімет берген. Шын-



346 Мйдм Сорігке

дыгында, бұл жұмыс олі күнгө дейін қолға алынбаған, сол 
үшш Сстгып алынған ж абдықтар қар астында шіріп жатыр...

"Қ.II.Сотбаевгы түңғыш рет 1940 жылы, филиал басшыла- 
рының есебі та.\ңыланған үкічет мәжшсінде көрдім, — депп 
¥ҒА-ның академнгі Н.В.ПАВЛОВ. — Филпал төралқасының 
бастыгы, академмк А .,\.Архангельсіш  1939 жылы кенеттен 
қайтыс болғаинан иері біздің жағдаиымыз ауырлай түсті... 
Знялы  жетекшіге жарымай қопдық. КСРО ҒА-нан жүмысы- 
мызды тексере келген кемнсепяларда есеп жоқ, соның бәрі 
де қожыраған жүмысымл/щы көрсетш, хаттама жасапды да, 
кері қайтады. А \, тірлігіміз өзгермейді...

Қатардағы қызметкерлер суға батуға айналған кем еден  
қаш қан  ж олауш ылардай жан- жаққа тарай бастаған-ды. 
Укімет шүғы і шара ңру\анбаса, жағдайымыз мүшкіл бола- 
тын. Ф ішіа'\дың кезекті ғылымн хатшысының жұмыс жай- 
ы н жақсы етіп көрсетуге тырысқан үзақ сонар баяндамасы- 
нан соң қосымша есепж асау үшін сөз Қ М.Сәтбаееқа бері\-\і. 
Саңқһы даган аш ы қ д ауы спен  ол филиалда етек алған  
тәртшсіздіктер мен самарқаулық жайында айта бастады. 
Сыны аяусыз қатгы болды, бірақ вд/л еді: ҚазФ АІІ-ның залла 
отырған қызметкерлері өздерінің бақталастық етек алып, 
өсек-анң кеулеген  жағдайда жұмыс істегеніне, соган үзақ  
мезгіл төзгеніне үялғандай төмен қарасты; Сәтбаевтың сөзі 
үнсіз тынған мәжшс залына самал желпіп, тымырсық ауаны 
жаңалағандай әсер етті: жұрт сергіп, көңілдене бастады... 
Қосымша баяндамаШы ф плнад\ы ң қажет екендіпн, Қазақ- 
стан гылымының жетекші орталығы болу міндетін баса ес- 
кертш: "Бірақ бұл үшін, — деді ол, — сіздерге іскер де  зия.лы 
басшылар керек. Фнлиа.\ды білікгі кадрлармен кушейтіп, 
үны лцасіы ру шараларын жасау қажет..."

Қазақ КСР Кеңхалкомы сол мажілісте-ақ филнал басшы- 
ларын түгелдерм к жаңалаған: төралқа бастығының орынба- 
сары болып тарих ғылымының кандидаты, соған дешн Қазақ- 
стан Қ(б)П Орталық Комитетшің идеологня хатшысының 
көмекшісіміндетін атқарған Ғ.О.Бүзырбаевтағанындалған- 
ды: алж анам асарапш ы  ретінде тексерупи комнссияға қаты- 
сқан инж енер Сәтбаев филиалдың ғылымн кеңесіне мүше 
болып қайтадан сайланған...

Арада жыл өткен жоқ, кү ні кеше өзі аяусыз сынап, олқылық- 
ты тез арада түзеуді талап еткен қосымша баяндамашыға фнли- 
алжетекшіліпжүктеліп отыр. Рас, былтырданбері біразжұмыс- 
тардың басы қарайыпты. Кейбіріне өзінщ де қатысы бод\ы, 
Бірақ басқарушы кеңестщ жаңа қүрамы көп іске белсене ара-
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ласа алмаған. Ғылыми жұмысты қайыра ұйымдастыру, қай- 
сыбірін іыднан бастау — қашанда күрдрм іс. Шынтуайтын ай- 
тқанда, қнсапсыз қажыр-қайрат, тынымсыз едбек керек! Ал 
қазір, соғыс тауқыметше байланысты бүкіл жұмысты майдан 
талабына орай шұғыл өзгорту қажет. Зерттеуге ұзақ мерзім 
•плеғгпн іздешстерді тоқтататұрыи, қажетболса ғылыми теори- 
ялық жұмыстармен шұғылдануды да бейбіг күнлерге ысырып, 
ақыл-оиды, қайрат-жігерді майданға қолғабыс тигізетін нақты 
ізденіске жұмсау шарт. "Мысалы, ботаника секторы ірғелізер- 
ттеулерін азайгып, кейбірін тежеп, дәрі-дәрмек жасалатын 
өпмдіктерге көбірек кнңіл аударса, — деген-ді Қаныш Иман- 
тайұлы өзі откізген алғашқы мәжілісті қортындылағанда. — 
Агротехниктор республика жеріищ топырақ картасын тездетіп 
әзірлесін. Ө т к е н і келесі көктемде астық егілетш жер көлемі 
бірнеше есе ұлғаиды. Ал, зоологгартаяу күндерде үкіметкетерісі 
қымбат андарл,ы, немесе там аққа жарамды дүз тағыларын 
аулайтын аймақты нақты нұсқаған ұсыпыс берсін!.."

"Қаныш Имаитайұ.лына мөн кезденсоқ жағдаііда жолық- 
тым, — деп сыр шертіпті тағы бір Қазақстандық академнк 
И.Г.ГАЛУЗО. — Екеуміз азық-түлік дүкенійде кезіктік. Ке- 
зекте тұр ед/м, бейтаныс қазақ азаматы менен бір нәрсе ту- 
ра.лы түсінік сұрады. Нақты не жайында екені есімде жоқ, 
а.лматылық емесін оірден аңдадым.. Бейтанысым геолог екен. 
...Зоолог екенімді білген соң ол ерекше ілтшпат білдіріп: 'Бәре- 
ке,\ді, мүныңыз тіпті жақсы бо,іды/.." д еп  жымііды. Сонсоң 
зоология  саласы нан әрнен і сүрай бастады: Қазақстанда 
аңньщ қандай түр/ кәсшке пайдалы, олар қалай бағаланады, 
дүние ж үз/л/к ж әрмеңкеге шығарарлық қымбат аңдар бар 
ма, балық кәсіпшілігі қандай күйде?.. Геологтың өз косібіне 
қажеті шамалы ілімге осыншама ден  қойып, ықылас білдірге- 
ніне таңданғаным сонша, келесі күні аса білімдар кен  барла- 
ушыға кездейсоқ кезіккенім  жайында оріптестеріме сүйсіне 
әңгімелеп едім, бір жллдас: "Сірә, од кісщіз — біздщ фнлиал- 
ды басқарута шақырылган геолог Сәтбаев болар"дегені...

Бірнеше кү н н ен  соң фплнал жетекшісінщ кабннетіне... 
ресм п шақы ры ,\\ым. Бүл жолы ұзақ әңгімелестік. Қаныш  
Имантайұлы зоологпя ғылымдзрының түр.\і саласына ынты- 
зарлы қ бі,\\іріп, әр алуан мағлұмат сүрады. Паразптолог 
екеммді білгсн соң әңгімеміз бүрынгыданда қыза түссін... 
Содан бір күні ол КазФАН-да жүмыс істейтін зоолог, бота- 
нпктердщ үлкен тобымен қайыра кездесті. Қаныш Имантай 
үлы бізге өзіміэ шұгы.\\аныгі ж урген ілім саласында көпте- 
ген  сауз;ідар қойды. ақырында өзінің көкейкегті гңкірімен 
болісті: қазақ даласының жан-жануар дүниесін  түрлендіру,
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олардың өсіп-онуш е жағдліі туғызу жайында біз одан өте 
қызықты, соны оіілар естідік. Филпал жетекппсі бізден ба- 
шқты кәптен аулау  л/умкііідікторш оііластырып, Қазақстан 
жеріндегі омыртқалы д ү з  ж ануарларын әжетке пайдалану 
жолдарын қарастыруды дд талап өтті, Тағы бір әңгімслесу  
үстінде республнка фаунасын түрлендіріп, өсімтал аңдарды 
кооеіҒгу, өзен-кол\ерге касіптік балық гуқымдарын жіберу 
турасында да пікір алыстық. Қ.И.Сәтбаеғқа зоология секто- 
рының қоіідың жаңа түрі — арқар-мерннос туқымын шыға- 
р у  жөншдегі жүмысы өто-мөте ұнады. Қаныш Имантайұлы 
фплналға к&іген кез,\е бул жумыста үміт куттіргендсй нвти- 
желер көріне бастаған. Тожірпбенщ жай-жапсарымен жетс 
танысқан соң, о \ бүл зерттеуді тікелей өз бақылауына алдьі

Арқар-мернностыіі алгашқы отары өрген һүрмеқті база- 
сы Қ іны ш  Имантайүлы Сәтбаевтың усынысымен қуры.іды, 
са\ жерде қойдың жаңа турщ шығару сынағы ақыр аяғында 
тамаша нотііжеге жетті".

Қаныш Имантайұлына ихтнологтар да жш  келетш-ді.
— Мешңәулетімде балықшы атанып, қолына қармақ ұста- 

ған кісі болмаған. Құдан басқа салған соң, амал не, балық 
кәсш ш ш п  үшін де ұсыныстар озірлен, ғылыми кеңрсші бо- 
луға тура келш отыр, — деген әзілмен басталған өңпме кейде 
бірер сағатқа созылады. Өйткені филиал жетекш ісі өзінен 
көмек сұрап келген зертгеу жайында толығырақ білгісі ке- 
леді. Өз ойын тықпалап, қайтсем де орындатам деген еме- 
уірінді аңгартпайды. Ж асалы п ж атқан  жұмыстың өм ір\ік  
маңызын бірақ қазымырлап сұрчп, аса тиімді, қаж ет-ау де- 
геніне көбірек қадалып, пайдалысын жадында ұстап қалады.

Сол жазда Іле бойына, Балқаш көмнш  жағалауына бара 
ж атқан зоологтар экспедициясы ф илиалж етекппане шақы- 
ры \ы п, өзгош етапсырма алып шықты.

— Сол өңірге су тыш қанын ж іберсек қалай болады? Ой- 
ланып көрШ здерші... М енщше, аса пайдалы жұмыс!

Зоологтар банқап көруге уағда етті... Кешннен б ұ \  ұсы- 
ныс жылына әдденеше миллион сом таза кіріс әкелген игі 
шаруаға айналды. Бірер жылдан соң су тыш қандары Б а\қаш  
көлі мен Іле бойын ежелгі мекендей-ақ біржола жайлап алды.

Бір күні химбиологгар келді. Ж ерғілікті бір өсІмдіктің та- 
мырынан тері нлейтін реагентж асап, арнаулы ондіріс ашуға 
мүмкіндік бар екен. Тек соны тері өңдейтін комбинаттардың 
бірінде тезірек сы нау керек...

Осылайша күн түнге ұласып, ай жылға жалғасып жатыр. 
Таң ата басталған қызмет (күн шыға төсектен тұру — Қаныш
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И ма і-ггаи ү лыі іыц өмір бойғы әдо п) кешке дейш бітпейді. Астапа 
кеңеелершщ, өсіресе жауапты қ ы з м отке рле | >д і ң іу  нде де қыз- 
метісгеуі — уйреншікті машық. Ж ұртиенбіргесапқатуры п, 
әскерн жатгығуға да барады. Противогаз, винтовка асынып, 
мезпл-мезпл .члденоше шақырымдық шеруге де шыгып қояды. 
Өиткеніөскерижаттығу.йзшдікунбе-күнпдайындықтаұстау — 
барліақ деш сау азамаітың борышы деп жарияланған...

II

Қаныш Имантайұлының басты назары, әрине, геология- 
лық ғылымдарннститутында (ҚазГҒИ) болған.

Институттоңкерістон бұрын архирейдің (епископ) кеңсесі 
тұрған екі қабат шағын үйде, филиа \дыңсекторлары да осын- 
да орналасқан. Орын өте тар, тіпті ғылыми жұмыс түгш , тТзе 
бүпп отыратыи ж ер жоқ... Институт аталғанымен сол кезде 
небөрі 25 ғылыми қызметкер бар-ды, оның төртеуі ғана ғылым 
кандидаты. Төртсектор — геология, металдар, бейруда, гид- 
рогеология бөлімдері жөне а іи ш т ік а л ы қ  хп мия зертханасы 
жұмыс істейді. Бұған д р и і н  құрамында мың қаралы кісі бар 
іздеушілер тобына жетекші болған іскер басшыға бұл сөз бе 
екен, ойнап отырып басқаратын мекеме. Бірақ олай болмады. 
Ж ұмыстымундадатыңнанбастауғатуракелді — кадрөзірле- 
уден ғылымн жұмыс жүрпзетш  орын іздеуге шектіһ Ең қиыны, 
институтты басқаруға үмітгі болған кейбір ғылыми қызмет- 
керлермен т!л табы су ж үйкесін  ж ұқартты : "Сіздің мына 
ж үм ы сы ңы зды ң пайдасы қандай?" десе-ақ , ш амданған 
байғұс: "Бұл мәселені сіз ж ете түсінбейсіз", немесе кейбірі 
турадан тура: "Қарапайым геологқа мұны бағдарлау қиын, ол 
үш ш сізгетеориялы қдайы нды қтанөтукерек..." — деп, ғылы- 
ми атағы жоқтыгын ешбір қымсынбай бетіне айтады. Қарсы- 
лықтыңастыртынтүрлерідекөріне бастады. Қысқасы, қатар- 
дағы барлау орнынан келсе де, тісі ш ыққан, тиісті деңгейде 
жұмыс талап етртін басшы екендігш көрсетуге тура келді...

Бір жолы институттың химия зертханасы жұмысты тым 
сылбыр істейтіндіп, көптеген ан ализдер апталар бойы орын- 
далмай кешігіп жататындығы сөз болды. Директордың каби- 
нетічеш ақырылғанхимик: "Анаужоқ, мынаужоқ" дегеннен 
өзге жартымды жауап айта алмады.

— Сіздің айтып тұрғаныңыз — жұмысқаж ауапбермеудщ  
айласы! Алматы сықылды үлкен қалада отырып, мунша жоқ- 
ты тілге тиек ету ұят емес пе? — деп оның шалғайынан алған 
Қаныш  И м антайұлы  Қ арсақб ай  ком би наты ны ң  химия
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зертханасыныд тәжірибесш әңпмолеп берген-ді. — Бір жылы 
қыста оүкіл Қарсақбайда анализ жасайтын бф  грамм да спнрт 
табылмады, жабдықтауіиылар дер кезшде жеткізе алман қал- 
ған. Қүтыхана меңгерунпп Иоспф Израплевич Гехтсізқұсагт, 
"Ж оққа не істенмш?" деп қол қуеырып қарап отырган жоқ, 
комбинаттың қоймасын ақтарып. бірер жәппк техннкалық лак 
тауып келді. Ақыры, зәру спиртгі солардан қапта ағызып берді 
Міне, кордщп бе, қымбатгым, ж үмысқа ынтасы бар адамдар 
осылан істейді. Алсіз, маган үіііЙіші мәрте: "Пәлеішіе реактив 
ж оқ.түгенш еж оқ! Егертапқызыпберсеңіз..." дептүрсыз...

— О лан болса қутыхананы өзіңі з мақтаған Г ехтқа басқар 
тыңыз, ал мен ғылымда атақ-абыроиы бар галыммын, сізге 
қолбала болыи, жабдықтаупіы-агент, әрі химаналнз жасау 
шы міндетін қосақтап атқара алмаймын. Сіздщ айтып ту рга- 
ныңыз — академия ж үйесш е қиыспайтын ыңғайсыз талап, 
мұнда бәрі де сақадай сай түруы керек... — деп, меңгеруші 
есікті қатты рақ жауып шығып кетеді.

Амал қанша, ГҒИ-дағы санаулы ғылым кандидатының 
біріне қош демеске шарасы болмады. Оның орнына Қарсақ- 
байдағы білпр химик И.И.Гехті шақырды. О лкелген соңин- 
ститут зертханасының хнмнялық аналнз ж асау деңгейі шы- 
наиы академиялық деңгейге көтерілш, барлау трестерінің 
тексерме жұмыстары сонда атқарылатын болды; соғыстан 
кейш Иосиф Израилевич диссертация қорғап, химня ілімінщ 
кандидаты атағына ие бо.лды...

...Қазақ даласын геологиялық зерттеу 1920 жылғы деиш 
ғылымн экспеднциялар ж асақтау арқылы жүргізілген-ді. 
Олар едәуір қазба байлықтар ашты. Бірақ бірде-бірі сайын 
даланың ой-қырын, өзен-көлін, жер қыртысын жан-жақты 
сипаттап, кен іздеушілерге нүсқа болғаидай геологиялық кар- 
та сызып бере алған жоқ.

Ж иырмасыншы жылдан беріде даланы жоспарлы түрде 
зерггеу басталды. Съемкалар жасалды. Әрбір аудан, облыс- 
ты шаруашылық, зкономпкалық қажетше қаш й кезекке қой- 
ып, он шақырымдық өлшем бойынпіа картаға түсіру жүзеге 
асты. Бүл жүмысты Геолком мамандары атқарды. Олардың 
таңдаулы галым-геологтары Қ азақстан  қиы ры на барлау 
партияларын бастап шықты. Қуаң далада бұрынғы эксиедн 
цпялар сняқты  бірер ж аз емес, әлденеш е жылдар бойы 
жүмыс істеді. Кен іздеді, су көздерін қарады, геологиялық 
зерттеулер жүрпзді...

Соның нәтижесінде Қараганды отын ошағының орасан зор 
қуаты мәлім болды. Тынымсыз іэдеуші МП.Русаковтың Са-
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рыарқа жоньш көп жыл шарлауынан соң "қайталама квар- 
Я*иттер" құпиясы ашылып, нақ солардың тінінде мыс кені 
шоғырланып, корунд, отқа төзімді шнкізаттар жасырыныи 
жататындығы анықталды. Өзі сомдаған теория бағдарымен 
ол Қоңырат кенш  тауып, Балқаш мыс зауытын салуға жол 
ашты. Нақ осы жөнмен іздешс жасаған Р.А.Борукаев та 1930 
жылы Бозшакол мыс кенін тапты. Өзге де іздеуші лер де қазы- 
на көмбелерін көптеп ашты...

Қарағандыкөмір, Алтайполиметолл, Ембімұнай, Арқада Ат- 
бастүсті металл трестері тәрізді ірі-ірі өндіріс орындарының 
ірге көтерш, онім бере Оастауы тұрақты жұмыс істейгщ геоло- 
гиялық қызметтер құруғатүрткі болган-ды. Геолкомның Қазақ- 
стандағы бөлімшесі де осы қарсаңда ұнымдасқаи: туу баста 
Қызылордада ірге көтерген мекеме Қазақтың геологиялық ба- 
сқармасы атанып, Семейге көшті... Сол қарсаңда оны Ленинг- 
радта оқыған, кешннен Қазақстан барлаушыларының ақса- 
қалы атанған Рамазан Аслаибекұлы Борукаев басқарды. Гео- 
логия басқармасында Г.Ц.Медоев, А.Г.Гакоев, Б.И.Вейц тәрізді 
білімпаз барлаушылар жұмыс істеді. 1931 жылы Алматыда 
Қазақ геологнялық барлау тресті ұйымдастыры.\ды. Семей- 
деп басқарма 1939 жылы Алматыға көшірілді...

Осы шаралардың оәрі, сайып келгенде, қазақ даласындағы 
барлық барлау қызметтерш оір орта.лыққа топтап, геология- 
лық зерттеуді үздіксіз және жоспармен жүргізілетін жүйеге 
айналдыруды көздеген. Соғыс басталар қарсаңда бұл жұмыс- 
нен Қазақ геология басқармасынан өзге Қазақтүстіметалл, 
Алтайтүстіметалл, Қазақкөмір, Қазақмүнай... тәрізді ірі-ірі зер- 
ттеу грестері және барлық кен өндірупп комбинатгарда тұрақ- 
ты іздешс жасайтын геология бөлімдері мен барлау кеңселері 
шұғылданған. Олардың жалпы қарамы — 38. Берш де де 
тәжірибелі бгмкті мамандар жұмыс істейді. Зерттеушілігі 
жөншен де бұлар ешкімге есе бермейтш ірге.лі топ. Кен коздері 
бірінен соң бірі табылып жатыр және әр алуап

Бұл болса орталық қалаларда ертеден шоғырланған геоло- 
гпялық ғылымн ойдың жетекшілік рөлін әлсіретіп, жер-жердегі 
барлау орындарының күшеюіне жағдай тугызды. Күнбе-күнп 
нақтылы ізденюте тожщибесі молайған өндіріс мамандары көп 
маселелер жөпінде зерттеу орнынан қашықта, тып-тыныпт 
зертхана, жайлы кабинеттерде отырып, жалаң теорняға 
сүйешп пікір айтушылардың беделіне көи қыңбайтын, жада- 
ғай да жалпылама ақы л-кеңесіне сыни көзбен қарайтын 
білғірлікке жеткен-ді. Табысқа тоқменілсу емес-ті бұл! Орта- 
лықтағы мамандар қаншама терең білімді болганымен, қашық- 
тағы Қазақстан қыргысын шала-шарпы біледі. Жазғы сапа- 
рында көргенше сүйеніп кесім айту — оларды жаңсақ бол-
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жамдар жасауға жолықтыратын. Оның аяғы көоше кен ор- 
нын барлаушы геологтар мен соған төрелік айтуға тағайындал- 
ған сарапшыларды б т с п е с  дауға душар етеді (Ж езқазған 
жайындағг.і ұзақ жылғы сергелдеңді еске алыңыз!), нәтижесін- 
де аса монді кенді игеру өлденеше жылға кешігіп оасталады.

Республикадағы барлық барлаутоптарынатеориялық ба- 
ғыт-бағдар жасап, ізденістерше жол ашып отыратын ғылы- 
ми орталық ұйымдастыруға ой осындай игі талаптан туған- 
ды. 1940жылы құрылған Геологнялық ғылымдар институіы 
тәжірнбелд геолог Р.А.Борукаевтың басшылығымен бірталай 
жұмыстар атқарыпты, әсіресе тақы рыптық зерттеу топта- 
рын ұйы м дасты руда. Зерттеуш і м ам андар да бірталай: 
И.И.Бок, Г.Ц.Медоев, И.П.Новохатский, Е.Д.Шлыгин. Г.Л.Ку- 
шевтің есімдері республиканың геологтар қауымына ж ақсы  
таныс. Бөрі де Қазақстанда практикалық дала барлауымен 
шұғылданған кәнігі мамандар. Алайда олар ғылыми жұмыс ■ 
қа онді ғана ауысып отыр. Әлде институт директоры іргелі 
міндетжүктепталап ете алмаған ба, Қаныш Имантайұлы ГҒИ- 
ға тап болған кезде жас зерттеу ошағыныц шағын тобы не 
істерін білмей, біздщ теориялық ізденуіміз тап қазір кімге 
керек... деғендей енжар ойда екен. Көпшімгі "Отан үшін — 
жанпида!" деген ниетпен, қанқұйлы жауға тойтарыс беру 
мшдетімі.з... десіп, майданға жіберуте арыз беріпті...

Қаныш Имантайұлы а\ғаш қы аптада-ақ ннститутшұғылда- 
нар жұмыстардың бағдарын жария еткен: батыс шекарада 
жүріп ж атқан алапат соғыс геолог-зерттеушілердщ алдына 
төтенше мщдетгер жүкгейдд; дирекгордың ойынша, зұ \ым жауға 
Кеңес одағының барлық ендірісі, шикізат қуаты, әрбір кен тасы 
оқ, снаряд, танкі, ұшақтар болып қарсытұруғатшс! Батыс шеп- 
тегі өндіріг қуаттары уақытша істен шықты, кейбірі қныр өлке- 
лерге көшіп жатыр. Демек, непзп салмақ бейбіт аудандарга 
түседі. Яғнн Орал, Сібір, Қныр Шығыс, Орта Азия және Қазақ- 
стан бұл жүкті жабыла көтеріп, Отан қорғау мүддесше қажет 
шикізатгы жоқтатпауға міндетгі. Бөлкім, көптеген өндірістерді 
жаңадан ашуға тура келер. Институт мамандары бүпн тандаі ы 
міндетгеріне осы тұрғыдан қарайтын болсын: шикізаткөздерін 
іздеуге, тез арада аяқтауға болатын жедел барлаумен шұты \да- 
ну шарт!.. Қиын міндет, бірақ басқадай амал жоқ. Өйткеш тара- 
зыға — елтірліі, Отантағдыры түсіп птыр... Қысқасы, біз \  шін 
нағызмайдан — кенкөздершкөптепашу!..

Қаныш И мантайұлыны ң талап етуімен ГҒИ-ның ж аңа 
жоспары Қ азақ наркомында қаралды да түгеддей мақұлдан- 
ды. О лардытездетіп ж үзеге асыру міндеттелді, септігш тигі-
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зер шаралар да белплен-ді. Бұл болса ипстнтут жетекшісі 
мәңді мәселені жоғары орындарға қоя білетіндігін, үкімет 
сідамдары да онымен есептесетіндігін айқын көрсетті. Оған 
қоса институт қы зм еткерлерш щ  қарамы үш есеге ж уы қ 
көбейді: соған оран көпшілік қызметкерлер вндіріс орында- 
рынан шақырылды және олардың гылыми атағының бар- 
жоғына мән беріп қараған жоқ; оның есесіне өз жұмысына 
енжарлығы аңғарылғандар ұжымнан аласталды; жаңадан 
қабылданғандар жатақханалардан тиген бөлмелерге орна- 
ласгы, ең ғажабы, ГҒИ ұжымына үкімет дүкенінен "спецпа- 
ек" аталған азық-түлік босатылатын болды; академия филиа- 
лына Киров көшепнен (қазіргі Бөгенбай батыр) екі қабат жаңа 
кеңсеберілдіде, архирейдщ  үйінҚазГҒИ дербес иемденді...

Осының бөрі Қ.И.Сәтбаевтың жайдары жүзді кпшпешл- 
дігімен қоса, қаж ет жағдайда пөрменді қимылданда бас тар- 
тпайтын іс адамы екендіпн аңғартгы. Оған ә дегенде танау- 
ын шүйіре қарап, "Е, ғылыми зиялы ортаныңтегеуіріне қан- 
ша шыдайды дейсщ ?! Әлі-ақ сүш кп  өндірісіне қуып тастар- 
мыз..." дескендер жым болып, жан сақтаудың қамына кірігті.

"Сол күндерде ол үйге өте-мөте шаршап оралатыи. Әсіре- 
се қарауындағы үжымныц өзі жария еткен тың міндеттерді 
орындауға аса қүлш ы нбай, ж ігерсіз к ір іскенш е ол қатты 
күйзелген-ді — деп есіне алады ТЛИСИЯ АЛЕКСЕЕВНА. — 
Дарсақбайда тұрғанымызда ш ай устшде, пә дем алы п оты- 
ры п узақ өңгшелесетін кеш т ер'мізде үмыт бо/\\ы. Тек ертең- 
гілікте үйден ертерек шығатын едік те, қазіргі М. Төлебаев 
атындағы көш енщ  саялы  ал.\еясында ш нрек сағат таза ауа 
жүтып, тауға қарап тамашалап отырып, кеш еы  күннщ  тау- 
қыметін еске алатынбыз..." .

Ұйымдастыру шаралары нәтижелі болды. Түсті және си- 
рек металдар металлургиясы, көмір және тыңайтқыш заттар 
химиясы, м инералогия зертханалары  ашылып, шлихтар 
әзірлейтш  ш еберхана мен спектральдық анализ кабинеті 
жасақталып, қауыртжұмысқа кірісті. Г еологиялық ізденісгер 
кеңеиіп, зерттеуөрісі де ұзара түсті.

...Бір күні ғылыми қызметкер В.А.Соколовты институт ди- 
ректоры шақырып:

— Ванадийкенштабукерек, Владимнр Алексеевич, — деді. 
— Үкімет тапсырмасы деп віліңіз. Ж едел іздеу қажет, темір 
жолға жақын, алуг'а оңтайлы жерде болса тіпті ж ақсы . Қаржы, 
адамдаржөнінде қам жемеңіз. Текуақытган ғана қысамьіз!..

Отызыншы жылдан беріде қазақ даласының ой-қырын ара-

23-26
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лап, әсіресе түстік «здкесін көп шарлаған байырғы геолог жедел 
тапсырманың стратегиялық мән-мақсатын бірден түсінген... 
Соидықтан да экспедиция жасақтап, жан-жаққа дереу аттан- 
дырудан гөрі, қайда барып және қалай іздеудщ бағыт-бағда- 
рын анықтап алуды жөн көрді. Көңімн аландатқан оірнеше 
ауданның геологиялық картасын алдына жайып қойып, вана- 
диймен ағайындас металл белгілері табылған қыртыстарға 
шұқшияүңілді. Ақыры, олинститутдиректорынакрлш:

— Қаныш Имантаевич, коллектордан басқа көмекпп сұра- 
маймын, — деген-ді, — О ңтүспкж ақты ш олы пқайтуға.А ла- 
тауды бөктерлеп, Таласқа дейін көтерілеміз...

Келесі күні жолға ш ы ққан қос барлаушы Ш ымкент пен 
Ж амбы л аралығындағы Ш ақпақ разъезінде пойыздан түсті 
де, бағыттарын компаспен түзеп алып жүріп кетті. Көздеп 
келе ж атқан төбені олар сол күні-ақ, темір жолдан небәрі 
бірнеше шақырым жерден тапты... Үшінші шурфқа кісі бойы 
терендеген кезде барлаушылардың күрегі алғашқы кен белг- 
ісіне жолықты.

— Карнотит! Ванадий жайылган минералдың ең құнар- 
лысы! М ынада кем дегенде оны ңж иы рм апайы зы  бар!..

Г еологтар одан әрі қазған ж оқ, Алматыға қайтып оралып, 
келген бетте-ақ институт директорына кіріп:

— Ш ақпақ раэъезін е  экспедиция ж асақтауға  рұқсат  
өтіңіз... — деді.

(Г еологтың болжамы қайыратексерудетолық анықталды. 
Талас Алатауының бөктерінде соғыс қажетін өтегендей ва- 
надий кеңш щ  сүбелі қоры жасырынып жатыр екен. Ғолым- 
геолог Владимнр Алексеевич Соколовқа сол еңбегі үшін ке- 
лесі жылы Сталиндік сыйлық бертлді).

— Барлауға ғылыми оймен қараудеген осы! Көгггеген кен 
орнын барлауға ш ықпай-ақ, зерттеу деректерін байыптап 
қарап отырып та ашуға болады, — деп тұжырымдаған-ды 
Сәтбаев өрш тепнің жаңалығын институт қызметкерлеріне 
жария еткенде. — Ш ынтуайтын айтқанда, Владимир Алексе- 
евич ванадий шикізатын кабинегте отырып ашты... Бұдан шы- 
ғатын корытынды: ғалым атанып, геология инстнтутына 
келдщ екен — бағыңды барлауда сынаудап бұрын ғылыми 
болжаумен шұғылдан!..

Зортгеуш і\ердщ  қайсыбірі орталық қалалардан келген- 
ді, тағдыр айдап эвакуациямен Алматығатап болған көрнекті 
ғалымдардаж аңа институтқа шақырылган

Солардыңбірі — Орталық Қазақстан қыртысыныңбілгірі 
Н.Г.Кассин. 1941 жылдың жазын Сарыарқа жонында өткізген
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ғалым-геолог Ленинградқа дер кезінде қайта алмай, Қара- 
ғандыда кіріптар болып қалып қойғаң-ды. Оеы хабарды есті- 
ген сәтте-ақ Қаныш Имантайұлы жеделхат жолдап, Касси- 
инді Алматыга шақыртады. Николай Г ригорьевич те кідірмей 
жетеді. Бірақ, көщлхошы онша емес екен: жұбайы Прасковья 
Степановнажауқорш ауындағы қаладан шығаалмай қатған; 
соған да ұйқы сы қашып, жұмыс істеуі қожырапты. "Сіздің 
міндет Георгнй Цараевич М едоевпен бірігіп, Қазақстанның 
структура картасын жасауға жедел кірісу. Бұл бізге қазір 
ауадан қажет! Сіздщ де зұлым жауға атар оғыңыз, Николай 
Г ригорьевич , осы  болады !.. Ал қ о сағы ң ы з ж өн ін д е? .. 
Тілегіңізді республика үкім етш щ назары наж еткізейін . Сәті 
түссе, кімбілсін..." — дейдіинститутдиректоры бш м пазгео- 
лог-ғсь\ымды бірден күрде \і зерттеу жұмысына жегіп. Кексе 
адам тұрмыс тауқыметінен тарықпауын ойлап тиісті жағдай 
датуғызады. Тұс-тұстан кел^чш мықлап көбейген соғыс күнде- 
рінде булда оңай шаруа емес-ті: сөйтсе де институт қызмет- 
керлерін өзара ығыстырып, дербес бір бөлменің орайын 
келтірді. Құры.\ымдық картаж асау — Николай Григорьевич- 
ке танымаліс. Үйреншікті кәсібіне кіріскен соң-ақ, ішін же- 
ген уайымнан арыльіп, тығыз жұмысты өндіре істей бастады. 
Уәде еткен соң Сәтбаев та қарап жүрмепті, Қазақстанның 
Мәскеудегі өкі лдігінщ қызметкерлері қалайда жолын тауып, 
ғалымныңжұбайын Ленинград қоршауынан алып шығудың 
орайын келтірген: ақыры нда Прасковья Степановна .Алма- 
тыға аман-есен жетті. Бұл болса Н.Г.Кассиннің бұзылған көңіл 
күйін бірден түзеп, әрі өзш Қазақстан үкшетіне, мешрманды 
Қаныш Имантайұлына қарыздар санап, уақьттпен санаспай, 
ж ұм ы сты  бұры нғы дан да еселеген ж ігерм ен  атқаруы на 
мұрындық болған деседі. Әсш, ол структуралық карта жасау- 
мен ғана емес, институттың барлық зерттеу-ізденісіне қоян- 
қолгық араласып, оған қоса аспнрннтурада оқитын жастар- 
ға басшылық етуге де барынша атсалысады.

ТАИСИЯ АЛЕКСЕЕВНАНЫҢ естелігінен:
"... Н иколай Григорьевич кісім ен өте тез жақындасатын 

аса үйірсек жан еді. М інезі ңарапайым, сен-мені жоқ, ақжар- 
қындығы сондай — у.ікенде, к іш іде оған үйір болатын. Қыз- 
мет дәреж еңмен де санаспайды, бастың та, оның жүргізушісі 
де бірдей.

Сонымен бірге түрлі геолопіялы қ мәжілістерде, ғылыми 
кеңес, иә  дпссерт ациялар қорғалған сәттерде ол ойындағы  
сөзді бетің бар, ж узің бар дем ей тура айтатын және өзінің  
қүлай сенген геологпялы қ қағидаларын, ойлары м ен түйсіғін
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қорғарда еш кічге көнбейпн, қаж егдеп оілсе ш ш ес  дау-шар- 
ға түсуден де тайынбайтын. К өпш ілік ғалы мдар оны м ен  
тожікелесуге, шындығын айтқанда, тайсақтап жүретін-ді...

Бір жолы алдеқандан ғылымн мәж іліс үстінде Орталық 
Қазақстанның геологиялы қ даулы  м әселесі жайында Қаныш  
Имантайұлы м өн Н нколай Грнгорьевич п ікір  таластырып, 
ақырында екеуі де  бір-біріне есе жібермей, ауыр сөздер ай- 
тыітты. Аелосі күніН иколайГригорьевичмағанкеліп, түнібойы 
ұйықтаи алмай дөңбекш іп ш ы ққаны н, артынан ойланса — 
р з і н і ң  қате пікірде болғанын, бірақ дау үстінде тым қызбала- 
нып, ашуға жеңдірш, қатты сөздер айтып қалғандығын, а зм ен і 
осы бір ыңғайсыз жағдайдан қүтқарып, Қаныш Имантайү^ш- 
м ен татуластырсаңыз екон... деп тілек оілдірді. М ен кү^ідім де: 
"Сіз бүған босқа қпналмаңыз, өйткені Қаныш Имантайүлы 
жүмыс жөніндегі айтыста ешкімге кек  сақтамайды. Әлдебір 
ш аруаны сылтауратып кабинетіне барыңыз да, түк айтпаған 
кісі қүсап сөз бастаңыз... " — дедім. Бірнеше күннен соңН ико- 
лай Григорьевнчті кездестірш, әнеугүнгі ш екісулерінің
нем ен аяқталғанын сүрап едім, кексе геолог жайраңдай күліп:

— О, Қаныш Имантаевич тіпті де ренжімепті. К елесі күні 
ертерек кемп. есік алдында тосып отырғамын, Қаныш Иман- 
таевнч мені көрді де, бүрылы п кешп, бір қолы м ен қапсыра 
қүш ып, ж айраңдаған қалпы: "Ннколай Григорьевпч, ашуы- 
ңы зды  бассаңыз, кеш еп  дауды  ж айланып отырып кеңседе  
аяқтайық!" — деп  мені қолтықтаған күйде кабинетіне алып 
барды... М үндай кеш ірімді к і с і н і ң  қол астында жүмыс істеу 
зор бақыт!" — десін".

Ленинградтың қоршауда қалуы тағы бір гоология білгірш 
үйше жете алмай, Оралда тоқтагуға мәжбүр еткен. Бұл жолы 
ынта М ихаил Петрович Русаковтың өзінен болыпты. Қазақ- 
станда жұмыс істегісі келетінін білдірген хатын алысымен-ақ, 
Қаныш Имантайұлы дереу ш ақы ру ұйымдастырып, кексе 
әріптесін Ллматыға алдырады...

I I I

Ж едеғабы л басталған ізденістер алғаш қы айларда-ақ 
еүбелі нәтнжелер берді.

Бұл жайында ҚазГҒИ архившде неше алуан анықтамалар 
сақтаулы. Солардың бірі — "Алтайдың полиметалл кендері" 
тақы рыбы бойынша жүргізілген зерттеу: алты айға толар- 
толмас мерзімде инстнтут мамандары тоқсаннан астам кен 
көздерінтексереді (кейшнен бұларӨскемен қорғасын-мырыш
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комбинатын салуға ногіз болады)... "Қазақстанда мыс чндшуді 
арттыру жоддары" жөне "Ж ергш кті өнеркөпп жүйесінде мыс 
қорыту мұ мкщдіктері" тақырыптарына сәйкес жеті жүзден 
астам ірш -ұсақты  кен көздерін қарап шығып, өндіріс орын- 
дары үнпн нақтылы ұсыныс өзірлеуге тура келді. М ұның ең 
қомақтылары, сірә, Ертіс мыг зауытына құнарлы концентрат- 
тар беруді ұлғайту, Ж езқазғанның ең бай кен қабаттарын таң- 
дап қазып, Ьатқаш комбинатында қорытуұсыныстары. Ж ы л 
аяғында темір және марганец өндірістерін Қазақстанда тың- 
нан ашу жөиінде де мәселе көтеруге мүмкшдік туады...

Ең бастысы, зерттеутобыты ңнан ұйымдасып, бейбітжағ- 
дайда ұзақ  ырғалып, көп жылдар бойы біртіндеп қаз тұратын 
ғылыми институт бас-аяғы алты айда ізденіе тақырыптары 
жүйеленген, ж ан-ж ақты  зерттеу бағдарламасы бар, соны 
орындар ғалымдары да толық іргелі ұжымға айналды. Со- 
ның нөтижесі биылдың өзш де-ақ мәлім болды, алдағы жыл- 
дарда осынау табыс еселеп өсіп, ж ан-ж ақты  кеңейе бермек.

(Осы регге бір ғана ҚазГҒИ ұжымынан соғыс күркіреген 
төрт жылда 160 ғылыми экспедицня жасақталып, Мемлекеттік 
Қорғаныс Комитетшің (ГКО), немесе наркоматтардыңжедел 
тапсырмасы бойынша Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан ж.е- 
ріндегі әр қилы кен көздерін Іздегенін, қайсы біркен орында- 
рына ғылыми кеңесші болғанын ескерту лазым. Соның кейбірі 
стратегиялық мөні зор әлденеше кендерді тыңнан ашумен 
аяқталған. Енді бірі ескі кеніштердщ ғұмырын ұзартқан).

КСРО ҒА-ның геология-география болімінщ 1943жылғы 5 
қазандағы бюро қаулысында: "... 1)Қазақстащ,атГҒИ-ның ¥лы  
Отан соғысықарсаңыңцағыж емістіж ұмысы, әсіресе өте ма- 
ңыздыстратегиялықметалдаршнкі іатынкөптсп тауыпжәне 
оны  қорғаныс өндірістерше тапсыру саласы ндағы зор еңб еп  
атап өтілсін; 2)Қысқа мерзімде орындалған ғылыми-зерттеу 
ізд ет ст ерінщ көлемі ж әне әр түрлі сатңңа ж үргізыуі ж өнінен, 
сондан-ақғылымимамандарментолығуытурасындаҚазГҒИ- 
нщ... ф нлналдарж үйссіндегіөңозы қ т аулгіпғы лы м нм екем е 
ексндіпдаусы з..." -  деген тұжырым жасалыпты.

Теориялық зерттеулердщ  тежелш, нақтылы кен барлау, 
олардың бұрыннан мәлімдерін қайтадан тексеру 1942 жылы- 
ақ институт қызметкерлерінің қатарын тағы да көбейтуге 
мүмкіндік берген. Ж аңадан ғылыми секторлар мен зертха- 
налар ашылған, аспнрантурада оқиты нж астар қатары да мо- 
лаятүседі.

Қанш н Имантайұлын м ен тұңғыш рет 1942 жылы көрдім, 
Орта А зня нндустрпащық институгының кен факультетінщ
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аспирант урасында оқы п ж үрген кезім -ді, Алматыға жол 
түскен соң ГҒИ-нің директорына келіп, жөнімді айтуыма тура 
келді. ¥ зы н  бойлы , нұрлы  к ө зі адамға парасатпен қарап  
мейірім төгіп тұрған аса келбетті адам екен. М енің ҚазФАН- 
дағы аспирантураға ауысқым келет інін білген соң... бірден 
құптап, қолма-қол көмек көрсатті.." — деп жазады геология- 
минералогия ғылымның докторы П.Т.ТӘЖІБАЕВА "Акаде- 
мик Қ.И.Сәтбаев" кітабында жарияланған естелігінде.

ЖЕЗДІ ХИКАЯСЫ

I

Қатерлі қы ры қ бірінші жылдың тамыз айының алғашқы 
күндерінде Украинаның оңтүстігінде шоғырланған 11 -неміс 
армиясы сегіз дивизия ж аяу әскер және оларды сүйемелде- 
уші танк, авиация күштерімен шабуылға шықты. Кескілес- 
кен  ш айқас б ірнеш е күнге созылды. Ұрыс шебі тағы да 
өзгерді: Оңтүстік майданның әскерлеріне енді Херсон мен 
Никополь аралығында, күші басым өктем жауды Днепрден 
өткізбес үшін шайқасуға тура келді... Бұл ұрыс 19 тамызда 
басталған. Алтыпшы тәуліктің соңында марганец кенінщ ең 
ірі және негізгі қоймасы — Н икопольж ауқолы накөш ті.

Бұл оқиға Шығыс майдандағы әрбір гәтті ұрысты барын- 
ша әпрелеп  те, дәрштсп көрсетуге ты рысқан Германияның 
насихат министрі И озеф  Геббельстщ радио арқылы арнайы 
сөз сөйлеуше түрткі болған деседі.

— Фюрердщ ерж үрек солдаттары, офицер мырзачар! — 
деп лепіреді, — Никопольдщ марганец кені неміс ұлтының 
иеліпне кышті. Кеңес өндірістері қымбат шикізаттан біржола 
айырылды. Демек, біздщ айбынды әскерлерге құрыш  сауыт- 
пен қапталған ең соңғы кеңес танктерін құрту ғана қалды. 
Сол үшін де ф ю рер сендерге: "Тезірек алға басыңдар, жау 
танктерін көптеп құртыңдар!" деп бұйырады. Біз сөзсіз же- 
ңеміз! Фюрердщ кемеңгеройы сендердіж еңіскежеткізеді!..

Насихат министршщ сол сөзінің де бүрын-сонды барлық 
дауізықпалары сияқты өншоиш сандырақ болып шыққаны та- 
рихтан мәлім. Шындық үшш Кеңес Одағының марганец қоры 
жөніндеп болжамы нақты деректерго сүйөнген қнсынды уож 
екешнмойындаулазым: марганецшикізатысоғысқадөшн Нн- 
кополь мои Чиатура көндеріидр нцдірілөгш; Оргалық санақ ба- 
сқармасының 1940 жылгы дороппдө моталлургші зауьптары 
пайдалапатын (|)оррома])гапоцтің (ішікізатгыц төхнпклхық 
атауы) 91,0 иайычы осы екі кон орнынан алыпгапы аитылгаіь..
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Күзге салым неміс әскерлері Дон бойындагы Ростов қала- 
сын басып алып. Қ аратещ з жағасынаш ығатын темір жолды 
киып тастады. Бұдан соң Кавказдағы Чиатурадан ферромар- 
ганец тасу да ұ зақ  мерзімге тоқтады. Ад кун сайын зардабы 
зорайы п келе ж атған  алапат соғыс мил.гиоңдаған тонна 
броньдық прокат, қ ұ р ы т к а  сіымыр ғасиет оерепн қосеи- 
ларды керек еткен. Бұл упнн марганец қаж ет. Ж а у  кэлына 
көш кенстратегия/,ык қ ы м б а т п і и к і з а э р н ы н  қалайтол- 
тыруға болады ?

КСРО Халко»і кеңесш а; 1941 жы>\дың29та»шздэгытөтее- 
ше мәжілісі (Никопольден айырылған соң бес күннен кей-я} 
осы мәселеге арналған. Қабыдданған қарар  қы сқа дд барын- 
ша тұж ьірымды: "Ш ығыс аудаңдардан м аргам ецш иш заіы и  
өндірудіж еделарггыр'. керек:бұлүпннщ,ажетштещдрткушщ, 
мамандар м ен  техника бө*ансш; елім іздеп  йа/ы ы қ ү л ғецд:- 
кіинлі геология м екем елері өщ ср іспк  м әні бармарғашещжеи- 
д ер ін  т аяукүндерде тетрж олға ұрым-щ і ж ерлердеш іщ еп  
табуғам:ндетте.\сіні.."

Қара металлургня наркоматы да карап отырмай,, Сверд- 
лов облысындағы Полуночное кеігсін& н ппназат адуға жан- 
та \асе  карекетж асапж атқан-ды . "...Рудщ ш ж әиет ет рж ол 
құры лы сы н ж үргізуиплер тәусшіне 18-20 сағтт ав жұ>шс 
іст епж анқиярлы цнен щбекетті. . ж ыры 194* жыдды цспңғы  
күндерінде &\ғм;здніметшт}ртітөңдір:стершс қымоатши- 
кізаттыжөнелте басщ ды  деп ку=>»ік етеді ¥лы  Отан соғысы- 
ныңтарнхы ("Воениздат, М., 1961, Птэм 153-6.1

Бірақ Полуночное мен бұрыннан да аз-кем ө ю і  берш  келе 
жаткан Оралдағь. Ак карға кендері Никоподңды ауыстыра ал- 
маған, Чиатураныгң ш нрепне де жетпейтш. Демек, 42-жылға 
металлуршя ахыіггары мардымсыз қогаа  қорымен егаген. Оған 
деген зәруліх бұрынғыдан да зораятүскен. Марганецтің каіірі. 
бейнелеп антканла негізііқорек  — нангатеңелген.

Д \апат соғыс басгалған қареаңда Ж езқазғанды қ геолог 
И .Н.Богданчнков Крнвой Рогга іссапарда болатын. Сәуірдің 
аяқ  шеніндг гүшыш Имантаиұ.лы оны Кішітаудағы кею  ізде- 
уші партиядан ш ақыры п алып:

— Иосиф Ннколаевич,, әрі алыс, әрі қы зықты іссапар сый- 
лағалы отырмын. Ж ән е  аз  емес ею айға!.. Крпвой Рог пен 
Н икопольдщ  тем ір  м ен м арган ец  кен іш тер ін  асы қп ай  
көрщіз... Содан соң с іэ д  ¥лытау атырабындағы теш р кенде-
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рінр салмақпын, бұліспен мықтап шүкылдану керек. Ж езқаз- 
ғанныц коктасы бізге қашанға азы қ болмақ, — деген-ді.

Согыс дүцкш н Иосиф Ннколаевнч үйшен неше мың ша- 
қырым шалғанда, Днепрдщ арғы жағасында жүргенде естЦі. 
Ж асы  сол жылы қы ры ққа шыққан, Ұлытаудың өзінде жеті- 
сегіз жыл жұмыс істеген тәжірнбесі бар, сақа геолог Богдан- 
чиковтың онда жоқта тап болгаи соғыс алапатынан үрейі үшып, 
ееі шығар жөні жоқ-ты. Әйтсе де алгашқы сөтте ол не істерін 
білмей онланып қалып еді: өдені келген жұмысы біткен жоқ, 
әлде сапарын үзіп, Ж езқазғаиға жедел қайтқаны жөн бе?..

Сәтбаевтың жеделхаты оган ойы екі ұдай болып қысылған 
кезінде келді: "Маусымның 26 күні Жосалы стансасында кезде- 
селік. Коипкпеугетырысыңыз, өте маңыздыәңпме бар" — деггп. 
Богданчнков енді Қазақстанға жетуге асықты. Бір пойыздан, бір 
пойызға ауысып, өушрімдеп Жосалыга шккен. Суыт келе жат- 
қан Сәтбаевтар көші де солкүні ымыртта стансаға ж егп.

Екі геологҚарсақбай комбннагыныңжолаушылартоқтай- 
тын үшнде кездесті.

— Үлгергеніңіз ж ақсы  болды, Иосиф Николаевич, кеп рақ- 
мет!.. — деп Қаныш Имантайұлы планшетін ашып, Қарсақ- 
бай ауданы ны ң картасы н жайды. Геологтың қолындағы 
қарындаш еуелі Қарсақбай ашасын нұсқады. Сонсоң солтүс- 
тікке қарай сырғитүстіде, Сарысайды құлднлап барып, Үлкен 
Ж ездш щ  тау қойны на еніп, нрелендей агатын тұсынан бір- 
ақ шықты. Күнбаіыс жағынан Бала Ж езді келіп, екі өзен өзара 
қосылатын кеңаңғар  нұсқап отырғаны.

— Осы жердегі қы саң жоталардың етегінен Нарсай де- 
ген бұлақ шығады, Иоске...

Богданчнковтың күткені — күншыгыста түрган Найзатас 
шоқысы еді... С оңш  жылдары бұлтаудың бөюі ерінде өзі барлау 
жүрпзген, бүрғылау станоктары да сол жерде. Лл мынау — тыц 
орын. Былтырдан бері Федор Пастуховтың шагын тобы сол 
ж ерде жыралар қазып, бірдеме шұқылап жүретпин білетін. 
Алөзі 36-жылдан бері бұл маңайға ат ізін салған емес. Өйткені 
табылған темір кенінің құнары мардымсыз болды флюстік 
қосымшаға жарама,\ы. Әлденеше жылдан соң Нарсанга қай- 
тып оралып, мынадай қиы н-қы стау күндерде ж өнең кен сы- 
мақты қайыра барлаудыңқажеті қанша?..

— Сізді осы үшш шақырдым, — деді ұстазы. — Таңданып 
отырсызба?.. Иә, Н айзатасәзірш екүтетүрады . Балбырауын- 
ды да, Қарсақбайды да, Кішітауды да биылша қоя тұрасың, 
Иоске. I Іә, солай, темір кендерін барлауды уақытша тоқтатып, 
өз кісілерщмен осы аңғарға көшесіз. Пастухов гобы да сізге 
қосылады. Нарсайдан іздейтішңіз — темір емес, марганец!
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Солай, Иосиф Никол|евич. М арганецке барлау жүргізесіз. 
Никопольдің кен жүлгелерін біршама көрген шығарсыз?..

— Әлбетте. Бірақ мен...
— Сабыр етіңіз, мен әлі айтып болғам жоқ, — деді Қаныш 

Имантайұлы қабағын шытып. Богданчнковтыңтызетпе қылы- 
ғып кейдеөетінтеж еп отыратын. — Бұлжолғы барлауды же- 
делж үрпзесіз. С олсебептібарасалакірісіңіз! Қ азіркүйтал- 
гайтын, тынығуга демалыс сұрайтын мезгіл емес. Василий 
И вановичке бұл м әселені егж ей-тегж ей  айттым. Ж езд і 
аңғарындағы барлаудан еш нәрсе аямауға уәде етті. Қысқа- 
сы, қолында барын түгелбереді.

— Сұрағанымды түгелалатын болсам, талантты жас бас- 
тығымыз, сіз үшін сұиікп Ш тифанов балақан қы рсы қ ет- 
пейтш болса... — М арқагеологж асж етекш ісінбірш ам асы - 
нап, еж елп  ш ымшымасынан айнымай мысқылмен жауап 
қатты. — Оған сіз қатал ескертсеңіз — бұлхақындасұрауым 
ж оқ. Ал анау... тың барлау ж үрм ек алаң туралы ықыласпен 
тыңдар едім.

— Ж ездідепмарганецж үлгесш мен 1928жылыкөргепмін, 
— деді Сәтбаев. Ш ақшасын алып, ернінщ астына насыбай сал- 
ды да, жолаушылар үйінщ  ескі едеңщ сықырлатып ерсчлі- 
қарсылы ж үре бастады. — Қарсақбай зауыты үшін флюстік 
шикізат іздеп жүргенде кездеспм. Амал қанша, 36-жылға дейін 
бұл араға бұрғы салуға қараж ат болмады. Ж езқазғанның мы- 
сынан аса алмадық. Ал, отыз алтыншы жылы, мұны өзіңіз де 
білесіз, екі Ж ездінщ  жағасында бір ж аз барлау тобын ұста- 
дық: жеті ұңғыма, он шақты жыралар қазылды. Бұлардың 
қужатын Қарсақбайдан табасыз. Пастуховтың не бгпргенін 
өпнен естисіз, олда құр алақан емес... Менің шамалауымша, 
нақ осы, екі өзен түиісетін тараң аңғарда ферромарганецтің 
сүбелі қоры болуға тиіс. Ол болса согыс өрті күшейіп тұрған 
күндердестратегиялық монгерекше зор шикізат!.. Ненімең- 
зеп отырғанымды ұқтыңыз ба, Иосиф Николаевич?

Богданчиков басын изеді.
— Айтқаным айтқан: кісініде, техниканы да керепнше ала- 

сыз. Бұлбір. Екінші. еоіңде болсын, Ж ездш щ  қыртысы Ж ез- 
қазғаннан бөлек... оған станоктың ең мықтысын, бұрғылау- 
шылардың таңдаулысын салу керек. Үшінші, Ж ездіде еш- 
қандай баспана ж оқ. Демек, барлауды қар түскенге дейін 
аяқтау қажет.

— Түсінікті, Қаныш Имантайұлы. Тырысып көрейін.
— Тырысу аз, Иося! — деді аға геолог өтінген шыраймен 

қиыла сөйледі. — Бұл жерден қайткен кұнде өндіріс ашуға 
жарайтындай қортабукерек! Ж әнетаяукүндерде!..
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— Қалай десем екен?.. — Богданчнков қнпақтап жан- 
жагына қарады. Үзақ жолдан өиден титықтап, ж үк машина- 
сының үстінде үзақты  күн изцшегі келген балалар ұйықтап 
қа\ған-ды. Таисия Алексеевна жол қамымен сыртгаж үрген.

— Айта бер, күбіжжтеме!
— Біраз жыл серік болып қасыңызга ердім. Ғұмыр жолы- 

ма жетерлік үлгі-өнеге көрдім. Ж асты қ желеңмен, иә ұш қа- 
лық мшезім кеселшен ренжіткен кезім болса, датгап еске ал- 
мағайсыз, Қаныш Имантаевич, — деді Богданчиков жүйесі 
босап. — Ал мына тапсырмаңызды... өзщіздей көрщіз, аян- 
баспын. Қолымнан келгеннщ борні де жасаймын! Күні-түні 
Ж езді жағасында түнеуте дайынмым, Қанеке!..

— Рақмет, Иосиф Николевич! Сол үшш де бұ \  жұмысты 
тісқақты  өзіңе жүктеп отырмьін. Әсіресе ж ұм ы сқа ықтият- 
тылығыңа сенемін. Жалған сөзғе ж оқ жансың, ақ жүректігщді 
білемш. Тек сылбырлықтан арылу керек, ырғалғанды уақыт 
көтермейді! — С әтбаевқош таспақболы пқолы нұсы наберді 
де, көңілі босап, әрштесін айқара құшты.

Ж едел ұйымдасқан Ж езді тобы "Қызыл Октябрь" колхо- 
зының өзен жағасындағы жалғыз қыстағына шілденщ алға- 
шқы күндерінде келді. Станоктарды көшіріп, өздеріне баспа- 
на сайлап, оны-мүны шаруамен біраз күн кешеуілдеп, ақыры 
барлауға кіріскен.

Қаныш Имантайұлының хаты да сол қарсаңда келді:
"...Ж ездіні барлаудың келісім  қағаздары н алған шығар- 

сыңдар, — деп жазыпты ол 19 шілдеде контордың бас инже- 
нері С.Н.Сейфуллинге жолдаған хатында. — Қосымша айта- 
рым: а)бныл қанткен күнде бір жарым мпллнон тонна кен  табу 
кер ек  — оны, сірә, N° 2 ж әне № 1 0  ж ыралардан ш ы ққан  
қүнарлы  қабаттардың өзі-ақ береді; б)жаздың жанма-шуақ 
кундер ін  м ейіліғш е пандаланыңдар, ал қы сқа қалсаңдзр — 
ештеңе бітіре алмайсыңг\ар; в)басы артық станоктың, кісін і 
де Жездіте са^іыңдар... Естсрщде болсын: қосымша аналнзге 
жіберетін материалдарды тек қана біздің пһстнтугқа жоу\дау 
керек! Оларды тездетш бітіру жөнін... езім  шешемін".

Ж езді қыртысы бұрғылаушылар асы ққан сайын ерегес- 
кендей-ақ ы ры ққа көнер емес... Ж ұм ы с өнбеді, Ж езқазған- 
да стахановшы атанып, соцжарыстың алдын бермейтін ше- 
бер бұрғылаушы ХалықТемірбаев күні кешегі атағы дүрілде-
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ген күндерш енді түсінде ғана көретш болды. Керн толық 
алынбанды. Браунит (марганец минералының трхкика»\ық 
аты) қабатына кірісімен-ақ болат бұрғы үлгі беруден айнып, 
қайыра көтергенде бордай үгітш п, кейде жартыкештенш 
ш ыққан кернді бір-ақ көресің. Богданчиковтатілінтістеп, не 
істерін оіЛімей дал болды. Бірнеше жерден саз әкеп, ұңғыма- 
ны сылап та көрді... Лқыры, бір күні зықысы ш ыққан бұрғы- 
лаушы: "Әй, Иоске, бұлкүйбечді қоялық. М өшинетап. Қан- 
ағаңның бізден жасырган құпиясы бар ма? Кеңгір бойын 
сүзіп келейін" — деген-ді. Ж езқазғанға салтатпен іңірде кет- 
кен Иосиф Нпколаевнч, таңата бір жарым тонналық автомо- 
биль мініп оралды. Екі тәулік әлдеқайда жоғалып кеткен Хсъ\- 
ағаң Ос\жалы қайтты: қорапты толтыра сарғыш саз әкеліпті, 
иі қанған қамырдай бір түрлі созылмалы. Кернш ң шығымы 
бұдан соң біршама түзелді. Бірақ жыныстың қаттылығы ке- 
ремет, тәулж бойы дамылсыз түйпштегенде екі-үш метр ғана 
ж ер өтесщ. Кексе ш ебер бұған да амалтапты: екі станокпен 
қатарбұрғы лайты нболды .М ақсаты  — қарқы ннан ұтылған 
есесін көлемнен қайтару! Күй талғап, баптануға уақыт тап- 
шы: соғыс анау — жер-көкті қақыратып өртеніп тұрған; Ж ез- 
қазған мен Қарсақбайдың небірж айсаң жастары, қнмас аза- 
маттар майданға топ-тобымен аттанып жатыр; солармен қош 
айтысуға да мұрш аж оқ...

М арганец  кен д ер ін ің  ты ң көзд ерш  те з  арада іздеп, 
өндіріске қосу  жөніндегі КСРО Кеңхалкомының төтенше 
қарары Ж езқазған  ГРК-ның басшыларына қыркүнектщ  бас 
кезінде-ақ мәлімболған-ды. Қаныш Іімантайұлыныңкемең- 
герлігіне тағы да таң қалысты. Қалайша күн ілгері болжап, 
қара тасқа ділпрлікті сезген десеңші ?! Қанта-қанта хат жа- 
зып, келісім шарт та жолдап (Жездідоп бар \ау ешқандай жоба, 
рұқсатсыз, бұрынғы ізденістер есебінен басталған-ды), ап- 
ш ыларын қуы ры п асы қтарған -ақ  еді сабазы ң. Қанш ама 
барлаушыны майданға кеткелі тұрғанда бронь бергізіп, жұ- 
мысқа алып қад\ы! . Соның арқасы нда барлаушылар тобы 
бірталай шаруаның басын қайырып тастады, қаншама уақыт, 
әгтең, жайбарақат ырғалумен өткен. Дегенмен олі де кеш емес, 
қар жауғанға дейін бірер ай үрдіс істеу қажет. Ж езді каға- 
сынатагы  да үш  станокжеткізіледі, оларға қосымша жұмыс 
қолы керек. Санаулы кісіні қайдан аласың? Ж езқазғандағы  
бұрғылаушылар қатарын піршама снретуғеіұра келді...

Ж ұмыс қарқы ны  сөйтіп біршама қы за түскен-ді. Темір- 
баевта қарап ж \ рмей, есте қаларлық ұсыныс жасады:

— Тәулігіне екі мөрте шығып, алты сағаттан ж ұм ы с
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істейміз. Майданда жүрген азаматтар жнырма төрт сағат көз 
ілмей жаумен атысып, жан берісіп жатқанда, біздің он екі 
сағатқа шыдамауымыз ұят, — деген-ді Х алықжіпттеріне.

Ж езді жағасындағы барлау ақыр аяғында Сәтбаев күткен- 
дей қарқынға түсш, зор көлемде үрдіс ж үре бастаған-ды.

Бір күні, қазан айының соңғы аптасы еді, Қаныш Иман- 
тайұлы тағы да хат жолдапты:

"...Жездіге барлау ж үргсніне үш аң.\ан асты. Иотижесі коп- 
көрім, уміт күттіргещей. Бірнеше жерден сүбелі кен  қабаттары 
табьгщы. Демек, ңазірдщ өзінде ол үмітгі кен  көздерінщ санаты- 
на еніп отыр... ОлаіІ болса, мәлім болтан қабаттардың қорын 
жедел есептеу қажет. Ди\дын ала есептеуде екі жуз мың тонна- 
дан асып жығылса, одан арғыға тәуекел деп  көз жұму керек. 
Қысқасы, менщ кеңесім: барлаудың толық аяқталуын күтпей- 
ақ, кен  қорының бо/\жау/Ш мөлшерш өндіріс ашуға тұрғандан 
келемге деиін ойша өсіріп, мәлімдаме жоу\даңдар. Шріншіден, 
бұл қырық екінш і жьс\да Ж езді,\с өндіріс ашылуын қазірден  
бастап жобалауга мүрындық болады. Екіншіден, кен орнын ке- 
лесі жылы тереңдеп барлауға қаражат н\уга септігін тигізеді. 
Үшіншіден, бұл ең бастысы — Отан өндірістері Ж езді марга- 
нецш дер кезінде ксдеге жаратып, уақытша зәрулттен құтьіла- 
дыж әне бұл біз үшін — ең мықты көзір!.."

Контордың қос бастығы Ш тифанов пен Сейфуллин дереу 
Ж ездіғе келіп, Богданчиковты ортаға алып, барланған кен 
қорын есептеуге отырады. Екшеп көрсе бірталай қазынаның 
иесіболған...

— Ал, не дейміз? — деп Ш тифанов алдындағы қомақты 
санға тосы рқай қарады.

— Қ анекеңтапсы рғансоңж азбауғаболмас. Ж аздыртпай 
ол кісі до, сірө, тынбас, — деді Сейфуллин.

— Алайда, Саид Нагнмович. Сол мәлімдемені жазатын да, 
жауап беретін біз... — Ш тнфановтың сақтанып отырғаны 
мәлімболды. — А лҚаныш Имантаевнчке Алматыда отырып, 
нұсқауберу, әрине, оңай.

— Сонымен, қандай қор атаимыз?
Богданчиков барлау бастықтарына ожырая қарап:
— Қандайларың не, есегі не десе — соны ж азу керек! — 

деп төтесн ен  бір-ақ түсті.
— Иосиф Николаевич, бұл — нақты есеп емес, жорамал 

қор, — депСейфуллиндекүм)\ж ій,і.
— Аталған шамадан кем шықса, бас кетеді. Асып жатса, 

ешкім де қателестщ  деп бізді сөкпейді, — деді Ш тифанов.
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— Уай, сендер, Ж езді кенін бастамай жлтып құртқалы 
отырсыңдар. Қыбыжықтаған сөздершді Қанекең естісе, төбе- 
леріңді ояды. Соншама қорқақтап не көрін Ж ездінщ  қара 
тасы, қара да тұрыңдар, бізді әлі даңққа бөлейді!.. Қысқасы, 
менщ Қаныш Имантаевичке берген уәдем бар: мұны малімде- 
уден қорықсандар — менөзімж екеж азамын, оіржарыммил- 
лион тоннаға тіктім басты!..

— Оныңкөбірек! Кембасып, арты қш ы қсақ қайтеді?..
— Олай болса, Ж езді қоры таза маргенецке ш аққанда бір 

миллион тонна делік. М ұның алпыс пайызы өндіріске байы- 
тусыз-ақ жарамды деп, ондағы металдың орташа құнары отыз 
бес пайыз екенін көрсетсек, Қанекең де бізге ренж и қоймас, 
— деп Сейфуллин тәжікеге тускен қос өріптесіне ескерту 
айтш .

Ақыры осыған келісті.
Қара металлургия наркоматына Ж езқазғаннан  жолданғ- 

ан құпия мәлімдеменің алғашқы нұсқасы  Л<езді жағасын- 
дағы кш з үйде, қазанны ңаяқ шеніндежазылған-ды...

Бұл молімдемоге жауап Магнитогор қаласынан келді. Хат, 
жеделхатпен қосымш а сұрауда емес, комбинаттың бас тех- 
нологы бастаған бір топ инж енер Л<езді қайдасың деп сау 
ете түссін. М амандар барлау жыраларын аралады; бірнеше 
жерден браунит кесектерш е ж олқапш ықтарын сықапалды; 
кен табылған төбе мен Л<езқазған стансасының аралығын да 
өлш епш ықты — артық-кемі ж оқ қы ры қбесш ақы ры м !..

Сірә, металлургтертиістісөзінмүдделі орындарғатұздық- 
тап жеткізсе керек, арада он бес күн өткен жоқ, Ллездіге тағы 
бір комиссия сап ете қалсын. Бұлжолғы бірді-екілі кісі емес, 
құрамында бірталай ірі мамандар бар үлкен топ: қара метал- 
лургия наркомы И.В.Тевосянныңтікелей бұйрығымен Л<езді 
марганецінщ тағдырын жедел шешуге тағайындалған сарап- 
шылар;солардыңоірі — марганецкендерінщ көрнектібілгірі 
профессор Покровский. Қ азақстаннан комиссия құрамына 
Қ.И .Сәтбаевта қосылыпты. Бірақ Алматыдан аттанатын күні 
ол ауырып қалды. Қол-аяғын бүрістіріп кенеттен жабысқан 
беймәлім дерт. Амал қанша, Қ азақ геология басқармасына 
ауруханадан телефон соғып, беделді бір маманды комиссия- 
мен бірге атгандыруды өтінді...

Бірнеше күннен соң наркомат комиссиясы Алматыға қай- 
тып оралды. Айтып келгендері — алды-аргына сақтана қара-
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ған тайғақ байлам, жарым-жартылай шешім, не бар деген, не 
кен жоқ деғен сөз айтылмаған: "Ж ездщебраунитбарсияқты, 
бірақ а л ід е  ілдсгг түсу керек. Л \, үш  гео ло гм әл іл^егсн  қор  
ш амалы барлау дерегім ен, ойжотамен жасалған, күмәнді 
ж ә/Ътерікөп..."

Әңгіме сөйтіп, Сәтбаев ойлағандай, оп-оңай шешШ?еді. Екі 
ұшты тұжырымға ешкім де өндіріс ашута бұнық бермейді. 
Сап-сау жүріп, нақ сол қарсанда ауырып қалғанын айтсаң- 
шы. Өзі барғанда сарапшылар пікірі, бәлкім, басқаш а жайтке 
ойысар ма еді? Ж езліш  барлаушылар да, сірә, артын ойлап, 
солқылдақ тұж ырым аңғартқан; әйтпесе ж ер бетіне ж ақын 
ж атқан қара тас қабаттарын пұлдап өткізу қнын болып п а?! 
"Шектен тыс сақтықтың салдары, кейде өстіп қояннан бетер 
қорқақ қылып қояды та\ай  мықты азаматты? Дардай үш гео- 
логтың, Ж езқазған  қырында от пен судан өткен псқақты  ма- 
мандардың өз ойын сырттан келген комиссияға құндап өгкізе 
аламауынане дейсщ? Масқара!.." Өкінгеннен ендіпайдаж оқ. 
Болар іс болды. Комнссия өндіріс наркоматтары уақытш а 
орналасқан Свердлов шәріне аттанып кетті. Алөзі? "Қолым- 
нан колгонін жасадым, кен көзін нұсқадым, арым — таза, одан 
арғысында — шаруам қанша?" дептыны ш  жатса да болады. 
Сауда емес, ауруханадажатыр. Ж оқ, Ж езді үшін детәуекел- 
ге белбуып шайқасуға тура келеді, сірә...

Дөрігерлер біраз кұн айналдырып, ішін түйнеген мазасыз 
сы рқатты ңсебебінаны қтады : шіек туберкулезш е ұқсайды; 
оған қоса әлдеқандай бір ісік бар; екеуі бірдей асқыныи, қол- 
аяғын оүрістіріп қозғалтпай қойған... Консилиумның шешімі: 
"Үзағырақ емделуге тура келеді..." "Ж ұмы сты қайтеміз?" 
"Ж ұмыо куге тұрады, адамға бәрінен де денсаулық қымбат!" 
"Ж оқ, бүгінгі таңда одан да қымбаггырақ дүниелер бар, док- 
тор. Мәселен, Отан мүддесі, — деп ойлаған-ды ол. — Елшеті- 
нен ж аукірш , ұрыс майданы күн сайын, сагатсайы н бронь- 
дық құры ш қа қоспа — марганең шикізатын сұрап дігірлеп 
тұрғанда?! Ж ездіде ол қат-қабатсіресіп  жатыр. Тек сендіре 
біл әздерш ш е ақжүфек, мемлекет мүддесін "қорғаушы" ма- 
ман-сарапшыларды. Өзі соған сенеді. Ендеше бүкіл дүние 
қарсы тұры п, "Ж оқ, ж оқ!"деп айқайлап ш ы қсада — марға- 
нецтің сешмді қоры Ж ездіде жасырынып жатқанын дәлел- 
деп, тынымсыз күрес ашуға олөзір! Кірнггар болып, ауруха- 
надаж атқаны  — бұған бөгетемес..."

Сейфуллиннщ  Ж езді матерналдарымен, Алматыға тез- 
детіп ж етуіп талап етш, Қ арсақбайға порменді жеделхат 
жөнелтті. Саидкеш іккен жоқ. кВмералық барлаудеректерш
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арқалап, Ж езді отрядына бір *кылдай бастық, соңынан аға 
коллектор болған Федор Пастуховты да ерте келшті. Аманда- 
са келген Ж езқазғанды қтардан Қаныш Имантайұлы барлау 
есебін палатаға жеткізш  беруді талап етеад. Екі күннен соң 
Ж езді барлаушылары қайыра шақырылады.

— Өзім де солай ойлап едім, жігіттер, тым сақ болып кетш- 
сіңдер, мыналарың не? — дейді Ж езді қамқорш ысы басын 
шайқап. — Сендері е бекер-ақ сеніппш... Ау, тап қазір қара- 
қан бастың қамын ойлайтын уақыт па? Ж ау  жағадан алып 
жатқанда, бірдемеге і.\ігіі і кетеміз деп қауш ойлап... Ж ә, ақтал- 
маңдар! Тыңдамаймын! Ж айларыңды түсіндім. Ш тифанов 
жас болсын, ал Федяға кінә қою ға болмайды, қатардағы тех- 
ннк... Ал, Саид, сенікіне? "Өспейтш елдщ баласы қырқында 
даөзш  жаспын..." дейдінщ кері мынауың? Көпе-көршеуқор- 
қақты қж асағансы ң. Жә, жә, бекергеақталма!.. — Қ осЖ ез- 
қазғандықта үн ж оқ, Қаныш Имантайұлы осы да ж етер де- 
гендей сәлтыныстап, ж айбарақатш ы раінакөш ті. — Қысқа- 
сы, есептерщ  дұрыс емес... Бүгежектеп отырып ең тиімсіз 
әдісті алғансындар. Нотнжесінде Ж ездш ің қоры екі-үш есе 
кем ш ыққан... Есепті қайта жасаңдар. Сендерге енді сірәда 
сенбеймін!.. Қор есебін бітірмей еш қайда кетпейсщдер!..

Геология институтындағы директордың кабинетінен екі 
үстел алған Ж езді барлаушылары "Бо/\дық, құты.лдық" деп 
ж үрген есеп-қисапқа қайтадан отырды...

Бірер аптадан соң науқас үйге шықты. Емдеу сөтп жүрді 
(анығында диагноз қате қойы\ғаи. сырқаггың жай-жапсары 
жазға салым білінбек), қол-аяғын бүріспрген дерт біршаматар- 
қағандай болды, сөйтсе де халі жүрш-түрғандай емес. Инстн- 
тутта түнеп жүрген /ілезқазгаі іды қтарды енді үнше алдырады.

Қай күнде бО/\масын айрықш а бап тІ\ементін Сәтбаевтар 
А»\матыда да коммуна\ьдық жұпыны үйде тұратын: Камш нн 
(қазіргі Қабанбай батыр) мен Мнр (Ж елтоқсан) көшелерінщ 
қнылысындағы үш  қабат үйдщ  астыңғы қабатындағы үш 
бөлме; алтұрғындары — бір қауым жұрт, үлкеш Ханиса осын- 
дағы дөрігерлер институтының екінші курсында, М ейіз бен 
екі жнені мектепте оқиды, Алматыға келген жылы дүниеге 
келген кенжесі М әрням емшекте; өзі мен Т аисия, енесі Фели- 
цата Васильевна... бәрі ж нна\ы п  отыра қалса, дастарқан ба- 
сына сынмайды (Кемел Ақышұлы геолог нағашысына еліктеп 
кен барлаушы болуды армандайтын. Бірақ жазмыштың жазуы 
басқаш а болды: келесі жазда өзі тіленіп майданға аттанған 
жасоспірім ауыр жара.лзнып, 1944 жылы Алматыға қаіітып 
орл\ды. Геологиямен біржола қоштасып, денсаүлығына орай-
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орың \,)лғанын ескермей, соның өзш ен тЬ\ге — тнек, сыныққә 
— сылтау іздеп, қайткен кунде құлатуға тырысу — ар-уяттан 
біржола безген... жауапкершшктен, жұмыс үшінж аныауыру- 
қа н  л/уддем кет кен бепш ара қуы скеуд елер лш  ы рлігі де- 
мектн... Сіз мына сорақылыққа назар ауцарьщыз: кен  қуаты 
7-8 сангнметр көтерщкі көрсет ілген деп, әрпне, геолог У... 
сняқты "білгір" мамандар, анығын аігтқанда, солақай да сор- 
лы  кәсіпш ілер гана жаза а. \ады. Сол себепті біз ТКЗ-ның қасаң 
қағидага сүйеніп... шектен тыс сақтық ойлаудан туган суйке- 
ме түжырымын тек қана жалаң формалпзм, ж ауакер.ілікген 
қаш удеп білеміз. М үның шынайы аты — өмірдің күнбе-күнп  
талабын түсшбеу!.."

II

Хатжеделжөнелтімп, Свердловтан хабар күтіпжүргенде 
өмір тірлігі бұлтарты сқа мүлдем тосын төремк жасады.

Соғыг кезінде Қазақстан К(б)П Орталық Комитетшщ түсті 
металлургия оөлімін басқарған Ахмет ӘДІЛОВ Қарағанды 
облыстық "Орталық Қазақстан" газетінщ 1989 жылғы 10 нау- 
рыз күнгі санында жарияланған естелігінде осы жәйтті тәп- 
тіштей өңпмелеиті:

"1942 жыл/\ың басы болатын. Б іркүні Орталық Комптеттщ 
бірінш і хатшысы Н .А .С кворцов шақырып: "Жаңа ғана И.В. 
Сталпы қол қойған шүгыл жеделхат а.,\дым. Барлық ресщ^б- 
лпкалар м ен облыстарға, өлкелерге жоу\дапты: м арганецке 
бай кен  орны н жедел таппасақ, хал өте мүшкіл депті; жауға 
тонтарыс беретін қарулар, әсіресө танкілер ш ы ғару мулдем  
тоқтауы мүмкін... А/\, не істейміз?" — деді. Ғалымдармен, гео- 
логтарға ақылдаспай, қалай жауап бересщ ? Солармен сөнле- 
сейін дедім. "Ендеше, жедел к ір іс!"Л іматыда түратын геолог, 
металлург мамандарын, ға.лымдарды Орталық Комнтетке ша- 
қырттым. Ж өппелдемде кім, не айтады? Өмбе басыңды қатер- 
ге тігетін қны н шаруа... М ихаил Петрович Русаков орнынан 
көтершп: "Бізге бір түн мұрсат берщіз, архпвтерімізді ақта- 
рып, ойланып-толғанып көрейік... " — деген  ойға қонымды  
үсыныс жас.а/\ы. Ертеңінде таңсртең сағат сегізде қайта бас 
қостық... А/\аііда бірде-бір маман нақты үсыныс естіртпеді, 
кейбір і ұзақ сонар сөз бастап, марганец болуы  ықтимал-ау 
деген кен  орындарына жорамал болжамдар айтты..."

Бұдан әрі естелік несі көңілі алаң болып, білпрліпне өзі 
құдайдай сенетін Қаныш Имантанұлына үмітпен қарағанын 
сипаттапты. Күткеншдей-ақ Қанекең орнынан түрып, сөйтсе, 
басқа әрштестершщ алдына гүспеуді жөн көріп, сыпайылық
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сақтап үндемей отырған, Жездідегі марганец кенінщ барлау 
жайын, ең ақырында сол істің күрмеуі нақ осы Алматыда, 
геологпя басқармасы мен ТКЗ-да тежеуге түсіп, түсішкшз 
қы рсы ққа шалынганын, Орталық Комнтет осы мәселеге 
ықпал етсе — Ж езқазған іргесіндегі қаратас қоймасын ері 
дегенде екі-үш айда бетш аршып, әрі қанша керек болса сон- 
ша жөнелтуге болатынын, өзі бұған басын гігіп, кімді болсын 
сендіре алатынын мвлімдегенш тәптіштей жазыпты...

"Қаныш Имантайұлы кен  орнының қоры шамамен қанша 
екенін, жерасты өдісшең. қанша оөлтн, ашық әдіслен қанша- 
сын өңдіруге бшатынын, ондірі\етш қара тастыц әзшдік құны  
қаншаға түсетшше дейш  безбенге тартқандай тақ-түқ айтып 
бергенде, кабинетте отырғандар аң-таң қ<ыын, ж апнайдүрлігу 
аңғартты. Біз оны ғажап ерлікке баладық. Қ ы зу қандыМ .П.Ру- 
саков орны нан атып түрып, Қаныш Имантайүлын қапсыра 
қуш ып: "Міне, нағы з көрегендік, шынайы білгірлік.1.. " — деп  
мәз болғаны есімде. Өрпне, бірінш і хатшыға естіген жәитті 
бастан-аяқ мөлімдеп, сол күні-ақ Мемлекеттік қорғаныс ко - 
м і г г р т і  торағасының атына жеделхат жолдап, жаңа кен  орнын 
тезірек игеру үшш алғашқы кезде қанша күш-қаражат керек  
екендігш  мәлшдедік. Екі күннен кейш  қара метауілургня ко- 
миссары И. Ф. Тевосяннан тиісті хабар алдық. "

Сірө, сол ж әйт Қазгеология басқармаеы мен ТКЗ оасшыла- 
рын ойлантқан білем, Ж езді жөніндеп бұрынғы қарарын қай- 
та қарап, мәлімденген қорды жарым-жартылай бекиуге шешім 
алады, Тек тағы да сақтық жасап, одан да гөрі өздершщ де 
бірдеме білетінш сездірсе керек, қор есебін өзгертш, "тік қима 
өдісі" бойынша қайтадан ееептеуді ұсынады. Ал, одан бірнеше 
миллион тонна қор кемуте тшс. Қаныш Имантайұлы, әрине, 
"шекпен бүтшдігш" ойлаудан тутан қиғаш шеппммен келдс- 
пейді. Даулы мәселені жергілікті қор комиссиясы емес, сарап- 
шылардың жоғарғы өкілдігіне жүпнетш діпн мәлімдейді.

ІПжпптһі қараңыз: марганецке ділгірлік кабинетте отырып 
шахмат "ойнағысы" келгендердщ амалын қаж ет етпеген. Сол 
үшін ешбір к е т л д ік т е  сұрамаған. ГКО-ның кезекгі мәжілі- 
спіде Қара металлургия наркомы И.Ф.Тевосянның Орал өн- 
дірістерін ф ерромарганецпенжабдықтаутуралы есебінтың-
дайды.

— М агннтогор пештерін тап болған марганец жетімсізді- 
пнен құтқарарбірден-бір шара — Ж езді кенш тез арада иге- 
ру, — деи мөлімдейді нарком.

— Қоры қанша? — д р й д і  ГКОтөрағасы
— Аса кеп емес. Бірақ құнары  өте ж ақсы.
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— Басқадай ам алж оқ па?
— Әзірше болмай тұр, жолдас Сталин.
— Болмаса, не істейміз, марганецсіз құрыш құйылмайды. 

Ж едел кірісу керек!
Бас қолбасшының БІР АУЫЗ СӨЗІ Ж езді кенінщтағдырын 

шешті. Сәуірдщ алғашқы күндеріне-ақ өзеннщ тастақты жа- 
ғасында наркомаітың жобалаушы, кен өндіруші мамандары 
бас қосты. Қос Ж ездш щ  мұзы түсіп, қалың қардың жаппай 
сөгіліп, өткелбермес көксоқтаға айналған аласапыран шағы. 
Алайда ГКО қарары қаһарлы табиғатгың аса жайсыз мезгш - 
мен де санасқан жоқ: Жезді кенпшн ҚЫРЫҚ КҮНДЕ жобалап, 
әмбе бос жыныстан аршып қана қоймай, Орал өндірістеріне 
ДІЛГІР ШИКІЗАТТЫ ТРДІС ЖӨНЕЛТУДІ міндет етгі!

Ө зен  ж ағасында, барлауш ылардың ж ер  үйінде өткен 
тұңғыш техникалық кеңесте:

— Ж езді кенін біз төрт топқа бөлш алуды ұсынамыз, — 
деген-ді Богданчиков былтырдан бергі жеделбарлауда анық- 
таған браунит қазынасын нұсқап тұрып. — Бірінші, марга- 
неці35-тен42пайы зғадейінпкендер;екінш ісі — құрамында 
32-ден 35 пайызға шекті құнары  бар аралық кен... Екеуі де 
ж ер бетіне өте ж ақын орналасқан, шамалы ғана аршу жасап, 
қазанш ұңқы р әдісімен алуға болады.

— Бұларды ңәрқайсы ны ңарасалмағы  қанша? — депгео- 
логтың сөзін бөлді мамандардың бірі.

— Кем дегенде 300 мың тонна. Оларды тек төрт-бес төбе- 
деналукерек . — Таңданыс білдіріп бас ш айқаған мамандар- 
даИосифН иколаевичтщ жұмысыболғанж оқ. — Үшшшісорт 
— марганецтщ шығымы 28-32 пайыз аралығындағы кендер. 
Бұлар негізінен төменде ж әне кеннщ  негізгі қоры. Тегшде, 
оны рудник салып, шахты өдіпмен алған тшма,і... Төртінші 
топтағы 28 пайыздан томенп "кедей" кендер, аз емес, біздщ 
қазіргі жорамалымыз бойынша, ондаған миллионтонна. Бірақ 
нақты айту үшін әлі де барлауымыз керек, тек соған қара ме- 
таллургия наркоматы қараж ат беретш болса...

— Оралда біздщ қандай құнарм ен әуре болып ж үрге- 
німізді білееіз бе? — деп сөзге араласты әлі’і маман, солқылы- 
ғы м ен-ақ Ж езд і қазы насы на қатты  қы зы ғы п тұрғаны н 
сездіріп алды.

— Ж оқ, біздщ білетіміз — Ж ездщ  қаратасы  ғана! — деді 
барлаушылар бастығы Штифанов.

— Білмесеңіз, беріқараңыз! — Мапштогорметаллургіжай- 
раңдайкүмп, геолоітарға жақындай түгті. — Біздщкомбинат 
соғысқа дешн де марганеці 17 пайыздан жоғары қоспа алып
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көрген емес, ал. қазір Аққарға кенішішң 12 пайыз шала ру да- 
сын беріп, шынтуайтын айтқанда, марганец шала-шарпы шы- 
ланған топырақпен жемдеп, пепғгердіңотқатөзімді қаптауын 
қуртуға шақ қалып, әбден дщкелеп жүрміз. Ал сіздер мұнда 28 
пайыздан төменпшң бәрі "кедей" деп, ғапу етщіздер, танаула- 
рыңызды шүйіріп, иә, сонша қымбат қазынанытөртшіш сор- 
тқа шығарып, керексіз етіп түрсыздар. О, жоқ, қадірлі ж о \\ас- 
тар, бізге қандай құнды сыйлық ж асап тұрғандарыңызды 
сіздер әлі түсінбейді екенсіздер. Ж ездінщ  қоспасын бердік 
пе, біздщ пеш тердүниеж үзш крекордқояды!.. М ешңұсыны- 
сым: бұлжердщ  кенін Мапштогорге тезірек жеткізу және оны 
сортқа бөлгенді қойып, түп-түгел тақырлап алу!

— Ж езді браунитінің күкірт пен фосфордан таза екенін 
білесіз бе? — деп геологтар да металлургп тақымдайтүсті.

— Оны естідік. Пештерге майдай жағады деп тұрғаным да 
солем еспе.Ф осф ор — отқатөзімдіқагггаудыңсоры, алкүырт 
процесті тежейді. Ж оқ, жолдастар, мұндай ғажап байлықты 
дау-шарға салған мамандарды мен түсінбеймш...

... Ж ержағдайыментаны сып, кентобелерді көрш, барлау- 
шы мамандар пікірін ж ан-ж ақты  саралаудан соң наркомат 
комиссиясы Ж езді қазынасын алуды екі кезеңмен ж үзеге 
асыруға жоба әзірледі: ең алдымен жор бетіне ж ақы н жат- 
қан кенді қазанш ұңқы р әдісімен алу — бұған ертеңнен бас- 
тап кірісу қажет; шикізат одан әрі автомобиль арқылы Ж ез- 
қазган стансасына жеткізілуге тиіс... Екінші кезекте томенгі 
қабаттағы кенді шахты салып, бұл да үрдіс қарқы нмен істе- 
леді; сонымен бірге қы рық бес ш ақырымдықтемір жолтарту 
да... Кен жөнелту ГКО белплеген қы рық күнде басталады, ал 
іргелі құрылыстарды алты ай мерзіміде аяқтау шарт!

Мамырдыңтортініш жаңасында Ж езді жағасына құрылыс- 
шылардыц алғашқы легі келді: олардың дені — Қарағанды, 
Ақмола, Солтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарынан 
Еңбек армиясына шақырылған жерплікті тұрғындар болатын; 
екі лагерь әскери  тұтқы ндар; оларды ң біреуі — украин 
ұлтшылдарыньщ неміс-фашист басқыншыларына сатылған- 
мыс деген атағы бар "бендеровшылдар" еді; ұсақ-түйек қыл- 
мысыүш інміндетпж ұмысқакесілгендердеаземес-ті — олар 
күзетсіэ жүріп-тұрып, шаруашылық жәнетасымалжұмыста- 
рын атқарған; Кривой Рог пен Липец кеніштерінде темір, мар- 
ганецкендерін қазған кәнігі кеншілер, техниктержэне біртоп 
инженерлер де жедеғабылж еткізш п, дереу іске кіріскен...

Кен басқармасыныңдиректорлығына бұрын Никопольде 
істегсн инж енер Н.Ф.Михайлов тағайындалды.
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С ойтт, жатаған жоталар қорш ауындасан ғасыр мүлғіген 
шағын аңғар оір-ақ күнде ара ұясыидай құжынаған қарба- 
ласқатап болды: күн-түнтарсылдаған бұрғылаустаноктары- 
ның дүрсілшде дамыл жоқ; қазу  бірнеше төбеде қат-қабат 
жүруде — бос жыныс тасыған машнналардың гүжім  құлақ 
түндырғандай; кей м езпл соның бөрі жым-жырт тына қала- 
ды да, табан астың зор жарылыс дүмпуінен солқ етіп, ілө- 
шалау-шу, ығы-жығы жанталас қайта басталады... Лпандар- 
ды ж ы ны стан арш утүндедетоқтам аиды  — анжарығымен, 
көбше автомобильдер фарымен жүреді. Электр нұр әлі жете 
қойғанж оқ — бірақстансаүш ніңіргесіқаланы пж аты р.Тау- 
кенж ұмы стары мен қатар ҮлкенЖ .ездіжағасында, Нарсай- 
да тұрғын жай құрылыстары басталган. Ж езқазғандағыдай 
іргеліүйлерем ес.уақы тш абаспана — бәр ідеж ербарақтар , 
көпшілігі тікенек сыммен қоршалған...

Мамырдың ор га шешнде ГКО-ның фондымен берілген екі 
ж үз ж үк машннасы келді, соңынан тағы бір жүз. Оларды күш- 
түні жүргіэу үінін кем дегендеалтыжүз жүрпзуші керек. Ж әне 
ертең, емес — тап бүғш! Ү,\ытау елі Ж езді үшін қаж ет десе 
мұнан да көп адам шығара алады. Бірақ үш ж үз автомобильдің 
рулін үстауға ?.. Бүкілауданнан қолға қалам ам,ш тізімдегенде 
жнырма шақты ғана кәсіби жүргізуші табылды. Отыз қаралы 
жүргізушшіҚарағанды меи Балқаш жіберді.

Неістеукерек? Кентасынстансагақалайшажегкізеді? Қар- 
сақбай аудаңдық партия комитеті ш артарапқа:" Барлықтарың 
да марганец қазуға!", "Отан бізге Жезді қазынасын тездетіп алу- 
ды міндет қылды!", "Майданда жүрген ерлерінді, өкелерінді, 
үм ары нды  оқ өтпейтін құрыш сауыт қорғасын десендер — 
автомобиль жүргізуді үйреніңдер!", "Жезді кешнсіз танк жа- 
салмайды!" деген ұран көтереді. Мектеп мұғалімдері, жоғарғы 
басқышта оқіггын ересекжасөсшрімдер (қыздар да) оқуын, кол- 
хозшылар мен үй шаруасындағы әйелдер неіізгі жұмыстарын 
тастап, Ж езді жағасына келеді. Қысқасы, ж үк автомобилһпң 
рулш ұстауға қарымы жеткені, тормозды басуға аяғы Ілінген 
үлкен-кшннщ бөрі де екі-үш күнде ж үрпзуге машықтанады, 
техника кі лтипаның үйренуге мұрша ж о қ!... Он-он бес автомо- 
бильден оір колонна ұйымдасады, оның бастығы — тәжірибелі 
жүргізуші, көш басында өзі жүреді; соңында — көмекшісі. 
Күнделікті жөндеу, машинаның күтімі, жағар май, су қүю — 
екеуінщмойында. Әрине, жепскенненойлаптапқанамалемес, 
төтенше қиыншылықтан қиялап шығудың жолы.

Маусымның бастапқы күндерінде кешш дирекциясы тағы 
да көмек сұрап, ж ар салуға мәж бүр болды: ГКО белгілеген
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мерзімге санаулы күндер қа \ды, ал қазанш уңқырлар кен бе- 
руге дайын емес. Темір ж ол салуш ылар, барак  қалауда 
жургепдер, балташылар, үсталар өз жумысып, бүкіл аудан 
кеңсе қызметін уақытша тоқтатып, Ж езді жағасыиа келеді: 
дуЙімжүрт таң қараңғылығынан күн батқангадешн, сүлдері 
құрып құлагашна тас тиеуге, апанды бос жыныстан аршуға 
турады; үйқыга — тортсагаг, ас ішуге — жарым сағат; өзге 
уақьпты ң бөрі жұмыс алаңыпда отуге тшс...

1942 жылдың маусым айының 12-жаңасында, құрылыс 
бастеілғаииан бергі ОТЫЗ СЕГІЗІНШІКҮНДЕ Ж езді ферро- 
марганецінің ең алгашқы ондаған, бірер аптадан соң жүзде- 
геи тоинасы Оралға жөнелтіледі.

Қазылған кен Ж езқазғанның Рудник мекеніндегі жүк стан- 
сасына автомобильмен жеткізілген. Бұлж ерде дереу вагонға 
тиеліп, одан өрі өскери ж үк белгісі қойылып, курьермк жыл- 
дамдықпен М агнитогор ж ө н р  Кушва қалаларындағы қара 
металлургия алыптарына аттанады.

Бір айдан соң жедел қарқынмен салынып жатқан Ж езқаз- 
ған-Ж езді темір жолының өрбір бес шақырымы рельс тосел- 
ген сағаттан бастап пайдалануга берілетш тәртіп енпзілді: бұл 
болса кен тасыған автомобилқдердщ жолын қысқартып, уақыт 
қана емес, тонналап жағармай үнемдеуге жағдай туғызды.

¥лы  қазан  тоңкерісінің ж иы рма бес жылдық мерекесі 
қарсаңыида Ж езді тұргындары тау аңгарын басына көтере 
ж ар салган паровоз даусын естіді...

110-санды Ж езқазған-Ж езді темір жолы құрылысыньщ 
сол күндегі бастығы Петр Корнеевич ЖУКОВСКИЙДІҢ 
куәлігіне қарағанда, "Жезді стансасынан Рудникке төулік сай- 
ын ә дегенде жарты вагон, бірөр аптадан соң үш вагон, соңы- 
нан іЗвагон  браунит жөнелтшп отырған. Әр күн  сайын Ж езді 
кеніш ш щ  бастығы Н иколай Федоровнч М нхайлов түнгі сағат 
жнырмада жедел жнын откгип, оған міндетті түрде темір жол 
қүрылы сы ны ң бастығымен қоса байланыс болімш есппц же- 
текшісі Костяков және кешштщ бас пнж енері А йзик Абрамо- 
вн ч  Портнов шақырылады... Түнгі сағат 21-де М ихайловты  
М осква сұрап, жиында отырғандар жым-жырт боп іштен тына 
қалғанда, еститіндері — ГКО тәрағасы И.Сталиннщ "Жолдас 
М ихайлов, неш е тонна жөнелттщ?"деген көмескі үні. Кенші 
днректоры тоннажды атайды. Қанағагтанған болса Корғаныс 
комитетінщ басшысы: "М енщ алғысымды қарауы ңы здағы  
адамдарға жеткізщіз!" — дейді, ал алдеқалай браунит мөлшері 
кематалса: "Кімкінәлі, шара қолданы ңыз..."депсөзді кілт үзеді. 
Одан арғы жағдай түсішкті: кабинетте отырған қауіпсіздік ко- 
міггбтінщ өкілі олқылыққа кінәліні іздей бастайды..."
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М етал\урггер өкілшщ Ж езді жііғасында сспрткен жор.і- 
малы расқа шықты: "Сайып келгещ е  6 ұ \ ҮЛКҒН ҮРЫСТА 
Ж Ш Щ ІШЫҚҚЛНРА ГЕҢзор табыс ( даралап жазгаи біз — 
С' М.) б(ш ы . С ат ъш проштөтіруж еделартты. М штітогор 
комбііттыңЖезАІферротрт/№№тіде>ркешце>кзбАың- 
т уб р чн ы ы ң  и рош гб еруд і ҮШ БСЕөсірді.., "дснкуолік стсді 
"¥лы Отан соғысыныңтарихы" бұлоқш-ахақында. Мыпа Ьір 
стәтистпкалық дерскторіт' коңіл Лударыцыз: Шығыс аудандар- 
дыц марганец шикізатыи опдірудогі үлесі 13,7-ден соғыс жыл- 
дарында 84,6 пайызға оскен. М ұныц 70,9 паиызын ТЕК ҚАНЛ 
ЖЕЗДІКЕНІШІ берген! Демек, ¥.\ытау қойнынан алынған бра- 
унит кеншің көлемі иомктщ  Крутш зауьптарына Венгрия, Че 
хослонакня, Румыння ж еріндеп барлық марганец кеиТштері 
сол жыддарда Г ерманняға жонелткен ошммен тең түскен; нити- 
жесшдо Кеңес Одағы 1942 жылы танк шыгаруды екі жарым 
еее өсірген, демек, өрбір ОН ТЛНКТІҢ ЖЕТЕУІНІҢ құрыш 
са>і>пы Ж езді браунитінің қатысуымен құйылган!..

Ошмділіп еселеп артқан пештер ферромарганөцті, өрине, 
былтырғыдан өлдеқайда көп сұраган. Бұлболса Ж ездіге, бас- 
тапқы да тағайындалған 1943 жылдың жоспарын төрт еее 
өсірген. Былайша айгқанда, тчзртжүз мыңтонна кенді асығыс 
қазылған көдімгі қазанауыз апандардан жиырма-отыз метр 
жоғарыға шығарукерек. Қандайтехннкамен? Сонсоң оны ва- 
гондарға ж еткпу қпжот. Бұлда непэш еп қол күішмон агқара- 
латын өшмеіз де азапты жұмыс!.. Кеи алу он шақты төбеде 
қат-қабатжүреді. Онытиеуге құрылған бункер-эстакада біреу- 
ақ, ең алғашқы ашылгап Батыс кеніштіц іргесшдегі шағын 
транспортерлентасы оған жетпейді. Оның үстіне ашық дала- 
да, аяз өтінде жұмыс ісгеуге жарамсыз ленталар сағат сайын 
үзіледі, оларды жамап-ж асқауда сор беннет. М ұның бәрі-бір 
сөрі-ау, уақыт ұзап, кен қазу ұлгайған сайын үсті ашылған 
төбелердің қуаты сұйылып барады. Демек, төмендегі молкен- 
гетездетш ж етукерек. Ондағы құнар геологтар көрсеткендей 
жогары болса жақсы. Алсұйылып шықса?.. Байытуфабрика- 
сын салуға тура келеді. Бұл да зор машақат!..

Кеншілер едел-жеделтұрғызылған жер үй, шым барактар- 
да тұрады. Баспана аталғанымен, кісі тұрғандай жайлы мекен 
емес — тар, сыз, әрі қорадай суық. Сол себептен де кісі өлімі 
көп, әсіресе тұтқындар арасында... Ыстық ас орталық асхана- 
дан беріледі. Оның жұғым-қуаты, мөлшері де шамалы — аш 
құрсақ жүрмеудің амалы... Соған қарамастан Жездікеншілері 
тәуліпне он екі сағат жұмыс істейді. Ал инженер-техниктерге,
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КФиіш багшыларыніі когүлі мерзім жоқ. Уақыт моліііеріп олар 
кеп тиоү алііцыііан жопелтілгем нЯомдар егооімсчі жүрпэеді: 
тоүліктік таисырмтіы орыпдадыц екен — жүмыс басындагы 
жерүйдо бірер сағат демалүга ЛіктИің, гіл вагонл<ф с<ш түэоп 
Қсір.ш түрды мп — үйқы, домалыс, т<ім <іқ  туралы ойлауга д<і 
хақың жоқі Жиьціма т*рт сағат, квйдо қырық сепз сагатты 
нымсыз журш жұмыс істейсің, Иө, Жезді қойнынап алыиып 
жатқанқаратпстыңОрсілііоштічянщжсілынсігқаитаркомойі 
не жетконгодейшгі үзақ жолы осыидай адам тозпсіз ауырбей- 
нот, іпоксіз тсіуқымотпоп басталатын. Топнде, бугап қарсітаС' 
тыц болат проксітқа дарытатын Сіоріктік қасиетіидей қүііыіп 
жігрр,тозімітемірдейжанкРШТісідпмларгаиа шыдамақ...

Қырық екГіщіі жылы осылай болды, Ж езді хикаясыиа 
қаты сқан өрбір инженер-техиик, орбір кенші оны ңтауқы  
метш иыгымен котерш, қапшама қиып болсада шыдап бақ- 
ты. Отан үшш не кешпейсщ?!,. Қырық үшіипіі жылы да со- 
лай болмақ, тіпті көрешек бейнотің торт есе ұлғаятын торізді. 
Пуган кім шыдсійды, қалай тозеді! Ж осиар сөзпз орыидалу 
үшін беріледі. Алалда-жалда о])ындай алмаса?..

Қысқасы, ж аңа жылдың ұлгайған жоспары мөлім болгап 
соң-ақ кешш басшыларі,і өзгеше оңпме бастайды: "Пүлкеніш 
ту баста алты ж үз мың тонна сапалы ферромарганец береді 
депжобадағаи ды. Оныңшерігінбыдтыралдық, қалганыиосы 
жі.ілАЫҢсілгашқы жартысынд.іжоиедтеміз. Демек, одан аргы — 
бос бейнет болмақ, тырбангапда сзларымыз — коп еңбек 
тілейтш, өнімсіз де шашыранды кендер..." Бұдан шығатым 
түжырым: қы рық үшінші жылдың жоспары иақтылы кенге 
емес, бардаушылардың асіре қиялыиантуған болжаулы қорға 
непзделген, солсебепті оны екі есе кеміту керек!.. Ж езді мате- 
риалдарын ТКЗ жоне ЦКЗ-ның бір емес, екі мәрте қарап, Ал- 
маты ғана емес, Свердловта да толық бекітпеуі — кенбасқар- 
масының басты тірек, қарсы айтар айғағына айналады. Иө, 
аса сақ сарапшылар екіпші жолы да деректері жетюлжсіз де- 
генжелеумен Жеэді қорын қабылдамай қойған-ды. Бұлаздай, 
И.Н.Ьогданчиков алғ'ашқы жылғы шағын барлауда қателесш, 
асы ғы с қоры ты нды  ж асаған ы н  м ойы идап отыр: оныц 
п ікірш ш е,кенқабаты ны ңнепзп қоры — өзенарнасыныңас- 
тыида, яғни шығыс қанатта екен. Ал бір жыл бұрын ол қарсы 
бағытты, батыс қолатты нұсқаған. Қазатын техника мен тиеу 
жабдықтары, қатынас жолдары — солжерде, тіпті үлкен бун 
кер-эстакада да Батыс кеніште орнаған. Соларды енді шығыс 
қанатқа жедел ауыстыру қажет. Оп-оңай орындалмайтын, 
қыруар күш, уақыт та тілейтін азаптыжумыс. Кеніш дирекци-
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ясы мұііы Дгі желоу огкеи:"Бүл но тодкек? Бір жы ддаіі соц гагы 
бір білпштщ конжүлгоп теріскоііде екои, қлтелестім демесшо 
кім кошлУ 1і<ірдауы ниіл<і кон ного қабылд<шгсш?.."

Ақіишііыц Сіасыпда Жечді мчішпшц ()<іс гоологы С.А.Гор- 
л<товбасқа[імамүіііолоршіц гапсырмасымен Мөскоугеагга- 
пады. О ныцііортфодш декеп қүіідрыныцкенегсүііылгшіды 
п»шдәлелдоитіндороктербар:олденешоаііаішан маргаіюцке 
"кодеіі" брауннт кесоктері торш ялыигап; оріше, бүл — жос- 
нар кеміту амалынп созсіз ііландыратын "жанды" айгақтар...

Ж езді қазьінасы сөйтіп тагы да дау-пиірга душар болады. 
Мәлімдоигон кен Оар ма, ж оқ  па? Пар болса, қаиша? Ж ы л 
отпей жатып кенш ілеркен қорыныцтаусылгандыгы жанып- 
да пелжтсчі анқап көторш отыр?

Кімге болсып қолайлыәцпмс емес. Әсіресе ділпр шикіза- 
тқа енді г.ша қолы жетш, ошмді ецбекке қүудшыпа кіріскеп 
М апштогор метоллурггері үшін. Олар,әриис, сенімді шикізат 
базасынтадап егкон. Лд. Жезқазганбарлауіиылары үшш бұл — 
сотаіды пдабас қорғау ганаемес, пбырой мен ар моселесі!..

Өцпме насырга шауын, ақы р ачгында СөтОаевты табады. 
Кім-кім! мыс барлап жаиымен жүрген оріитестерш осы іско 
жеккен, боделін садып, жогары орындарды сендірген де — 
сол. Ендоше жауап бер!.. Щаурыздың орта шеншде ол кен ор- 
нын зерпоуіні Богдпнчиковты Алмагыга шамыршды: құдап 
ж ө т  Ж ездіге өзі барып, кен жүлгелерш көзімен көріи, дүдәмол 
қабапарды  қаііыратексергш, шындаи шүқшиганы жақсы-ақ 
еді, амад не, қыруар шаруалар соіітуі'е мүмкіндік бермегеп...

Ж ұмыс кабииетшіцтөріндегі болмего емш-еркш жайгас- 
қ<ін Ж езді геологы Ллматыда оз бақылауымен сарыла отырып, 
екі айғажуық уақыткуні-түш  жүмыс істеді. Сонау қатерлі 41 - 
жылдыц жазынан жүргеи тынымсыз барлаудыц нәтнжесш 
қоргындылаіі, барды екшеп. бұргы ұшы жотпеген тереңді дө 
болжамдаи, есеп-қнсапжүрпзді. Олжасы қарамды: былтырғы 
шамалы деректгрмен долбарлаган кен қорын төрт ссе өсірді. 
Екі жылдық шағын барлау үшш бұлтамаша нөтиже!..

Есептеу бп кен күні екі геолог барлау материалдарын ал- 
дарына жайып қоііыгі, озара ой түйген-ді

— Меніцше, Иоснф Николаевнч мұндай іргелі кен орны 
үипн юммен болсатансалмай айтысуға болады. Рақмет, дос- 
тым! Көп ж ұм ы с ты ңды рды ң , барлауды  да сауатгы  
жүргізгенсщ. Кен рагытыныңөзгеруі занды құбылыс... Ж езді 
табаны нда қи сап сы з мол қазы н а  ж аты р. Геологиялы қ 
түсіндірм егетурасолайдепж аз! — деген-ді ж иы нтнқ нәти- 
жеге сүйсінген Қаныш Имантайұлы. — Иә, иө, шынайы сы-
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рып коп орпы (ніді-опді апін бпст.ичш, Кордіц Ое, тічюңге бар 
даудытерістік ■інығі.іс қапатқа, о ч е н ш ц т а б а н  п с т ы н а к о л О о й  
бойлатып, батыл түрде орістсғу кирвк. Тек қайя твреці’е, 
корерсіцбұл қолатгап бізолі оцдағап миллиоитоіша қар<гғас 
табам ы з!Ғ іұл  кічіді сейолі деталай жылзортгейсщ !..

Ііүкілодақтық (Оргалық аты қайы’р<1 озғерғеи) қор комнс- 
сиясы ны ц Жотді қазы насы п қарауга арпалг<ш тотошпо 
можімпЛлматыда, 1043жг.глдыц 15 мауігым күш огкон. Оиы 
өтк ізуғе ком нссш іны ң сол кездеғі төраічісы, ғеолоғия- 
миперолоғияғылымларыныңдокторы, просіюссор П.М.Татар- 
ғшковтыңозі колгеи ді Бүлж олғыталқы ғаЛ лматьш ыңмаң 
дагі алды галым-ғоологтарымоп бірғе жвр-жердей арнайы 
шақырылған маргамец кендеріпіц ірі мамапдары — гоолог 
ғалым білімпаздар, барлығы 34 адам қатыеқаи.

Талқылауға окітүрлі есоптүседі. О пыңбірш  Қазақ гсоло- 
гия басқармасы жасаган. Бүлтуралы инжопор Е.Л.1 Іөмовба- 
яғіданды. Әмбо од Ж озді кен басқармасының мүддесш қор 
ғаушы. Екшші есеп Қазақ гүсгі моталбарлаутрөстш е қаран 
тым Ж езқазған  барлау конторасы әзірлегон. Баяндаушы — 
геолоғИ.11.Боғдсішшкон.

ВКЗ талқысіина окі түрлі өдкпен жасалған қо}> есебі үсы 
нылған. ы р  ғажабы, екеуі до Боғдсшчиковтобы жүргізғон до- 
роктерго непздолгеп. Яғми ойдам қосып, ио ж оқтая бар жа- 
сады деуге болмайтып жағдаят. Әрине, есептеу ноғнжелері 
— екі түрлі жоне бір-бірінен ж ер мен коктой алшақ. Бірі бой- 
ынша, Ж ездідебраунитгіңталайжылқазуғажететін молқоры 
бар. Екіпшісі бойынша, сол қор күзготамап гақа бітеді..

Екі күпго созылғаи талқыдан соң, ВКЗ мәж ш сі Ж езқазған 
геологтары ұсынған есеш і бекітті. Рас, кейбір айғақгар  
дүдәмалсаіиілыіі, есептелген қордың бірер миллион тоннасы 
екінші, үшінші категориялы кепго ауысты. С оннңвзінде кен 
ішлердің қазуына ұсынылған ©пдірістік қор — үш миллион 
тоннадан астам. Ең бастысы, Богданчиков тобы алдағы жыл 
дарда да бұл жерде ж үйелі түрде барлау жүрпзуге рұ қсат сілды. 
С.а|іапшылар акғігшде бүлжайында: "...баолау каіжыны мо- 
лайғансайын кон көлемі улғая беоелі" леп нақты көрсетглгеп.

Осымен Ж езді дауы біткен сияқты еді. Бірақ олай болма- 
ды. Әр айдың опдірістік тапсырмасып өупірімдеп әрең-өрең 
орындап келе жатқан кеіши дирекциясы "құиары сұйылған 
Ж р з д і " жанындағы қорғаныш лақантан бас тартқап жоқ. 
Түгікімақсаты — колесітоқсанның, ең құрғанда келержыл- 
дың жоспарын қайткен күнде кемірөкалу...

1943жылы, күзғесалы мҚ  И.Сәтбаевты қара металлургші 
иаркомы М әскеуге шақырды.
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— Ж езді кеніші келесі жылы да биылгы мөлшерде ферро- 
марганец бере ала ма? Ештеңеден қауттонбен  маган мөее- 
ленщ  анығын айтьщыз, — дейді Тевосян бірден іура сөзге 
көш т. — Бұл кен орнын сіздщ адамдардың асығыс барлага- 
нын білемін. Қателесті деп кінә қоюға болмайды...

— Иван, Федорович, сізге тиянақты жауап беру үшш бұдан 
бір ж ыл СЗұрын ойлануға мұрсат сұрар едім. Ал қазір, ойлан- 
бай-ақ, өзщізден сұрағым келеді. Келесі жылы сізге Жездіден 
қанш а шикізат керек? Екі, өлде үш миллнон тонна?.. Бәлкім, 
бес милі\ион? Қысқасы, қанша керекболса, соншааласыз!

— Қаныш Имантаевич, мұныңыз ғажап малімдеме, шекс із 
рақмет! Демек, О рал ғана емес, Кузнецк комбинатына да 
Ж ездіден кен беруге болады десеңізші... Иә, иә, оларда қазір 
сапсьш марганецке аса ділгір.

— И ван Ф едорович, сенщ із! Тіпті бөс тігуге әзірмін: 
Ж ездш щ  қоры сіз бен менщ  ғұмырыма толық жетеді! Одан 
арғысын барлау көрсетеді...

— Бәрекелді, сез-ақ! С ейтседеондағы ж ұртгы ңкен  қоры 
туралы әрқилы өсек таратып, дүрлігіи ж үргеш  неліктен?

— Ең алдымен ез өрінтестерім жайлы бірер сөз, — деді 
Сәтбаевтөменқарап. — Кейбір жолдастардың Ж езді құпия- 
сының байыбына баруға ой-өрісі қысқа, тым келте ойлайды, 
сөйтетұра білгішсшш бағады... Ежеліч қулық — кәсіби шор- 
қақтығын, ақыл-ой жұтаңдығын неше алуан теориялармен 
бүркемелеп, көгі алдында байбалам салып, мемлекет мүддесін 
ойлаушы, іскер маман болып көршу...

— О ларда адам баласы, аяңыз, — дегі мырс етті нарком.
— Иә, иө дұрыс айтасыз, жолдас нарком, олар да пенде. 

Ж әне атақ-беделі бар, лауазымы иелері. Сонсоң да, ондай 
мамандармен айтысу біз сықылды шалғайда ж үрген геолог- 
тарға өте-мөте қымбатқа түседі. Ж үйкемізді құртып, қанша- 
ма уақыт, күш -қуат саргі егеміз!.. Ал, Ж езді кенш ічерш щ  
арызданатын себебі жайында... Оларға ренжіп, тіпті өкпе ай- 
тудыңөзі қиын. Қуаңдалағакездейсоқтапболып, адам төзгісіз 
қиын жағдайда жұмыс істейді. Ж ұмы скер қолы жнтіспейді, 
техника ж оқты ң қасы, тұрмыс жайын, демалыс туралы ой- 
лауғам ұрш аж оқ...Ө ндірісболса — өл-тіріл, ш икізатбердеп 
дікілдейді. Сонсоң не істейещ? Суға батқан тал қармайды 
дегендей, өртүрлі өсек-аяңға елігіп, сөтсіздігіне желеу іздеу 
керек... О ны ң үстіне алғаш қы  ж ы лм ен салы стырғанда, 
Ж ездш щ  кені қазір қнынға түсетін болды. Үстідегі қаймақ 
кен — бай қабаттар таусылды, кенді қүрдым тереңнен, тер 
төгіп алуға тура келеді...
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— Сонымен не істе дейсіз?
— Оларға қол ұшын беріи, барынша көмектесу қажет, Иван 

Федорович. Бірінш ікезектетехникаменжабдықтап, ас-суын 
да ондау керек! Менщше, Ж ездіге беделді мамандар қосып, 
арнайы бригада жіберіп, кешш басшыларын ғана емес, б үк і\ 
кеншілер ұжымына өздері атқарып отырған істің мән-жайын 
түсіндіріп, тапсырманың нақтылы екенше кәміл сондіру ке- 
рек. Орине, ресми бұйрық жазып, қатаң жазалап та жоспар 
орындатуға болады. Бірақ соны, жолдас нарком, ақылмен 
түсіндіріп, кенші /\ердщ оз еркше ж үпнш  жасаған да жөн-ау...

— М ұныңыз ойланатын іс, Қаныш Имантаевич, тегшде, 
солайістерміз.

III

Кен басқармасыныңорынбасары С.П.Бирман бастаған нар- 
комат бригадасы Ж ездіге қараша айының аяқ шенінде келген- 
ді. Қазақстаннаң оған Сөтбаев пен Ш тифанов қатысады.

¥лы тау алқабының қыраулы қыс құш ағына енген кезі. 
М үлпген ақ дала, таптауырын жолдан бір қадам сыртқары 
шықсаң, қар омбылайсың. Ж аз күндершде шұбырған маши- 
налар легінен, ж ер қазған халық нөшрінен базар алаңына 
ұқсаған кен төбелері де алып ұйқыға енгендей салғырт күйге 
ауысқан. Шындығында, бұлалдамшыкөрініс-ті, қы зуеңбек 
ж ер астында, құрдым тереңге ойысқан.

Наркомат комиссиясы Ж ездіде бірнеше тәулік болады. 
Кенішдирекциясының, геологиялық бо.ммнің барлықталап- 
тілектерін зейінмен тыңдап, солар нұсқаған участоктарда 
қосымш атексерулержасайды. Богданчиковтобыныңсоңғы 
барлау нәтижелері де талқыға түсті. Ақыры, кеншілер мен 
геологтар қорытынды мәжіліске шақырылғаи-ды...

Ж езді архивінде сол күнп техникалық межшстщ көлемді 
хаттамасы сақталған. Міне, соның тұжырымдамасы: "...бұдан 
былай Ж өздіде кеннщ  бар-жоғы жайында еш қандай күмөн  
болмасын, ол сәтті барлаумен біржола ш еіпілген мәселе; ал, 
м арганец қоры  осы  қарқы нм ен  жұмыс істегенде ондаған 
щвілға сөз айтпайды; кеннщ  неп згі көлемі — тереңде және 
барлаушы геологтар кеш ннен нүсқаған терістік-шыгыс қанат- 
та; таяу күндердщ  басты мақсаты — браушитті көптеп а^іуға 
дайындық жасау; собебі, 1944 жылыжоспар тағыда өседі; Куз- 
нецк комбинатыда марганец шикізатын осы жерден алады; 
соғаң орай Ж езді кеніш іне қосымша берілетш техннка жаб- 
дықтары жөне жұмысшы қарамы бірнеше есе артады; ең со-
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ңыңда, — деи атап көрсетілген, бүгшде архнв құжагы боп қа\- 
ған, жол арасы өте жш басылған, көлемі 22 бет хаттамада, — 
К?н өндіруді 6о.\ьшевикте ұтымды үпычдаі тырып, кониплер 
үжымын қарқы нды  ецбокле ж ұмылдыру орнына — ұсақ- 
түііек же>\еу ыдеп, өнбесдау ұнымдастырған кеніш  басшьыа- 
ры  Мыхайлов, Горланов, Курсанңев, Пнсанкп... жо^ідасгардың 
арөкеті... ақтауға бо.\майтын қы лы қ! Есімдері ата.ыан төртеуі

оз кінахарын толық мойындады. Олардан енді нақты еңбек 
кутеміз. А і өз сөздеріііде түрмағанжагдаіца... майдан тлабы- 
на сай қатаң шара қахданылатындығы ескертіледі".

Сол күнгі можіліске Ж езді кенішініц участок бастыгы, жас 
пнженерӘбдірахман Тоқтыбаевтақатысқан. М әжімс аяқгал- 
ғанда, Қаныш Имантайұлы кенші инлчонерді қасына шақырып:

— Әбе, — денді С.этбаев озінен үлкенді гана емес, кішілерді 
де сыиапы атайтын әдетімен Тоқтыбаевқа қадала қарап. — 
Ж ездниң келешек тагдырынан хабардар бола жүрсш  деп сізді 
м әж ш ске шақыртқан мен едім. Әлденеше сағат боны қырық 
пышақ болғші дауымызға қатыспай, артқы қатардатыи-тыныш 
отырғаныңыз қалай? Туған жердің тагдыры толғантпаған, ол 
турсъүы ойланоаганжігггті қайтіпазаматденміз? Мұныңыз не?

Қақ-соқпен жұмысы ж оқ Әбдірахман төмен қарайды.
— Жо, бұләңпм еденеш геңеұқты ңы зба? — депВ.И.Шти- 

ф ановтакеш ш ні тақымдайды.
— Москеулік мамандар болмаса, эсіресе Бирман мен про- 

ф ессор һанпболоцкин  ж олдастар қаты спаса, білмеймін, 
Ж ездіш ң жаназасы н шыгара жаздадық білем...

— Иә, кеш ш  басшылары дала сырын білмейді, оларға кшә 
ж оқ, ал осында туып-өскон сендердікі не? — деді Қапыш 
Имантайұлы солден соң. — Ж ә, осының бәрін сізге не үішн 
айтып отырмын. Ә ңгімепщ түптөркш пі сездщ із бе, Әбе?..

— Сезгенде қандай! Тәжірнбе жетпей, ойланған жерщ із- 
ден шыға алмай қалсам ше?..

Қазақ кен-металлургия инстптугын Әбдірахман Тоқтыба- 
ев соғыс басталған жылы тәмамдаған. Оған дейін Қарсақ- 
байдың ФЗУ-ын бітіріп, бірер жыл шахтыда істеп, ақыры 
Қанекеңнщ ақылымен пнститутқа жолдама алып, Алматыға 
аттанған. Инстнтутты бітірген соң екі жылдай Қырғызстан- 
да, снрек металл шпкгзатын өндіретін шағын кеніште инже- 
нер болып істеді. Биыл кузде ол Қаныш Имантайұлынан хат 
алған: туған жерінде марганец кені ашылғанын, тілесе сол 
жерде де еңбек етуге болатынын есіне салыпты...
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Үсгазым деп жүрген Қгідірмрцді кісі жақын келешекті мең- 
зеп, келелісөз бастап отыр. Салған жердеи недейді?..

— Басшы болуғатожірибеңкемдеу екені рас. Бірақөмірден 
көрген-білгеніңді ескерсең, Әбе, жас та емессің. Тегшде, сен- 
дей сақа ж ігптерге кшпреме берген де жараспайды. Солай 
ма, жолдастар? — деп Сатбаев қаіы пда үнсіз түрган Ж езқа- 
згандық геологгарғатұнжырай қарады. — Қысқасы, Обе, бұл 
кеш ш тщ  тағдырын қолыңа біржола алуга әзірлен. Ж езді — 
сеніңтуғаи жерщ . Туған жердщ  қаратасын мақтан ете білме- 
ген азамат, богде жердщ  алтып тасын да малта демек. Ал мы- 
нау — брауниткені, көріи отырсың, алтыниаи да қымбатқазы- 
на болып тұр бүпнде. Демек, оның тагдырына сендей а гпал 
азаматгар ие болу керек!..

... 1967 жылдың 12 маусым күпі Ж езді кеніші онім бере бас- 
тагаиына широк ғасыр толган мерекесш  атап өтті. Салтанат- 
ты жиынның алғашқы сөзін кен басқармасының байыргы 
директоры Әбдірахман Тоқтыбаев бастаған:

— Өзішңжиырма бесжасқа шыққан екінші мүшеліпе Жезді 
кешші ондаган миллиои топна сапалы ферромарганең өндіру- 
мен келш отыр. Қайталап айтамын, жолдастар, оңдаған милли- 
онтонна! Біздщұжым үшшбүл — соңгы шек емес, алдағы жыл- 
дарда шұғылданар өпдірістік кең көлемді жұмыстарымыздың 
бастамасы гана... Бүгінгі мереим кеште мен Ж езді тағдырына 
тікелей қатысты екіадамныңесімін ерекшеатағым келеді: олар 
— Қаныш Имантайұлы Сотбаев иен Иван ФедоровпчТевосян!.. 
Отантагдыры ұрыс майд.шындағы аумалы-төкпеу\і шаиқастарда 
шешімп жатқан қатерлі күндерде бұл екі адам қазақ даласы- 
ныңту қиырындағы елеусіз қазынаны көп маманнан бұрыны- 
рақ және көрегендікпеи болжап білді. Білді де, қаушке баста- 
рын тігіи, стратегиялық қымбат кеннщ іұсауын кесгі. Міне, со- 
ныңдалелі: іргелі Ж езді ауданының орталығымыз, сон-саүга- 
наты өзіне жарасқан қаламыз бар, темір жолы, ас(|іа-\ьт жолы, 
байыту фабрикасы, кен қоймасы, жер астында шахтысы сан 
аумақты ондіріске иеміз... Бір кезде магап Қаныш Имантанұлы: 
"Әбе, бұлкеншп е ата сақалың аузыңа түсіп, шал болганша еңбек 
етесщ!.." деген еді. Шыиында дасолай бо;\ды: сақал- мұрты агар- 
ған кексе атандық; ал кеншіте Ж езді тұрғындарының екшші 
ұрпагы жұмыс істей бастады...

Содап беріде оқтай зымырап тагы да ондағап жылдар отгі. 
Өздерін білпр санаған сарапшылар мен шеттен келген кенші
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мамандар бірер ж ы лдатақа оітеді... дескен Ж ездінің қарата- 
сын жерпл.ікгі ж ұртты ң төртінші, бесінші ұрпағы қазып, 
өмірлік кәсіп жасап отыр. Соған да, міне, алпьіс жылдан асты. 
Қаныш Имантапұлы тұсауын кескен кен көмбесі XXI ғасыр- 
дың өндірісі санатында өмір сүріп отыр...

АЛДЫҢҒЫЛАРДЫҢ ІЗІМЕН

I

Қазақстан атырабындағы еңалғаш қы  ғылыми мекемелер 
Ресейдщ императорлық географня қоғамының бөлімшелері 
түріндеХІХ ғасырдыңӨО-жылдарында, Омбы, Орынбор, Се- 
мей, Тәшкент (ҚР-ның қазіргі оңтүстік об;\ыстары түгел қара- 
ған Түркістан өлкесінің орталығы), соңынан Верный (қазіргі 
.'Члматы) қалаларында ш аңы рақ көтерген. Қызметкерлері 
шағын болғандығына қарамастан, бЬммді де білуге аса құштар 
знялы жандардың жанкеш ті еңбеп  нәтижесінде қазақ  дала- 
сыныңтабпғаты ментарихын, этнографиясын, фольклорын 
зерттеуде жүйелі ізденістер жүрпзіу\ген, кейбірі жылдық 
есептері жинақталған кітаптар да шығарыпты.

¥лан-ғайыр қазақж ер ін  зерттеубұларғадейіндеәрж ы л- 
дарда орталықтан аттанған ғылыми экспедициялар арқылы 
жүрпзілген. Ту баста олар Ресей империясының шеткергі 
қалалары Орынбор мен Омбыдан жасақталып отырған. Алай- 
да сол ғасырдың екінші жартысында жағдай өзгерді. Кешегі 
шеткергі қалалар орталы ққа анналуына орай ғылыми экспе- 
днциялардыңмақсат-мүдй,есі де ішінара өзгерген. Солардың 
бірі, ең қомақтысы, әрі сегіз жыл ұданы қазақ даласының 
теріскен, орталық ж әне шығыс атырабында тұрақты жұмыс 
істегені — санақш ы ғалым Ф .А.Щ ербинабасқарғантоп. Бұл 
экспедиция өздері зертгеуге алған аймақтың жер-суын, малы 
мен жанын, сонда тұратын халықтың рулық-этникалық құра- 
мын, егістікке, жайылымғажарамдыоңірлерін қашан қоны- 
станғанын, ауыл-аймағын, қора-қопсы, қыстауы мен құды- 
ғын, т п т  қы сқа дайындайтын шөпіне дейін көпелеп санап, 
ұлан-асы рдерекж инаған. А>\, түпмақсаты  — ғылымибағда- 
рында мәлімдегендей, "...навозможнос тьпзъятпяземельных 
нзлиш ков под переселенческне поселкн  "болыпты...

Қазақ даласын геологиялык зерттеутек қанаХ Х  ғасырда 
өрістеп, әсіресе 20-жылдан беріде ж ер-жерде жүрген. Нақ 
осы қарсаңда Қазақстан өлкесін жан-жақты зерттеуге әуес- 
қойлар қоғамы құрылып, оның физикалық, дөрігерлік және
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ағартушы-мәдени бөлімдері Орал, Орда, Қызы,\жар ж әне 
Көкшетау қалаларында ашьь\ып, соларға тартьь\ған 112 зня- 
лы өздері тұратын өңірдің табиғатын, жағрафиясын, этног- 
рафиялы қ ерекш еліп мен тарихын жүйелеуге кіріседі. Се- 
мейдегі географиялық қоғамныңбұрынғыбөлімш есіда 1924 
жылдан жұмысты қайта бастап, оған ағайынды Н.Н. ж әне 
А.Н.Белослюдовтар, Н.Я.Коншин ж әне дін қызметкері Б.Ге- 
расимов мұрындық болып, қазақ зияльь\арынан М.О.Әуезов, 
М.Малдыбаев, Ө.З.Сәтбаев, Ж .Ш анин атсалысқан. Орынбор- 
да ірге тепкен Қазақ АКСР Халкомы қарауындағы Академня- 
лық орталық та тындырымды істер атқарған: бұл істің басы- 
қасында ұлтымыздың сол қарсаңдағы бетке ұстар ағартушы- 
сы Ахмет Байтұрсынов болған; ол болса арабш а жазудың 
қадимше түрін жеңілейтіп, "Төте оқу" жүйесін енпзеді; әлбет- 
те, соған сәйкес "төте жазу" ережелерін шығарып, оқулық та 
жазады. Ж ұртшылық оны "Байтұрсын емлесі" атаған. Міржа- 
қып Дулатов қазақш а "Оқу құралы" мен "Есеп құральг" кітап- 
тарын жазады. Ал, М .Ж омыбаев.Акаде.мия.\ық орталықтың 
төраға міндетін атқарады. Алғашқы оқулықтардыңавторла- 
ры санатында Ж үсіпбек Аймауытов, М ағжан Ж ұм абаев, 
Смағұл Сөдуақасов, Әлімхан Ермеков... сияқты бш.мпаз арыс- 
тарымыз болғанын ескертупарыз.

Қ азақ өлкесін ж ер-ж ерде қаз тұрған өндіріс ошақтары, 
халық саны қауырт өскен қалалары мен соларда ашы.\ған 
оқу орындары, ұлан-ғайыр да\асы , сан а\уан  жан-жануарлар 
дүниесі, үлкенді-кішілі таулары, өзен-көлдері, қоры қты қ 
жерлерін, ең аяғында ж ер-ж ерден ашылып ж атқан  қазба 
байлықтарын жүйелі һәм түбегеилі зерттейтін ғы,\ымн орта- 
лықты та \ап  еткен. Бұл ж әйт КСРО ҒА-ның 1932 жылдың 
ақиан аиында шақырылған кезекті сессиясында айыры қш а 
сөз болып: "Қайта түлеген қазақ өлкесінеакадемняіық ұЯым- 
дастырушы орган сөзсіз керек, олболса — б ұ \ө ң ір іщ к ел е-  
шекте оң өрістеуінө жол нұсқ аіггын ғы.\ымн бағдар хама іар 
жасауменшұғы.ідаттатніс... -  деген қарар қабы.\;\анған.

Соған орай наурыздың 8-жұ.\дызында Одақтық акадвмия- 
ның Қазақстандағы базасы құрылады. А \ғаш қы екі-үш ж ы \- 
да онда небәрі екі бө мм — зоологня жөне ботанпка секторла- 
ры болған. Ботаниктер зерттеуді осы күнп  А\маты бағына 
көш ет отырғызудан, ал зоологтар қ а за қ  даласыны ң жан- 
жануарлар дүниесін есепке а.\ып, кітапқа тіркеуден бастан- 
ды. Үш жылдан соң тағы да екі бөлім — тарнх пен геологня 
секторлары қосылады. 1936 жылы қазақ  т>лі ж әне Ж амбыл 
Ж аб аев  аты ндағы  әдебиет пен халы қ ш ығармаш ылығы 
бвлімдері ашы.\ып, ғылыми ізденіске ден қояды. Бұл бөлім
25-26
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лы да айтулы б іи ш ю щ ф щ  тюапга/ш ұ-спшпип. кімисірш зплаг- 
зып, ендд біірт ігупаш ш ш ш  шшюталн же$мир№ яшктамшсш?!!... 
Ш ерменделердаң, адгшшщы летщд® "Тарй&игпФ жгтеяшшп"',,
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"ТЩгатглаійшпв’,."'.нчіміж ч*ів?илч-іі*№ <лтрв:«ед\ед'"л«дішегщяж 
« ш а а д .гш р к ш ііш ^ ^ & р іі^ с Ш іш ш ю Ж ^ а ш Э іж А й т а зш га Е ®  
ашшишщ, вкрміі хгаяядатошздіыщ ощртш ин аащ дш  прдав®  Аавоеп- 
Ғ>«»тп>-£к іиш 'ли.*»  р яш п і.и іш іі д д я қ и и  .іи а ш  а р і р т * »
М р^твдаш Д дш п квд . :здидт»рЖ авдиш А і^вді(ж «ш іівдш іж ^'здаа^ 
«яіщршқпар Аң, -ітаццзі ж аотш іш аі ж е р  адаариш иш  ®®п® баріаш .. 
Оалаідадаііи ярганада иплі фдшіаш' «рвшвдіяш,, нш&пгадодо
я р р ад аб тао ап ав д а , ам ш *^дап щ , гапішюрші:М '.жмадішв .дазд^тан1' 
ж©едц. Ж йяаіриі мгапетішпиші аи.удйигалшшщ аівпарьп ш р зф е о ш р  
Ә.Ә.-Еіршешйэш, 'Т*:,іП.іиі тгаідашшші" -п^щшшш аюшеіпігаратшед» — 
^рри іңрн ш ііш ф аош р С^клпевддавдіі®® шшв Ж- Діш иі^жайщед®,, 
я р ^ и га п 'іщ я щ ш іш р ],ІГ Ж д аташ щ ,М Іаш © р ^І!® ^ж ш іад іш ',,̂ іі  
ііщ ш дааіТ" ®иш (Фпмщййііш Ааапш іш еж мі Ә.Н.ІБйвйшжашйщ, шшежй' 
дййші Ш ідатчардаі&шіівд, Т д акай іп і «агаршыі ж ш зкнш р М  .Тмттшпть- 
йганң, Ащ 'пгаа.іпэде® втасэрийівө п ©діш ш ш  А Згаяпщ рш ш . лв шгаи 
М Ж ^лтайгаеіР, Теажяш итак. М ір п ш ш ш сш  ішиішіпперіи ашшрішші 
шдажгашеірінтащмг МҢдадамйбюе®®®, ’"Мі*.іиеі5авдэір гааеиш"’ апгпм 
(Щ удшщлші пщэащшпаі шпшиаддаамв ^.Тютгашйае®,, '"ж у зд ею  — 
жушдіш,, мшшргаш — ігрдаңр" $ а с  э д й « ш -  иариошші,,
саадащ, •інім; д.} гл„вде;» М.Тобрейдадащ, Ж.КШІашшіш,,
С .(С ® яі§5іэдиш ,..-рш ы ітіізддащ мгащ ^ .даш^іШіпшщжуздішедазіш-- 
іядші <гащдвщдгадп пкадшщ ®а5м ,"гашшш ш,ж©ржаогаяиаш (..ӘрсЗ)е 
©лгаір ж^ғздцятада ©меэс,, зшщадегаш. Ж адшші вщщгамы Ш) ш щ  д©- 
«®даі. КСІШ> Е-#МшщЩ<агаіқі(Пійіівдііііщ; баш і жүвшоішйетгрііішіш іірлге 
амгерпта і;.та ■кк«х«шшетге і*ер-тт*’іітійі пшгііймія тж гюгтъ 6»ра©- 
•Тцр *дп в ж ж & р  (глвмііда. пгут-тртел ' м . < / >№-ів<'«ігпі)" йй.гшот ашж>- 
ягдшддшгшші да«гтае*4а®«і«огоргйьаі^«.вд«к

Серткие д е  дарвігает е д і і  депейшю гцед і. Ұжшздищ шшгвді®' 
ш ш даш щ ж ріщ о^авдіш пгаш щ , ©ящшшоіі кдапш ер яэдмдиггаджшщ, 
э о д ш с е  йщззгаяіоаіішдамщі, шпаяшгаіпішщ я щ ш и и щ  лшіпташі ®суп 
Ғіш ш ш іЩйдаеиім о сш л Е р аівд ак м и іаси іө щ р ііт  1!>*л*ам *>«н*пгшх 
фвішігадепіщ ((Қга®9ЩН))„ II9Ш ж ш  вщйпта издлрга машяэұр етг- 
®еш. Сшьжшшыійдааш і а ш д а  еяаі^ш аш  — -іпшшразі, зерлтгеишщ 
жгаяежардігафші(С©шл® рі^®івріш гагаи.. БйэтіаяішашщтгЕрішииш 
Оаасліщ івчпійі 0Сч«р»айЗДіАыі я;аигажгащ

^гаивдши Й Ь-іШ вігаш рш /ііщ ш щ ^ пшйи^щршшаш ітаэга®'
пиш ш щ  яішдшнздйр дащспдагупщ н^газФАЙ ж үй© ш вддаі д ер гй ^ ' 
шгарііһяшю-прдашіші эеріптау вш ш ш і «да.Тармж,, іі1й!^иегаде® И ' 
егіиш адеірійійш і^^ я и г п п у г г и г т
жшдші ((ІМЯ)) яігайпгаіедщгашшішіягашздщ.

Ф ш м дааэдщ щ (% ^в5^Ь (суіі (ҚтаяйпҚіогаагіііійіершсіШ якан гауыл 
шшгаді̂ шшшідшвіыійіга ¥ л м  Овгаи « ш а ш  яігар.прп' я ф ш и е я  ж гагр 
пагаашвпаікаот ер§шта®.. І&ыіцшщ, ба-рдайш ш ж ш і жгартМ '
смпвдга 'паопл д\га йжп ш пенш уп’ уйьівада іом іР іш гада ©имщ б>ир’ -
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хнмші-міггаллургня, екіншісі — «істрономич ф изнка шісти- 
туітары . Якни согыс басталгаи жылы ҚазФАІ І-даторт гылы- 
ми-зерттоу имституты жоне алгы соктор болган. Оларда 3 
гылым докторы (біреуі қазақ), 14 тылым кандидаты (үшеуі 
ж ерпм кті үлтгыд окілі) жоно ж үз қаралы гылымп қызмет- 
керлер жүмыс істегон,.. ҒылымА (Шдыцорталыгы дегон атагы 
гана, зер салыи үцілсец — олқылыгы үшан-тоціз, зортгоумон 
қамтп алмай огырған саласм сан алуан. Демек, ецбек етуге 
қүлықты басшыга бұл салода шүгылдаиар ж ү мһіс аз емес...

Акадомик В.Г.ФЕСЕНКОВТЫҢ естелігінен:
"...194/ ж ы.\\ың 21 қы ркуйегш ле болғ<т К үннщ  толық 

тұтылуын бақылау ушш Аимтыгл кллгШн астрономл&р оі\\а 
жоқтсі соғыс лурм егіне ілігш, жұмыс орындарыіһі қайта <?л- 
МсНІ Қсі.лды. .■Ъ\сЧЩ\<і Қаныпі Нмаитабұлының қамқорлыгы ар- 
қасында тапөзіміз болғанжағдаіі ауырлығын сезіпгемізжоқ... 
Ақыры, гылымн жұмысты тоқтатпау нпетімен ҚазФАН жа- 
нынан астрономня және фнзнка пнстптутын ашуға ұсыныс 
жасадық. Бұл ойды Қ.ІІ.Сотбаен бірден қолдады. Қазақ КСР 
КецхАлкомы оның ұсынысын мақү.\\ап, ... қазан абында-ақ 
жаңа ннстнтупы үііымдастыруға қаржы бсщтс қарар қабыл- 
дады. Іле-ш ала астрономиялық ж ұлдызхана ашып, онда 
жұмыс Істейтш мамаң\арға түрмыстық жағдаіі туғызу қамы- 
на кірістік. Инстнтут басіиылығына 1\азфпли,һ\дың кецсесі- 
нен бір белме тиді, ғылымп жұмысгы өрісгетуге орып тар- 
лығы тттеііде богет болған жоқ. Әрбір жұма саііын ғылымм 
қызметкерлеріміз сол бсымеде бас қосып, оз жұмыстары жаіі- 
ында есеп беретін-ді, қаіісыбірін тыщ\ауға Қаііыш Имантан- 
ұ.лыда келетш бо,\ды".

Ғалым-геологтардыңсоғыс қажеті үіиін зерттеуж үргізш , 
стратсгнялық мәні зор шикізат қорын іздейтпп түсшікті. Ал 
астрофизиктер не бгпрмек? Аспан шырақтарып Алатау шоқ- 
тығынан бақылаудың ту алыстағы әскерге қажеті қанша?.. 
Архив деректері ж аңа институттың зертханасында барлау 
экспедицияларынан көптен түскеи кен үлплерінің радио- 
метрлік анализден еткенін, олардың заттық құрамын сиектр- 
л ерге  аж ы раты п , ж ед ел  ан ы қтай ты н  пайдалы  зер ттеу  
ж үргізілгеніне куәлік етеді. Иегізшде бұл — ф изиктердщ  
жұмысы. Аластрономдар ше? Ботаниктермен бірігіп ізденіс 
ж ү р гізген  инститүт ғалымдары өсімдік там ы рлары м ен 
тәжірибе жасап, түрлі түсті оптнкалық сүзгілер әзірлейді, бұл 
болса әуе шабуылынан қорғайтын әскер бөлімдерш түнде де 
"көретін" ж аңа аспаптармен жарақтаған...
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Осы жұмыс үстіндр қоян-қолгық табысқан ркі ілім достыты 
ақыр аяғындп күтпегөи нотиже берд!: оүтап дсйш ешбір елде 
болмаған, зиялы қауым бұрын-соцды естімегеп жаца ілім — 
астроботаника (қлзірде астробиалогия) дүннеге келоді. Опыц 
кшдік атасы — КСРО гылым акадсмиясының корреспондент- 
мүшесі Г.Л.Тихои.

Аспан шырақтарыи бақылауға оте-моте қолайлы, Алатау- 
дың биік төршде орналасқан Ллматы жүлдызханасы уіц!н 
соғыстан кейінгі жылдардЯ Ленинград м ам андф ы  Максу- 
дов телескобын жасап берген-ді. Бұл оте-мвте қымбатқа 
түскен, бірақ дүние жүзш де теңдесі жоқ "көргТш" жабдық 
едТ. Қаныш Имантайүлы соған да қол ұіиын берпгп, астроно- 
миялық сүбелі қаржьшың да көзш тапқан. Сөйтш, Қазақстан- 
дық астрономдар ашқан гылыми жаңалықтар кезшде дүние 
жүзш  таңғалдырын, рнясыз танып-білуге мүрындық болган.

Химия-металлургия ин стш уш , Іөрине, зерттеутақырыОы- 
на кенде болған жоқ. Солжылдарда өріс алЛн жаңа өндірістер 
металлурггер көмепп оте-мөте керек еткеТі-дІ: Балқаштыц 
мыс алыбындп Ж езқазғанны ң құнарлы кен концемтратын 
Қоцыраттың кедей кенімен араластырып қорытуға сынақ 
жасалады; сайып келгонде, бұл шарпу пештерішңөнімділп ін 
күртарттырады; институтзерггнушілері Ш ымкентиен Рид- 
дер қорғасын зауыттары үшін байыту фабрикаларыиың қал- 
дықтарынан сирек элем еш тер айыру технологиясын жасап 
шығады; аспанға кетіп ж атқан күкіргп  газды сүзш, одан ты- 
ңайтқыш жасауға керек күкірт қышқылып өндіруде нақ сол 
жылдары өмірге келген....

Химиктер де қарап отырған жоқ: сұйы қ шыны алу; отпен 
металл дәнекерлеуде аса қаж ет кальций карбидінөндіру; ка- 
устикалық сода, бентониттэрізді алуан-алуан химия өнгмдерін 
тездетіп шығару; солардыцтехнологиясын реттеу... Боршен 
де сүбелі іс, Қ азақстанның ауыл шаруашылығына нақтылы 
жөрдемш тигйген игілік, минерал тыңайтқыш тардың ж аңа 
қоймасы — Қаратау фосфориттерін пайдалануды өндіріске 
енгізу болса керек.

Қарбалас ізденістер филиалдың алты секторында бірдей 
ж үрш ж аты р. Ботаниктер, зоологтар, топырақ зерттеушілер, 
физиологтар, биохимикгер ғана емес, өдебиетшілер мен та- 
рихшылар, тіл мамандары да соғыс қаж етіне ецбек етуде: 
Кәрім М ыңбаевтың Қаратау тау сйғызының каучук тұқым- 
дас өсімдік екенін дәлелдеуі бүкілавтомобиль өндірісін онда- 
ған мың доңғалақтармен қосымша жабдықтауға дәнекер бол-
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ды; тоаы рақ зерттеушілер согыгтың алгашқы айларцпда-ақ 
Қазақстанның барлық облыгтарының агротехннкалық кар- 
тагын жасап шг.іққан-ды, бұл болса 1942 жы лдың көктемшде 
дөнді дақі.ілдар егісіп өлдеиеше есе аргіт.груга мүмкшдік 
берді; сектордың жумысы галым-зерггеуші Өмірбек Оспа- 
ноп басқарганнап соң-ақ бұрынгыдан да жанданагүсіп, кеп- 
шнен дербес пнстнтут болыи ш аңырақ көтеруше негіз бол- 
ды; ал ол Докучаен атындағы топырақ тану ипстнтутының 
аспнран гурасып б тр ге н н е н  кейш алты жыл ұдайы Ж езқаз- 
ғанда тәжірнбе стансасын құрып, шөл далада бақ осірген 
кәніп маман еді... Былай қарағанда әскер талабынан қаш ық 
түрған Ілім — қазақ  тілшщ Отан қоргау ісіне қапшалықты 
көмегі болмақ? Алапда олар үшш деж ұмы с таоылды. Тілма- 
мапдарыжүмылақимылдап, бірерайдыңж үзш деөскернтер- 
ммндердің орысш а-қазақш а сөздіпн жасап берді. Санаулы 
күнде шагын кггапша болып баспаханадан ш ыққан сөздік 
қазақ жауынгерлерщщ қалтасынан ту спейтін көмекші қүрал- 
ға анналды. Алтарихшылар алғашқы күндерден-ақ ¥лы Отан 
соғысының материалдарынжинақтауғакірігкен...

Фнлналдың қүрамы 1941-1943 жылдар аралыгында 576 адам- 
ғажеггі. Бү\ардың230-ы ғылыми қызметкерлер, олардыңқата- 
рында 2 академик, 4 коррөспондент-мүше бар, 26 ғылым док- 
торлары мен профессорлар, 76 ғылым кандндаттары және ага 
ғылыми қызметкерлер жұмыс істеііді, 65 адам аспнрантурода 
оқнды. Осы уақы іта филнал қызмегкерлерінен 72 экспеди- 
цня (оның 39-ы гоологиялық ғылымдар ннсттуты нан) жасақ- 
толып, Отан қорғау ісінехал-қадерінше қызмететкен.

Ғылымн қы зметкерлер қабььудау негізіиен үш багытта 
жүрген: біріншісі, өндірісте жемісті еңбек етіп жүрген білікті 
мамандарды ш ақырып, ғылыми атағы болмаса да оларға 
бірден жауапты м індетжүктеп, батылөсіру; екіншісі, соғыс 
жағдайына байланысты батыс қш\алардан жеделкөшірілгөн 
қызметкерлерді пайдалану...

В.А.УЛЬЯНОВСКАЯНЫҢ естеліпнен:
"...Тұтқиы;\дан басталған алапат соғыс бүры н түсіңе 

кірмрнтін шаруаларды күн тәртібіне қойды. Бір күні академия 
қызметкерлершің балаларын қайда жіберерімізді білмей сас- 
қалақган қа/ідық. Төра,\қада көптеген қа,лалар атад\ы. Қазақ 
достарымның қонаққа барын беретін нгі дәстүрлері көңшмді 
бұра берді... ,Ақыры Қазақстанға жеделхат жолдадық.

Екі күн  өткен жоқ, Қззақстанның Мәскеудегі өкмдігінен 
бір жолдас телефон соғып:
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— Ж о,у\ас Ульяповская, Ондаеыінттыц (Қизақ КСРКец- 
халкомы ны ң сол кездегі трағасы — М. С.) тапсырмасы боіі- 
ынша сөилесіп түрмын, — дөді. Ол кісімаган балалардытапа 
емес, кошуте тпіс барлың академнктерді қабылдауға ңазақ  
елш іц өзір екендііін  ескертдеді, Қазақстанның қаи оңірін  
қаламсыз?..

— БалалардыВурабанкөлінеж іберуге болмас па е к с н ? — 
4 едіммен. — Тшсті ақшаны ңаігда аударамыз?

— М ен  с ізге  Оңдасыноп ж ол,\асіъщ сәлем ін жеткізш 
тұрмын, — д е п  қанталады окілдінтен сөйлескен жолдас, — 
Бурабайды қаласаңыз, мейлі, солай-ақ болсын. Оларды Ке- 
ңес  Одагының республнкасы  қабылдағалы отыр. Ал, ақша 
туралы тап қазір  соз қозғауды ң қажеті қанша ?

Бүл создіменсшқашапда үмытпаймын. Үмытута болама ?!"

Көп ұзамай егде академиктер гаиа емес, гылым ордасы- 
ныңтөралқа құрамытүголдейдерлік, тарнх, экономика, жағ- 
рафия пнституттары да Ллматыға қоныс аударды. Орыс гылы- 
мының мақтаныш жұлдыздары болган академиктер — ме- 
таллург А.А. Байков пен И . П . Бардин, ғұлама геолог В.А.Обру- 
чев, энергетик Г.М.Кржижановский (соңғы екеуіжәне біртоп 
егде ғалымдар Бурабайда тұрған), кении Л.Д.Ш евяков пен 
А.А.Скочинский, химик Э.В.Брицке, агрономия білпрлері 
Д.Н.Прянишников пен Н.В.Цищш, атақты жолшы В.Н.Образ- 
цов, топ ы рақ  зерттеуш ісі Л .И .П расолов ж ән е  ондаган 
білімпаздарАлатаубаурайындаоас қосып, ежелгі жұмыста- 
рымен емін-еркш шұғылданды.

Ж ас зерттеушілер үшін бұл — іздесе таптырмас жағдай: 
тілеген көмекті дер кезінде аласың; ұзақ  хаттар жазып, иә 
ақыл-кеңес естимін деп алыс сапарға аттанүдың да қгіжеті 
жоқ... Ф илиалбасшысы да (Қ.И.Сәтбаев филиалтөралқасы- 
ныңж етекш ісі болып 1943 жылы ресмибекіген) бұлж айын- 
да: "Іздегенге сұраған деген осы, — дер еді әзіл-шыиы ара- 
лас, — уақытш асәтсіздікбұлкісілердіқолымызгабергенекен 
— оны пайдаланбау ақымақты қ болмақ!.."

Әрине, ең алдымен қонақ ғалымдарды қамқорлыққа бөлеу 
керек. Тұрмысы келіспеген кісі гылыми жұмыспен алаңсыз 
шұғылдана алмайды. Тұтқиыл соғыс бұл кісілерді жайлы 
үйінен, бауыр басқан қаласынан, өмір бақи үйренген орта- 
сынан айырып, кіріптар жағдаиға душар еггі. Көпплмгі егде 
кісілер. Оларды бәрінен де ерекш е куту керек! Алматының 
пөтержағдайы мәз емес, бірақ қысылып-қымтырылсақ, орбір 
қызметкердің үшнен қонақтар үшіи жеке бөлме, жатын орын
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тпбылоды... Алакадеммкт«рг« Модоу іпагқалындпкы дрмалыо 
үйлерінви і'ұрақты орыи ооліпді.

— Ж агдайыцыз қалай? Қалайориаластыцыз, біздеи нон- 
дон көмек тілейсіз? Барым қонаққа үсыну — қазақ халқы- 
ның еж елп дагтүрі. Мүны бүзсақ — елдшген к р т к р ш м із !.. 
Күні ертоц үялып жүрмейік, тепнде, сіз соны ойлацыз!..

Әлдеқаллй бір шаруамен келген г<і\ым Қаныш Имаптанұлы- 
ныц мына сөздерінен соң, ш р к с із  алі-ыс опчдіро отырып, бүйым- 
тайын айтады. Опысы кобше олдеқаі ідай ғылымн өдебиетп алы- 
стан <т\дыру, і іө влдаты зертгеу жанында. Кейбірі кабп і ірт иесінщ 
ақжарқын пейілш арщілапып, олдебір ұсақ-түйекті қайдсшта- 
барын 6Ь\м рй  жүргоіпп аіітып, ақылсұранды.., ҚазФ.ЛНтөраға- 
сы қонақп.іц-іүрмыстауқымотіне баііланыстыспчншішдеаяқас- 
•гы етпенді Әлдокім,ді шақырып, тауып боругс қолма-қолтгш 
сырма береді. Қызметкерлордіц қайсыбірі оцашада роніш 
біддіріп: "Қанеке, осы кісілерге қағаз, қарыидаш, темекі, нәқол- 
шатыр іздеп қашанғы жүғіреміз?" десе, Қаныш Имантайұлы 
мпығынан күлш, ойып-шыны аралас: "Әй, жіғптор, қызықсыц- 
дар сендер! Үлкен кісіғе қызметкөрсетксннен бұзылып кеткен 
қазақты корген емеспіп-. Мұндай кері кеткенніц сөзін қойын 
дар, ақылбь\сеңү‘р, аксідемиктөрдщ ақ батасыи ала беріндер!" — 
допжымнядыда, ғағы жүмсагіды.

Қазақстандық академик IІ.П.ПЛВЛОВТЫҢ естелігінеи:
".. 1942 жы.\\ыц мамыр апында, көктем шуағы молайып, 

\\маты бақ тары сәуколе кнген  қыздардай ақ гүлге оранып, 
м ейлінш е жайқалган шақта бізге әйем м ен  және бірқатар 
көмекші қызмоткерлерпген... академияньщпрезнденті В.Л.Ко- 
маров көлді. ҚонақтардыҚ.И.Сәтбаев екеуміз қарсыалып, ең 
тәуір демалыс үйіне орналастырдық. Орине, кексе қонақтың 
бабы плегснжағдайдың бәрі жаса,лды. Болкім, сол жәйт, жақ- 
сы кутім осер еггі ме, В.. І.Комаров Свердловтағыдан гөрі өзш  
тәуір сезініп, іле-ақ қауырт жүмыстармен шұгы,\даиа баста- 
ды... Қаныш Имантайұлы да га-і күндерде президентке жш 
кемп, бірталай шаруаларды қолма-қол шешіп жүрді. М енщ- 
ше, сондай сұхбаттарда екеуі ете-мөте жақындасып кетті. 
В.Л.Комаров оны ерекш е бағалап, м ен ічен  әңпмелескенде: 
"Қазақстанда Қаныш Имантайұлындай елгезек жан болмаса, 
біз не істер едік ? М ұндай іскер де тамаша басшысы бар қазақ 
филналын тек қана мадақтау керек!" — деп  суйсіне қайтала- 
ушм еді. Шынында да, В.Л.Комаров пен Қ.И.Сәтбаев ірасын- 
ДіЭ тутан берік қарым-қатынас, бір-біріне деген ыстық ілти- 
пат пен  құрмет, қарапайым да жарасты сүйю пенш ілік сол 
жы.ідарда олар басшы. іық еткен бар.хық жұмыстардың тезі- 
рек  жүзеге асып, баянды болуына әсерін гнгізді".
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Фнлнал институттары гылымпыц Алматым тагдыр .шдап 
тап болған гүлама зиялыларьТиың і шқгы жардемімс-н тг ч өсіп, 
қауы ртж етіле баетады. Олардың қайсыбірі жерплікті зерт- 
теуииституттарына, біржолажогары оқуорымдарыиаауыс- 
қан-ды. Қазақстандай келепійп зор, табиги қазынаеы  мол 
және өр алуан, жері бай республикада еңбек ету кімді болсйн 
еліктіротш. Алматыдай табиғаты өсем, ауа райы жайлы да 
жылы қаладатұруда қызықтыратын...

Қ азақстандагы  ічллым орталыгын ж едел  ныгайтудың 
үшінші жоне негізгі бағыты — 1942 жылдан беріде филиал 
қаражатымен жұмыс істейтш аспирантурага қабілетті жас- 
тарды көптеп тартыи, гылыми Ізденіске баулу болған-ды. 
Олардың жалпы қарамы 1943жылы 120адамғажетті, дені -  
ж ерпліктіұлтокілдері. .

1942 жылдың соцғы айыпда филиал төралқасы ресиубли- 
када ресми ғылыми орталық құрылғанына он жыл толут.ш 
қорытындылап, осы оқиғаны мерекелік сессия шақырумен 
атап отуді қаж етдеп  білген.

— ...Кеңес үкіметі дөурен сүрген жиырма бес жылда рес- 
публика картасында ғасырға парапар ірі озгерістер пайда бол- 
ды. Қарағпнды, Кенді Алтай, Ж езқазған, Ақтөбе, Балкаш -  
Қоңырат, Ембі — Гурьевөнөркөсшалқаптары — Одақтықгана 
емес, д үние ж үзш к ірі өндіріс ошақтары. Қазақстан қазір мыс, 
қорғасып, хром, тағы басқа металдар өндіруден Одақтас рео- 
публикалардың алдына шықты. Бізде қазір мыңдағаи мектеп 
пен көсіби училищелер, онд.і га н техн и кумд. і р мен жоғары бш ч  
беретін институттар жұмыс Тстейді. Бұлардың бөршде де 
ғылым негіздерг көсштік бш м  ғана емес, бүгінгі заманныц 
озық шмдеріш ңбарлықтүрлерінендәріс оқытылады. Респуб- 
ликада КСРО ҒА-ның филиалы, В.И.Леиин атындағы Бүкіл- 
одақты қ ауыл шаруашылығы академиясының бөлімшесі, 
С.М.Кироватындағы(қазірдеӘл-Фарабиатында — С.М.)Қазақ 
мемлекеттікунивереитеті, Қазақ кен-металлургия институты 
төрізді аса ірі ғылым, бш м ошақтары бар. Ширек ғасырда қазақ 
қауымындадәрігер, биолог, химик, агроном, педагог, инженер 
төрізді кәсіп иелері, мәдениет пен өнер саласында жемісті 
жұмыс істеп келе ж атқан зиялылар өкілдерінің жаңа легі өсіп 
шықты. Олардың ишнде дарынды мамандар, ғалымдар, жазу- 
шылар, сазгерлер, суретшілер, актерлер, өнер қайраткерлері 
бар, — дейкеліп, солжиындажасағанесебінщсоңындаҚаныш 
Имантайұлы республика ғылымының алдына үш түрлі міндет 
жүктеген, — бірінші, бұры ннанж үргпш пкележ атқаніргелі
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зерггеулердісвтгі жалгастыру; екінші, соғыс қаж епне баііла- 
пысты белуіленген тың ізденістерді қолыптасқан қарқыннан 
төмендетпеіі -- сөзсіз орындауға жету; үшпнш, "Ондай бол- 
мақ қаида?" деғен ұш қары ұғымнан тезірек ада болып, шы- 
найы академиялықдеңғеіідежұмыс істеп, ғылымньщшырқау 
бшгше апаратын көлемі де ірі зерғғеуге кірісу.. Оайып келген- 
де, бұл — фнлишддандербесакядемпя құрутажеткізетш тура 
жол және қоғам \ шін де, өзіміз үшш де, қазақ қауымы үшін де — 
бірден-бірдүрыста паіідалы іс болмақ! — депсөзшаяқтаған-ды.

Турасын аіпу  керек, филиа/\жетекшісі 1942 жылдың шыға 
берісінде көпшілікке жарня егкеи бүл сөздер кімді болсын 
қатты сүйсшткен, сөйте тұраәрқплы  сешмсіздікте туғызып: 
"Небәрі төрт институт, алты секторға сүйешп, дербес ғылым 
ордасы жайында ой қозгау — тым асығыс, қнялға ж ақын 
мәлімдеме емес пе?.." — дегендей де кереғар  ш кірлерге 
жеңсік берген. Алайда көкейде жүрген асы лой алқалы жи- 
ында жарня болды, оны енді кері қаитара алмайсың...

Зиялы қауымды дүр сілкшткен осы мәлімдеме жайында 
академпк Ш.Ш.Шөкни "Жылдыц төрг мезгілі" атты естелік 
кітабында былан депті:

"Ол, әс1\і. урвн үшш аіітыхған қызыл с й з  смес-ті. Шын\ы- 
ғынас. Қвнексңнеп озге республнкв жүртшылыгында, ғылым 
нслері врвсындв бірде-оір ңдам Қвзвқствн ғылымының өсу
көкжиегін нвқ сондвіі жстс 6ЫҺ, болжвғвн жоқ. Туғвн хвл- 
қы ны ң ругхвпң қвбілетіне, сол қ&рсвщдв қвуырт осіп жетіл- 
гең қыздвры мен у.\дврының двры н куш і мен бш м і мүмкін- 
дігіне шсксіз сенғен  ол журт аддында ешбір қвпмықпзіі, вр- 
мвн-ойы н бекем  үнм ен ж врпя етті де, сол к ү н н ен  былвіі 
мудделі ісін жүзегв всыруғв кірісті.. ."

II

Қаныш Имантайұлы /Члматыға ауысқанға дешн де бірталан 
ғы \ымн еңбектер жарннлағап, Олардың жалпы қарамы — 44. 
Деш геологиялық барлау, кен зерттеу жанында. Бәрі де ғылы- 
ми атақ алу үшін емес, зерттелш  отырған кенш ң өмірге 
қажеттш к мәнін көпші \ікке жария етуді көздеп, нә даулы мәсе- 
лелерге ға/\ымдар назарын аудару ниетімен жазылған. Аспи- 
рантура, докторантура гәрізді жоғары мектептерде оқуға 
мұршасы келмеді. ,А-\, бшміп көтеруіе ерекше қүнітар еді. Амал 
қанша, Ұлытаудағы мәнді ізденістер а/\ды-артына қаратқан 
жоқ, тіпті мойнын бұрғызбады. Сол себепті дарқан өмірлдң 
қиын да қы зы қ "аспиратурасың\,а" біммін терендетіп, ауыр
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жүмыс үстінде шын&алды. Енді мше, ғылымп-зертгеу инстн- 
тутында істейді, оған қоса ҚазФЛІ 1 жетекшілігше гагайындал- 
ды. Қарауында ондаган галымдар бар, кейбіреулері — ғылым 
докторлары, нрофессорлар, академпк, корреспонден г-мүше- 
лер. Оларға кейде әкімш ш к жолмен жөн нұсқауга тура кел- 
мек. Қайсыбірі бетше аші.іқ айтпаса да Іпіінен: "Осыны ескертіп 
тұрған қарапайым ннженер емес не?" деп күмопдануы анық. 
Демек, ғылымн атақ туралы да ойлану мұрат...

1942 жылы Қ.И.Сәтбаев екі монографня жарня еткен-ді. 
Алғашқысы — "Кецес Одагындағы мысқа құнарлы құмдауық 
кендер". Бұлеңбекті жазуга Қаныш Имантайұлы он бес жыл 
әзірленді. Үлытауөңіршдеп барлаушылық қызметінщ қортын- 
дысы, әрі бір ғана Ж езқазған  ауданы емес, бүкіа Одақ көлем- 
індегі құмдауық мыс кеидгрін қамтыған іргелі зерттеу. Екппш 
монография — "Қазақстанда қара металлургия ондірісін ашу- 
дың мүмкіндіктері". Ол болса қазақ даласындағы темір кенде- 
ріне ғылыми шолу жасап, олардың өидірістік көлем-қуатын 
саралап, еңсүбелі де үмггпсш даралаи көрсеткен зертгеу. Түп 
мақсаты — атыидатұр, республнкада қара металлургия ком- 
бинагын салуічі гылымн дәйектеме беру...

Бұл да қазақ  ғеологының сонау 1928 жылдан, Үлытау- 
Ж езқазған алқабыі іың жерасіы қазынасын жан-жақты ақтар- 
ған кезТнен беріде әр түрлі басылымдарда жарня еткен ғылы- 
ми еңбектершде, мақалаларында ай гып келе ж атқан келелі 
мәселе. Қортынды еңбегшде ол бұл іске кең тұрғыдан келіп 
отыр: Атасу мен Қарсақбайдың, Ж езді мен Кентөбе, Төргкөл, 
Тоғай (Қарқаралы маңы), Абапл (Оңтүстік Қазақстанда) кен- 
деріндеп темір мен марганең қорларын негізге алып, үлкен 
өндіріс ашуды сөз еткен... Ьұлмәселешол 1937 жылы дакөтер- 
ген-ді. Бірақ қолдаү көрмеді. Ал, қазір? Батыс шекарадагы 
қара металлургия алынтары ж ау қолыиа уақытш а көшш, 
ауыр өндірістер сапалы құры ш қа ділпрлж сезш іп отырган 
қысылтаяң кезеңде осы мөселенің назарғатүсіп, жобсъчаушы 
мекемелерді қы зы қты рары на ол шүбәланған Лчоқ-ты. Бұл 
ойын геолог республика үкімотше мәлімдеген. Үкімет адам- 
дары оны қара металлургня наркомы И.Ф.Тевосянның наза- 
рына жеткізеді. Тынымсыз Сәтбаев үішн бұлда аз, "Ұсыныс 
енгіздім, мшдегген құгылдым!" деп қолқусыры п қарап оты- 
руға бола ма?.. М онографнясын қосып, Қазақстанда қара 
металлургия комбннатын салу мүмкшдігш пақтылы айғақ- 
тармен дәлелдеген мәлімдеме жазып, КСРО Ғылым академи- 
ясының Орал, Батыс Сібір және Қазақстанныңтабиги қор- 
ларын қорғаныс қажетіне пайдаланумен шұғылдаиатыи ко- 
миссиясынатабыс етеді.



"Қалауын білсец қар да жнпады" дойгін мәтол, төгінде, осын- 
дан өнегодон антылған, Геологгың ұсынысы бұл жолы бірдеп 
мақүлданды Сотбаеп мәлімлемесі бонымша желел тексооү 
ж у р а і  ле, нобоні топт анлан сон, ягнн 1_942 жыллын 25 соуіо 
куні Халык Компссаилар Конесі Казаксганла кара тем іолі 
күры ш ка апна\лы ры п канта корытагын аауыт салу, сонын 
непэінло болаінакта улкен металлургпякомбпнагыи т у р г ы з у  
туралы карао каоы\лалы. Оның құрылысы бныл басталуга 
тніс жоно қы сқа мерзімде салынып, соғыс қажеті үшін өнім 
беруішарт!..

Сол көктемде-ақ үкімет комисснясы Қарагандыда бас 
қосады. Темірді қорыту көмірсіз жүрмойді. Әмбе оғаи анау- 
мынауемес, ж огарысапалыкоксте;\і’енкөм іркерек. Солсе- 
бептен де болашақ болат алыбының орны — Отаиымыздың 
үшінші отын қонмасы, Қарағанг\ыпыц маңы болсын деп келі- 
сілген-ді. іүүрыш қүятынөидірістіңекінш і қажеті — су, олда 
аз емес, мол болуы шарт. Орталық Қазақстаннан, ә^ірасө Қара- 
ганды төңірегінен оидан дарпя көзпі таба алмайсың... Ескі 
әдісті, Қарсақбай мен Ж езқазғанда қолданған амалдарды 
еске түсіруге тура келді. ҚазФАН ғалымдары әзірлеген үш 
түрлі үсы ны стан  ком нссня Н үраны ң  С ам арқап  көліне 
құятын, Қараганды ГРЭС-іне салынган тоспаның жағасын- 
дағы қыратты гаңдады. Тоспа түзегсн жасанды көлдіц жел- 
кесшдегі бнік шоқы ТЕМІРТАУ деген бейнелі атау (технпка- 
лық құж атқа Қаныш Имантайүлының қолымен бүрынғы 
Ж ауы ртау  аты, сірә, ж адагай  сөз болғанды қтан өзгеріп 
түскен) болашақ комбинаттың атына тіркелді. Бұдан соц ко- 
миссня ж аңа комбннатқа шпкізат беретін кен орындарын 
аралауға ачтаноақ болатын. Алайда?..

Қаныш Имантайұлының аяқ-қолы бүрісіп, ауырын қал- 
ды. Бұлжолытіпті қатты жыгылды. Лрнаүия үш ақ оны Алма- 
тыға ш\ып ұшты. Дәрігерлер конснлиумытез жиналып, ішек 
ісігі жайлы былгырғы лақапты тағы да қайталаған... Корер 
жарығы әлі де молекен, сол күндерде Алматыда ж үрген ішкі 
аурулардың мәскеулік бір білгірі науқасты қарап: "Кэдімгі 
соқы р ішоктің созылмалы түрі... Тездетін операцпя үстелі- 
не!" деген. Ш ынында да солай болып шықты.

Соғыс басталар қарсанда Қ.И.Сәтбаевтың "Ж езқазған ауда- 
нының кен қазбалары" атгы ғылыми еңбегі ж ары қ көрген. 
Оның негізі 1927-1928 жылдарда "Ж аңа мектегі", "Народное 
хозянство Казахстана" журналдарында жарпяланған шағын 
мақалалар. Содан бері зерттеу еңбек ұлғаятүсіп, осы өлкенщ 
пайдалы қазба байлықтарын терең талдап, жаи-жақты көрсет-
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кен ү,\кен моногрнфияға айналды. Осы өңбеп үшін Қаныш 
Имантанұлы 1942 жылы Сталиндік сыйлыққа ие болды.

Соғыстың ауыр жылдарында шынайы бағасы мәлім бол- 
ған, Ота>шың сол күндегі ең жоғарғы мемлекетпк сыйлығы- 
мен бағаланған ғылыми еңбек иесінің абырой-атағы, әрине, 
бшкке шығандап, үрдіс көтерілген: "Қазақстантүсп металлур- 
гнясынөркендетудеерекшееңбексіңірғен Сталиндік сыйлық- 
тыңлауреаты Сәтбаев жолдастан үлгі алындар!.." — деп ша- 
қырған-ды Қа.чақстанК(б)П Орталық Комитеті, республика- 
ның Кеңхалкомы мен Ж оғарғы Кеңесінщ  төралқаеы 1942 
жылғы үндеухатында. Сол үндеуде Қаныш Имантайұлының 
есімі М әскеу түбінде тендесі ж оқ қаһармандық көрсеткен 
жиырма сегіз батыр Қазақстандықтармен бірге аталғаи...

"ПРЛВДЛ", 17 іщ<\дн, 1942 жыл, "Ғылым жарағы" очеркінен:
"...Қ.Сотбаевтыцнепзп мамандығы — геолог, бір адамның 

басына жарап тұрган өнер. .Ллакда ол тек қана геолог болуды 
аз деп білёді, Сәтбаев — мемлекет қапраткері: кен қараумен 
қатар барлау жүргізген ауданнан болашақ зауыттың іргесін 
котерер, оның п р ш ги п н  қамтамасыз етер көрек-жарақтың 
бәрш  де к ү н  ілгері іздеді... Қысқасы, Қазақстанда алып ме- 
таллургпя комбинатын салу үшш не қажет болса — соның  
бәрін де  іздеп тапты... Ьірақ ол алыптарға ма..\данып, жол- 
жөнекен кезіккен ұсақ-түйек кендерді "көрмей" кеткен бар- 
лаушы емес. Оның нағыз ға.шмға және мемлекет қайраткері- 
не тән көрегендік, сан қы рлы  болжампаз қабілеті бүпнде, 
соғыс тауқыметі галап еткен шиюзаттарга ділгір болған қиы н  
уақытта кәдеге асты".

Ғалымөмірініңайшықты жылы тагы бір мерейлі оқиғамен 
жалғосты: 17 тамызда Ж оғарғы  аттестациялау комиссиясы 
гоолог Қ.И .Сәтбаевқа ғылыми еңбектерін ескеріп, геологня- 
минералогия ғылымдарыныңдокторы деген атақ беру тура- 
лы шешім қабылдады. Бұл да ұзақ жылғы тынымсыз еңбектің, 
іздешстің жемісі, көп шаршаудың, өзі антқандай "бойындағы 
күш -ж ігерін  сар қ а  ж ұм сауды ң" өтеуі. Анығында қ а за қ  
оі-ммпазының ғылыми қабілетш танудың бастапқы жорасы ...

КСРО ҒА-сы 1942 жылы құрған Орал, Батыс Сібір жөне 
Қазақстанныңтабиғи қорларын қорғанысісіне паГідаланумен 
шұғылданатын комиссияда Одақтың ірі ғалымдары И.П.Бар- 
дин, В.А.Обручен, АА.Скочннский, И.И.Меіцанинов, А.Д.Ше- 
вяков, Э.В.Брнцке, И.Ф.Григорьевтәрізді ұлағатп.і ғүламалар 
жұмыс істейді. Қ.И.Сәгбаов болса бұл мшдетп республикалық 
жоспарлау комитетшщ ғылыми-техннкалық кеңеонщ  төра-
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ғасының орынбасары қызметімен ұштастыра атқарады (Ге- 
олком да оны өзшщ байырғы кадры деп есептен, қазба бай- 
лықтар қорын қабылдайтын бүкілодақтық компссинға енгіз- 
ген, бұл жұмысты ол омірінщ соңғы жылына дейш атқарған).

1943 жыл да ғалым өміріне шуақты қуаныш тар әке.лді. 
Соның ең көрнектісі КСРО ҒА-ның жазда өткен кезекті сай- 
лауы. Осы жиында жасырын дауысқа түскен Қаныш Иман- 
тайұлы корреспондент-мүше болып сайлапады.

Атақ-беделінщ өсуі Қаныш Имантайұлына жаңа міндет, 
мәртебелі борыштар жүктеген: ҚазФАН басшылығы ғана 
емес, өзі жетекші нк ете гін инстнтут — бір сәрі, оған епді бүкіл 
қазақ  знялыларының атынан сөйлеп, кейде тшті туған хал- 
қының мүдделд сөзін үстап, қайсыбірде бүкіл Орта Азия және 
Қазақстан республикаларыпың өкш  ретінде де әлеуметтік 
ж ұм ы старм ен шұғылдануға тура келген... "Өзбек, тәжік, 
түркімен, қы рғы з және қазаң бауырлар! Улы Отан соғысы- 
ны ң  ұрыс даласында бүкіл нрогресш іл адамзат үрпағының  
тағдыры ш еш ілһі жатқан осы нау қаһарлы күндерде... "деп 
бастаған ды Қ.И.Сетбаев 1943 жылғы 31 қаңтарда Ташкентте 
нткен аитифаш истік митинпде сөйлеген сөзіп. "Мен бүгін  
қазақ ха. \ қы ны ң зұлымж ауғадеген аіиуын білд іріп түрмын!" 
деи аяқтаған-ды ғалым төжік еліндегі және бір сөзін.

¥ҒА академип ҚЖҰМАЛИЕВТІҢ "Өнегеы өмір" баянынан:
"1943 жыл...а.\емге апат әкелген герман фашнстершщ зо- 

балаңынан ығысыіт, Алматыда уақытша тұрақгаған "Мос- 
фмльм", "Ленфіьхьмдердің"Қазақстан одебистшілерімен бірік- 
кен мәжшсі болады деп, 8-март көш есіндеп "Қазақфильм" 
үпіне өдебиет пөн өнер жүртшылығы жпналған сәт.

...Сөзді "Ленфшхьмнің" бас режиссёрі Ф.М.Эрмлер:
— ЖвШастар, біз соғыс қырсығынан Қазақстанға, сіздер- 

ге қонақ болып отырмыз. Қазақстан үкімегіне де, қазақ хал - 
қына да кино үжымдары қатты рпза... "Жақсылыққа — жақ- 
сылық болсы н"деп, республнканы ң ірі өндірістері туралы 
кинофпльм жасамақшы едік. Біз мұнда жаңа түрғындармыз. 
Қазақ әдебнеті мен өнерінде өндіріс жайлы не бар, не жоғын 
білмейміз. ...Бүгшгі оіріккен мәжі.мстщ мақсаты — осы жап- 
лы  пікір алысу, — деп  Эрмлор көпке қарап сөз бастады...

.Ллқалы топ ау\ында, даңқ пен оедел, шешендер мен ше- 
шендіктщ түшскен жерінде көсемсу кімге болса қііын. Ны- 
сана аііқын болса да, жастар үлкендерге, үу\кендер жастарға 
қарасты. Н\үртдағдарып қа \\ы . Сол сөтте Қапыш Пмантай- 
үлы тамағын кенеп, Эрмлерге қайырылып:
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— Жазушы, әдебиет мамандары кепш  сөйлер, оқушылар 
атынан бір-екі сөз а/ітуға рұқсат етіңіз, — деді.

Ж азып кеу\ген еіи нврсесі жоқ екен. Әіітседе ол қысылып- 
қымтырылған жоқ. Таныс ауднторияға лекцпч оқыған кәнігі 
профессорларша сөйледі. Қаныш Имантапүлы сөйлеген са- 
йын жүрт үйып тыңдады. Оның орысша тшнщ тазалығына, 
логпкасының мықтылығына, ойының терең, әр сөзінің мағы- 
на ш лығына сүқтана қарасты. Үлкен зал үнсіз. Ш ыбынның 
үшқаны естшснд ей...

— Қазақтың асқар Алатауы, бүйра құмы, кең-байтақ жа- 
зығы — алтын мен күміс, жез бен мыс, көмір мен қорғасын. 
Бір кезде Бетоақтың шөлі атанған, "Үшқан қүстың қанаты 
талып, ш апқан агтың түяғы күйет ін" қулазы ған дала қазір  
сарқылмас кен  қазынага толы. Бүкіл Одақ көлеміндегі сан- 
даған ірі өндірістердің қазығы мен алыбы болып отыр. Ел тағ- 
дыры таразыға түсіп, герман фашпстері "апдарлымызды қүл, 
тұлымдымызды түл етпек" болып, елім ізді оққа  байлап, 
жерімізді отқа берген сүрапыл кезеңде Қазақстанның кең  
банлығы — ел тынысы. майдан жеңісі... Кешегі көшпелі ел, 
шексіз шөл Қазақстан, бүгін ол — кен, см — сан алыптар ірге 
тепкен ірі өндіріс, қайнаған еңбек мың-мыңдаған жумыс- 
шылар бар, жаңа өмірдің ордасы... үлы Отанымыздың мығым 
тіректерінің бірі. Бүгінгі қойы лы п отырған мәселеге біздер 
осы тұрғыдан келсек, халықтың ғасырлар бойы аңсаған үлы  
арманы мен б ү п н п  ерен ерліпн, қызықты келөш епн экран- 
да көрсетуқажет-ақ. Қазақ өмірі, Қазақстанныңірі өндірістері 
мен онда істейтін сан мыңдаған еңбек ерлері адам баласы 
тарпхында — тамаша қүбылыс. — ...Әрі ойлы, әрі мейірімді 
көзі, рақымды жүзі, кең маңдайы — бәршде де ерекше бір 
жылылық бар. Әсіресе, сонау қылау шалган өдемі қарабүйрсі 
шашы ...айрықша көз тартады. — ...Қазақ, жа.шышығысф^льк- 
лорында, әдебнөтінде сонау ескі замандардан узілмеп келе  
жатқан өзек, үлкен бір оптимистік ндея бар. Ол табнғатгың 
м ы лқау күштерінің сырын білу, оларды өзіне бағындыру. 
Мысалы, үнді халқының эпосы "Махабхарзтаның" бас қаһар- 
маны Рамаяна — жер жаннаты Цейлон аралын жайлан алып, 
адам баласын аштық апатына үшыратушы жын патшасына 
қарсы күрес ашушы.., жер жүзіндегі жауыз күштерді түгел 
адақтап, көк тәңірлерімен майданға шығатын "Осетпн-нарт" 
аңызының денесі қүрыштан жаралған қаһарманы — Батра- 
дэ; жеті жыл жер астында болып, ен байлық, асыл қазынага 
кездесетін... теңіз түбінен алтын қазанды атына өңгсріп шы- 
ғатын, қазақ аңызының бас кейіпкері — Ер Төстік; мәңгі суды 
өзі ішіп, тірі қалудың орпына сол суман елін, жерін көгертіп, 
мерт болған башқұрт аңызындағы "Орал батыр" — бөрі де
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хяаық дрмаиыиың сәулесі... Орал йатырдьщ сүйогі асыл тас, 
ал гынға, қаяы  мұнанғв аяналады. Қлнлай тамаиіа мецяеу!.. 
Кшюфнльм жасауга негіи боларлық оқнғасы қызық, ондіріс 
оыіріищ кеіібір жақтарын жақсы боішелептш, жаңа адам, 
жаңа оЛ-сызімді көрсетш, оскі меи жаңаның күресш, п си хо - 
хогишық жәпттерге құргаи .хнкамт, ромаидар ,.\а бар...",

111

Бір күш  оны Алматыпың Фруизо аудандық партин комн 
тотшщбірінші хатшысы шақырды.

— Қаныш Имантаевпч, мон оір порсего орекше таңмын. 
Соның себебін ұ ятта  болса озщізден білгім келіп, одайі ша- 
қырдым, — дегон-ді аупартком жетекшіеі салган жерден. — 
Зор мәиді мемлекеггік ж үм ы стар атқарып ж үрсіз. Бірақ 
партняга мүше болутуралы ойланаремессіз. Мүныңыз қалан?

— С ізгеиедесем екен? — Ф нлііалбасіпысыбасынсипап, 
күмілжш қа>\дьі. — Әлідежүмысістеп, іс үстшдетанылганым 
жөн ғон. .\лматыға ауысқанымжуырда ғана, алжұмыс — сон- 
шакөп, әмбе м.ен үш інты ң шаруа...

— М енщше, қазірдің өзінде сіз нағыз большевиктерше 
жұмыс істоп жүрсіз. һіш іпеіііл болу жарасымды қылық де- 
ган.імізбен, сізөзіңіздіты мкіш іройтш түрсыз...

— Сөйтсе де саяси әзірліпм олі де аз деп білемш. Партия 
мүшесі болу — зор абыроіі, әрі жауапты қадам!

— Ғапу етіңіз, Қаныш Имантаовнч, соншама бүгежектеп 
тұрғаныңыздытүсшбедім.

Хатшы, арине озінің өмір жолын жете 0 ' лмегендіктон сұрап 
отыр. Коммунистер партиясыныңмүш есі болуға ол Ж езқаз- 
ғанда жүрген кеэінде-ақ ойланған. Бір жолы аупартком хатшы- 
сымен кеңескен де. Бірақ әкесінщ ертеректе бн болып сайлан- 
ғанын, кейбір ағайын-тума \арының ауқатгы түрмыс кешкенш 
ашық айтуы мұң екен, әлгінде ғана өзімен емін-еркш әңгіме- 
лесіп отырған аудан басшысы: "Ойбай, онда әуре болмай-ақ 
қон. Ж уаннан өрбіген тегщмен партняға кіре алмайсың!.." — 
деп бірден сырт берген-ді. Ш ыққан тепне қарап ақ-қарасын 
апырып жүрген дүрбелең кез... Содан беріде ол бұлжайында 
ешкімге ләм-мим деген емес қайыра ойланған да жоқ. Абза- 
лы, жан аямай адал қызмет етіп, бойындағы барын, өнер-қай- 
ратынелмүддесі үшінжұмсауды ғанабілген-ді... Бүгінгіәңпме 
жүректүкпірінде бұғынып ж атқан күпті сырды есіне түсірді. 
Сұрап отырган соң, амал қанша, бүгіп қала алмады. Қарсақ- 
байда болған әңгімені бастан-аяқ айтып берді.



Қапыш Сотбаеп ескерткіші ашылгап соң, 
Алматы, 12сәуір 1999 жыл



Академик Ш. Шокин, Ғаниса, Шәмшия және Мейіз 
Қаныш қыздары "Сөтбаевтың" авторымен, Алматы, 1981 жыл

Сөтбаевтар әулеті ең жақын туыстарымен М. Сәрсекеге 
ғалымның қара шаңырагында құрмет көрсеткен күні. 

Ортада отырған Әлкей Марғұлан мен Қанекең оөибішесі - 
Шәрипа шешей, 12сөуір 1981 жыл
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Медоу Сорсеке Париждегі Қаныш тойында, сәуір 1999 жыл

Ханпса Қанышқызы, Медеу Сәрсеке жоне "Қазақтың Қанышы" 
романыи шығарушы Мүхтар Құл-Мухаммед, 0 ман 1999 жыл



ҚР долегацпясынын, оір тооы Жаңа Парижде: Ічәкімбек Салықов, 
Мед(>у Сәрсеке Аиамжол Қошанов және \нтжан Абд) \нн

"Сәтбаевтың" Мәскеуде қанта шығуына арна.\ган тусаукесер 
топынан көрініс, Семеп, Жастар сарайы, қантар 2004 жыл



Медоу Сорсокс' - Сс'мс'и қоліісышаң Құрмвггі ікиіМііты, 
қоцгоі) 199(5 ж і.іл

І^Р жазушылор одаі ыпың хотшысы Раббас Қлбышен мврвйтой 
носш қуітықгады, Сомои, 1996 жыл



Модоу Сорсскош қүгшқтнуічі к с а г о і і  Жозқаяғаи облысы 
долсчсщинеының бір тобы - Сорік Тпроіч^лдші жоно 

қүрдйеы Іісіқбни

АЯсій сіуданыньщ "Қсілстмқсіе" анеаблі той иосшөнмоп 
құітт.іқтап түр, Сомічі, қаңтар І99бжыл



Қасым Қайсенов, Семей, 1996 жыл

ҚР Үкімотшщ Премьер-Мшшстрі Н. Ө. Балғымшев, халықаралық 
Қ. 11. Сатбаев қорыпьщ президенті К. Салықов жане жазушы 

М. Сарсеко, Алматы, Үкімет үні, 27 иаурыз 1999 жыл
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Аупартком хатшыоы әлденеге ойланғандай біршама уақыт 
үнсіз отырды да, әлден соң ғалымға тура қарап:

— Меніңше, партияға мүше болғысы келген адаладамдарға 
жасанды тосқауыл қойған солақай уақыт келмеске кеткен 
сияқты. Сөйтсе де Орталық Комитеттегі жолдастармен ақыл- 
дасайын, хабарөзімненболсын. — деді.

Әсілі, бұл әңгіме тектен-текке ербімеген. Түйткілді мәсе- 
ле жайында филиал коммунистері ұйымының бюро мүшесі 
ШАПЫҚ ІІІӨКИН "ҰҒА-ның ғұмыр жолы" кітабында былай 
депті: "1944 жылдың басында Қазаңстан К(б)П Орталық Ко- 
митетінщ екінші хатшысы Ж.Шаяхметов Сотбаевңа партия 
мүшеліпне өтуді ұсынды. Оған ОК-тщ хатшылары Мұхамед- 
жан Әбдіхалықов, Тихон Ивинович Абабков және филиалда 
қызмет істейтін қарт коммунист Сулеймен Ержанов (ғалым- 
ды жас күнінен білетін, байырғы баяпауылдық — С.М.) кепі- 
лдеме берді... О кұнде Компартияға мүше болмасаң — бас- 
шылық қызметке қоймайды, әмбе КСРО ҒА-ның филиалы- 
ның төрағасы сияқты өте у.\кен мәнсапқа. Ал, партия мүшесі 
емес адамға қаншама тырысса да сенімсіз көзбен қарайтын 
кереғар рәсім  қалыптасқан. Оның түзу ниетіне тпісті көмек 
те көрсетпейді, үстінен қарайгы н партия шенеуніктерінщ  
көзқарасынан әрдайым такаһар ызбар сезіліп тұратын-ды. 
Көңілгедық салар осындай одағайда менменшіл мшезге Қане- 
кеңде жіп ұшырайтын. Сірә, сол себептенде ол Компартияға 
мүшелікке өтуге қуана ынта бі.лдірген-ді. А қы р аяғында сол 
филнал жұмысын сәттірек қозғауға мүмкіндік туғызды...".

ҒЫЛЫМ ОРДАСЫН КӨТЕРЕРДЕ

I

"Қаныш Имантайұлы шамасы 1944- жылдың екінші тоқса- 
нынан бастап филиалды респу^бликалық Ғыуіым академнясы- 
на айналдыру ісіне біржола д е н  қойып, сол үшін пәрменді 
әзірліктер жургізді... Содан бір күні Қазақстан К(б)П ОК-І 
м ен республика үкіметше жаңадан 11 гылыми-зерттеу ин- 
ститүпарын ұйымдастыру туралы ұсыныс түсірді, — депті 
академнк Ш.Ш.Шөкин ҰҒА-ның құрылу, қалыптасу кезең- 
дерін сипаттаған деректі хнкаятында. — А іайда басшылар 
Сәтбаевтың бұл ойын нақ тылы жағдайдан алшақ кеткен қияли  
жобадеп есептеді 4л, Қаныш Нмантайұлы мұрат еткен ісшен 
бас тартпай, билік басында отырғандарды өз ойына иланды- 
руға қажетдеп білген әрекеттердщ бәрш  де  жасап бақты,

26-26
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соған тіпті КСРО ҒА-ның беде,\ді академиктерін д е  пайда- 
лаңды... ,Аңырында жоба Алматыда толық мақұлданып, соған 
енді одақтық ҒА-сы мен БК(б)П ОК-нің ке.лісімін а \у  қажеттігі 
туды. Оған Қ.Н.Сәтбаевтың өзі аттанды, М әскеуге жүрерде 
көмекке мені шақырды.."

Ш ынтуаптын айтқанда, мәскеудегілер де қисынды уәж 
айтып, "бұларың қнялмен шектес ұсыныс" дегендей қарсы- 
лық аңғартады. Әсіресе базалар мен филналдар кеңесі бір 
жылда тыңнан 11 ннститут ашу орындалмайтын іс санап, 
Қ азақстанды қтарж обасы натүзетуж асап, ж ы лсайын екі, нә 
үш инститлтұйымдастырып, академия мәселесше содан кешн 
оралуға ойысады. Қаныш Имантайұлы ж асаң серігін ертіп 
алып, Ш апық Ш өкі\ лы бұлкезде Қазақ фнлиалының энерге- 
тика секторын басқаратын-ды, Орталық Комитеттщ жауап- 
ты қызметкері Б.Н.М итрейкинге барады. Ол да салған жер- 
ден ж ұрт айтқан уәжді қагіталайды. Сөйтсе де соңынан ра- 
йынан қайтыи ғылым саласын басқаратын бөлімнің меңге- 
рушісі Ю .А.Ж дановқа жолықтырады. Кімді болсын құлай 
сенген іске нландыра білетін, ондай кезде тілмарлықтан гөрі 
ұтымды ой, мықты айғақты пайдаланатын қазақ  ғадымыжа- 
саң  қ ай р атк ер  Ю рий А ндреевичті (П олитбю ро мүш есі 
А.А.Ж дановтың бадасы, И.В.Сталинның қы зы  Светланаға 
үііленген) өз жобасына еліктіріп, сұхбатсоңында ол "Ұсыны- 
сыңызға қарсы емеспін, тексоған ҒА-ның президенті В.Л.Ко- 
маровтың жазбаш а келісімін а \ы п  келіңіз" — деген орында- 
луы неғайбыл қиын шарт қояды...

"Келесі кун і Қазақстан өкі.\дігінщ нұсқа}ппысы М.М.Рут- 
ман, Қанекең және мен үшеуміз прозңдент тұратын қала ірге- 
сшдегі оңаша жайға аттандық, — деп сыр шертеді Шапық 
Шөкіұлы сол күні кырген-білгені жайында жарым ғасырдан 
соң. — Бладнмпр Аеонтьевичпен әңгіме біз үшін қолайсыздау 
сарында жүрді П резңденг бірден: "Он екіде оір нұсқаларың 
жоқ, қаншама қурал-жабдық, тексеру, аип еу  аспаптары ке- 
рек. Ж арайды, укі чет соншама ннститутқа уй-жай тауып 
берсін-ақ. чен  көрген Алматы жағдайында бүған да шубәм  
бар..."деііке \іп, қарсы хығыныңаяғында: "Осы мәсе\ені үкімет 
а.\\ына қойы п отырған өздеріңнің естерің дуры с па?" — ңе- 
гелде/7 сыңаііға ойысты..."

Әрине, мынадай онлы да, иланымды уәжден соң Сәтбаев- 
тың серіктері бұл мәееледен оңбай күйрегенін сезіп қамыға 
бастаған еаіте, фмлиал басшыгының алыстан орағытып, сы-



Цтдпмшы шынфмшл^ы________________________________ 403

лап-сипап отырып, саяжай иесінщ көңіл үдесінен шыға сөйле- 
ген үнін еетиді...

' — Жо-жоң, қымбаттым, осынша и н  'титутты бір жы;\қа 
ашу туралы өтіннп жасауға бола ма ?! — депті Комаров қатты 
абыржып.

— Владпмир Леонтьевич, — дейді жымиған Қанекең, — бұл 
іске төрелікті екі жаққа да бейтарап кісі. әмбе мұндай шаруа- 
ның қыбын жақсы сезінетін әйел заты айтса деймін... — Қазақ 
ғгьүымы өздерше шай құйы п отырған прззиденттщ заиыбына 
ұмсына қарап, сөзш қарапайым сауалмен түйеді. — Айтыңыз- 
шы, қымбатты қожайым, баспана үйі бо/\маса — отбасына ке- 
ректі түрлі бұйым, иә жиһаз жинаудың қажеті қанша ?

— Әрине, әуем үй салу керектігі ақымаққа да түсінікті! — 
деп Комаровтың зайыбы төтесінеи бір-ақ туседі.

— Міне, зайыбыңыз әділін айтты. Шынында да, Владимир 
Леонтьевич, ннституттың өзі болмаған соң, соған к ү н  ілгері 
жабдық, иә ғылыми қызметкер ж инаудың қажеті қанша ? 
Жұмысты, сірә, уйдің іргесін қоюдан бастаған жөн болар...

Сәтбаевтың қапелімде төндіре айтқан дәлелінен бас тарта 
алмаған прозидент қыбыжықтап, бізге а/іма-кезек қарады да... 
кенет қолын сілтеп: "Хаттың жобасы қайда?.. " — деді де, ал- 
дын-п\а әзірленген құжаттың жоғарғы бұрышына "келісемін!" 
деп жазып, қолы н көсілте сүйкеді..." — деп куәлік етіпті Ша- 
пық ақсақал "Өмірдің төрт мезгілі" атты ғұмырнамасында.

II

1943 жыл филиалға топы рақ зерттеу ж әне ботаника сек- 
торлары негізінде бесінші институт қосылған. Бір жылдан соң 
зоология ж әне тропикалы қ аурудар инстнт^ты ашылды. 
Өлкелік патология институтының іргесі қалануы да солжыл. 
Ал ҚазФАН басшылыгына тікелей бағынатын секторлар саны 
бұл қарсаң і,а тоғызға жеткен-ді...

Қ.И.Сәтбаев пен Ш .Ш .Ш өкиннің Мәскеуде ұ зақ  жүріп 
тындырған ұлан-ғапыр ісі сол жылда-ақ жеміс тергізе баста- 
ды .С оныңбірі — КС РО ҒЛ -ны ңП резиденп В.Л.Комаровтың 
Алматыға, Қазақ КСРүкіметіне жолдаған ресми хаты. "...Қазақ 
ф и.\иалы ны ңдам уқарқы ны , зерттеулершщсоңғы үшж ыл- 
да өріс а.\ған көлем ім ен  сапасы, сондап-ақ ҚазКСРХа/іком  
Кеңесі м ен ҚазФ.ЛН төралқасы бүгін таңда сәтті жұмыс істеп 
отырғап ғылыми м екем елердщ  ізденісін одап әр і күшейтіп 
және нығайтуға жасаған нақгы .іы  шаралары, — дептіВлади- 
мир Леонтьевич сол хатында, — академняның төра,\қасы
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соған тіпті КСРО ҒА-ның беде^іді академиктерін де  пайда- 
ланды... ,Ақырында жоба Алматыда толық мақү,\данып, соған 
енді одақтық ҒА-сы менБК(б)П ОК-нщ келісімін алу қажетгігі 
туды. Оған Қ.И.Сәтбаевтың өзі аттанды, Мәскеуте жүрерде 
көмекке мені шақырды.."

Ш ынтуайтын айтқанда, мәскеудегілер де қисынды уәж 
айтып, "бұларың қиялмен шектес ұсыныс" дегендей қарсы- 
лық аңғартады. Әсіресе базалар мен филиалдар кеңесі бір 
жылда тыңнан 11 институт ашу орындалмайтын іс санап, 
Қазақстандықтар жобасына түзетужасап, ж ы лсайынекі, иө 
үш институт ұйымдастырып, академия мәселесіне содан кейін 
оралуға ойысады. Қаныш Имантайұлы ж асаң серігін ертіп 
алып, Ш апық Шөкіұлы бұлкезде Қазақ фнлиалының энерге- 
тикасекторы н басқаратын-ды, Орталық Комитеттщ жауап- 
ты қызметкері Б.Н.М итрейкинге барады. Ол да салған жер- 
ден ж ұрт айтқан уәжді қайталайды. Сөйтсе де соңынан ра- 
йынан қайтып, ғылым саласын басқаратын бөлімнің меңге- 
рушісі Ю .А.Ж дановқа жолықтырады. Кімді болсын құлай 
сенген іске иландыра білетш, ондай кезде тілмар.'\ықтан гөрі 
ұтымды ой, мықты айғақты пайдаланатын қазақ ғалымыжа- 
саң  қ ай р атк ер  Ю рий А ндреевичті (П олитбю ро мүш есі 
А.А.Ж дановтың баласы, И.В.Сталинның қызы Светланаға 
үйленген) өз жобасына е мктіріп, сұхбатсоңында ол "Ұсыны- 
сыңы зғақарсы  емесшн, тексоған ҒА-ныңпрезиденгі В.Л.Ко- 
маровтың жазбаш а келісімін алып келіңіз" — деген орында- 
луы неғайбыл қиын шарт қояды...

"Келесі күні Қазақстан өкЖдігінщ нүсқаушысы М.М.Рут- 
ман, Қанекең және мен үшеуміз прозндент туратын қала ірге- 
сіндегі оңаша жайға аттандық, — деп сыр шертеді Шапық 
Шөкіұлы сол күні көрген-білғені жанында жарым ғасырдан 
соң. — Владнмир у\еонтьевичпсн әңпме оіз үшш қагіайсыздау 
сарында жүрді. П резиденг бірден: "Он екіде бір нусқаларың 
жоқ, қаншама қурал-жабдық, тексеру, олшеу аспаптары ке- 
рек. Ж арайды, укімөт соншама пнстнтутқа үй-жап тауып 
бөрсш-ақ, мен көрген Ашаты жағдайында бүған ңа шүбәм  
бар... "дейкеліп, қарсы.лыгыныңаяғында: "Осымәселені укімет 
а,\дына қойы п отырған өздорщнщ естерщ дүры с па?" — де- 
гендей сыңайға ойысты..."

Әрине, мынадан ойлы да, нланымды уөжден соң Сотбаев- 
тың серіктері бүл мәселеден оңбаіі күйрегенш сезіп қамыга 
бастаған сәтге, фплиал басшысының алыстйн орағытып, сы-
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лап-сипап отырып, саяжай кес:нщ көңіл үдзсшен шыға сөйле- 
ген үнін естиді...

" — Жо-жоқ, қымбаттым, осынша ішститутты бір жы.\\а 
ашу тур^лы өтітш жасауға бола ма?! — депті Комаров қатты 
абыржып.

— Владю-тр Леонтьевич, — дайді жымиған Қанекец, — бул 
іске төрелікт’ екі жаққа да бенгарап кісі. әмбе мұцдай шаруа- 
ның қыбын жақсы сезінетін әйел заты айтса деймш... — Қазақ 
Ғсыымы өздерше шай құйы п огырған презндентпң зайыбына 
ұмсына қарап, сөзш қарапайым сауа.лмен түііеді. — Айтыңыз- 
шы, қымбатты қсжаиым, баспана уіЬ' болмаса — отбасына ке- 
рекіі түр,\і бұйым. иә жиһаз жішаудың \ажег. қанша?

— Әрине, әуе,іі үй  са,\у керектіп ақымаққа да түсюікп! — 
деп Комаровтың заііыбы төтесінен бір-ақ түседі

— Міне, зайыбыңыз әді \ш  айтты. Шьшында да, Владнчир  
. \еонтьевич, пнстнтуттың өзі болмаған соң, соған күш ілгері 
жабдық, иә  ғылыми қызметкер ж инаудың қажеті қанш а?  
Жүмысты, сірә, үйдің іргесін қ пюдан бастаған жөн болар...

Сәтбаевтың қапе.х:м,\е төңдіре айтқан даіаідаен  бас тарта 
ачмаған ирези\оігг қыбыжықтап, бізге алзга-кезекқарсдыда 
кенет қа іы н  сілтеп: "Хаттың жобасы қаңда?.." — дед/де, ал- 
дын-а\а әзір\енген құжаттың жоғарғы бұрышына "к&шсежн?т 
деп жазып, қолы н көсІлте сүйкеді..." — дгп куәдік етінті Ша- 
пық ақсақал "Өмірдщ төрт мезгтлі" атты ғұмырыамасыңда..

II

1943 жыл фн міалға топы рақ зерттеу ж әне ботаника гек- 
торлары негізшде бесшші институтқосылған. Біржы.лдансон 
зоология ж әне тропикалы к ауру \ар  институты  ашылды. 
Өлке.\ік патолопія инстіггутының іргесі каланүы да сол жыл. 
Ал ҚазФЛМ басшылығына пкелей багынатын секторлар саны 
бұл қарсаида тогызга жеткея-ді.

Қ.И.Сәтбаев пен Ш .Ш .Ш өкнннщ М әске\где ұзак  ж үріп 
гындырған ұлан-ғаныр ісі сол ж ы \да-ақ  жем:с тер г:зе баста- 
ды .С оныңбірі — КСРОҒЛ-ныңПрезидентіВА.Комаровтың 
Алматыға, Қазақ КСР үкіметше жоллаған р е о ш  хаты. ".Дазақ  
ф н ш з  ш н ы н д а м у  қарқыны. зергт еулерт щ соңғы үп,ж ы .\- 
да оріс а \ған  к т е м ім е н  сапасы, соддай-ақ ҚадКСРХ&лком  
К еңссім ен ҚазФ АН  т ралқасы  б ү п н  гаеда с&гтіжұмысісғед 
отырған ғы ш м п  м екемелердш  ідденіст  одаш әр і күсжештн 
жәнө ныгаигуғаж асаган нақты \ы шаралары, — депгі Владіі- 
мнр Деонтьевич с о \  хагында, — акщдемгмиың төращасы
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Сіздердегіф іш іалды  1945жылыҢазақ ҚСР-ныңҒылымака- 
дем яясы  ртіп қ ұ р у  т)гралы  мәселе қоюға мүмкіндік туғызып 
отыр Біздщше, осы хат республика басшыларына ой салып, 
бұрынғы әрі-сәрі көңілден дереуарылып, жедеғабыләрекет- 
ке кірісуіне түрткі болған. Тамыздың 18-күні Қазақстан К(б)П 
Оргалық Комитеті Ғылым академиясын құруға озірлік тура- 
лы нақгы шаралар белгілейді.

Филиалдбщ бұдан былайғы жұмысы осы қаулыға орай 
жүреді: М әскеу мен Алматы арасындағы ғылыми байланыс 
күшейіп қана қойған жоқ, мүлдем жаңа кезеңге бет бұрды... 
Айталық, сол қаулыда есімдері аталған жиырма төртдокторант- 
тың үкімет белгілеген мерзімде диссертацияларын қорғауы 
маңызды іскеайналды. Өйткенісолардыңбар,\ығыда — ертең 
шаңырақ көтермек жас ғылым ор дасының "уығын шанышпақ", 
қазақ елі солжылдары і мм көпне шығарған үміткер ұл-қызда- 
ры. Олардың к ө п ш і л і і  і  Алматының жоғары оқу орындарында, 
филиал институттарында еңбек ететін. Ғылыми жұмыстарын 
тезірек б'тіру үшін республика үкіметі негізгі міндеттерінен 
босатып, арнаулы стипендия тағайындаған. Бәрі де Москеуде, 
ізденіс қамында, ғылыми жетекшілерішң қасында...

Ж ан-жақты әзірлік Алматыда да қы зуж үріп жатыр. Фили- 
алдың аспирантурасы бұл қарсаңда нағыз ғыл>'ми мектепке 
айналған. Екі-үш жылдан бергі әзірліктің жеміс берер, тод 
төгер кезі. Дайын диссертациялар дереу қорғалуға тиіс. Да- 
йын болуға жақындары жұмыстарын тездетіп, алды-артын жи- 
нақтасын, көмек тілейтіндері не керегін айтын, мәлімдеме 
түсірсін. Ғылыми кеңес жердем етуге әзір. Тек бір ғанаталап 
қоюға болмайды: мәнсіэ жұмыспен, нәтижесі дүдәмал диссер- 
тациямен қорғауғасұранба, науқан қызуыменөтіп кетеміндеп 
ойлама. Ғылым — базардағы делдалдар саудасы емес!..

Ө ндірістен келгендерм ен  ж ұм ы с өзгеш елеу  талапта 
жүргізілген-ді: олардың дені "қағазбасты лы ққа", әсіресе 
жүздеген бетдиссертация жазуға мүлдем дағдыланбаған; аш- 
қан жаңалығы өндіріске баягыда ешп, ж үз мьіңдаған сом кіріс 
беріп тұрғандары да бар; соны тек диссертаңияға айналды- 
рып, ғылыми жүйеге келтіріц, ресми қорғау ғана керек; ал қай- 
сыбірінбірден-ақ В/\Қ-қа ұсынып бекітудісұрауқажет.

Мөселен, Қазақстандағы ірі геологтардың бірі Е.Д.Шлы- 
гинніц геология ілімін терең білетіндіп жаиында ешкімнің та- 
ласы жоқ. Оның Солтүстік Қазақстан аймағын ұзақ жылғы 
зерттеулері, геологичлық саяхаттары кандндазтық днссерта- 
ция қорғауға негіз болды. Евгенпй Дмитриевпч көптен бері
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ғылым докторының міндетін атқарып келеді, кен-металлургия 
институтының жалпы геология кафедрасын сәтті басқарып, 
жүздеген геологтар тәрбиелегені — бұған айғақ. Алайда док- 
торлық диссертациясын жазуға оның уақыты жоқ, бәлкім, 
ұқыптылығы жетпейдг Филиал жетекшісі осы жайында сөз 
бастаса-ақ, Е^Д.Шлыгин әртүрлі себеп айтып, тәулігІне он бес 
сағат жұмыс істейтінін дәлелдеп, сабақ кестесін көрсетеді. 
Шынында солай. Сөйтсе де геолог әріптесіне қаттырақ ескер- 
туге тура келді, Евгений Дмитриевич сол жолы да: "Қаныш 
Имантаевич, менің қолыма бір қауым үйелмен қарап отыр... 
Тап қазір маған ертеңнің қамын ойлау\ан гөрі, соларға бір қап 
бұршақ тауып бергенін тиімдірек!" деп тұрмыс тауқыметін 
айтып құтылып кетті. Бұлда шындық. Соғыс күндерінің уақыт- 
ша тапшылығы, ғылым иееін сол үшін қалайша кінәлайсың?.. 
Арада екі-үш күн өткен жоқ, филиал жетекічісішң жүргізушісі 
Шлыгиннщ патеріне бір қап жасымық алып келді... \мал бар 
ма, Евгений Дмитриевич ұйқы сағаттары есебінен жұмыс істеп, 
бір жылдан соң геология-минералогия ғылымдарының докю- 
ры атағына ие болды (бертшде ол респуб.шкалық академияға 
толық мүше болып сайланды).

1944 жылдың қараш а айында республнкалық Халкомы 
ҚазФ АН-ның құрылымы 16 ғылымн-зерттеу институтынан 
түзелс ш деген жобаны бекптп, қаржы босатқан-ды. Аспирант- 
тар саны 237 адам болып, филиал ннстнтугтарында енді мың 
қарш\ы қы змёткер іоның тең жартысы іылыми жұмыстар- 
мен нақты шұғы.лданды) еңбек етугетиіе. Бұл шаруаға аз-кем 
қатысы бар жұрттың бәрі де енді "Көрінген таудың алыстығы 
жоқтығына..." сеніп, тансырылған істі құлш ына атқаруға 
кіріскен-ді.

Соған орай даңқты 1945 жылда ғылым ордасының шаңыра- 
ғын көтеруте қы зу өзірленіп жатқан филиал қызметкерлеріне 
түрліше обігершілік екга\ген. Әсіресе Қаныш Имантаиұлы үшін. 
Сол күндерде ол Алматыдан да гөрі Мәскеуде көбірек болатын. 
Фі ілиа\төрағас ы ғана емес, үкіметпң жауапты қызметкерлері 
де. Қаншама қауырт шараларды жүзеге асыру шарт, жаңадан 
құры,\ған ғылыми инстітггтардың күн сайынғы зәру қажет- 
тері — ісжөнінежепкқызметкерменкөмектееумен қосазерт- 
теу жабдықтарын табуга шекп... Біртәуірі, акалгмияның сексен 
бес жастағы президенті ВЛ.Комаров Қазақстандықтардың мұң- 
мұқтажын жақсы біледі. Оларды кезексіз қабылдайды және 
әрбір кездесуде: "Біз сіздерге соғыс жылдарында қарызданып 
қалдық, әсіресе қонақжан ізеттеріңіз үшін. Міне, енді соның 
есесін қайыратын кезеңтуды!" -  депәзілдепотырып-ақталаіі- 
та\аіі күрделі мәселені оп-оңай шешіп береді...
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Сөйтіп, әбігер ж ұм ы стар соңында сабылып ж үргенде 
көктемге де ілікті. Төртжы.\,\ап бері бүкіл Ічеңес халқы аңса- 
ған, күллі адамзат зарыға күткен Ж еңіс күні туды...

Қазақ елшің Ж еңіс мейрамын қуаныштаған дүбірі басыл- 
май-ақ тағы бір мерекенщ хабары  келіп қа.\дьі.

КСРО ҒА-сы 220 жылдығын салтанатты түрде агап өтпек. 
Мұндай келелі жиыниан ж ер-ж ердеп филиал база, бөлімше- 
лер қалыс қала ма? Кім-кім, Қазақстандықтар бұл мерекеге 
қатысуға белсенді еңбепмен толық хақылы. Сондықган да 
үьаметпен партня филиалқұрамындажұмыс істеитш 50 ғалым- 
ды түрлі дөрежелі ордендермен, 25 киш ғылыми қызметкер- 
лер мен лаборанттарды медальдармен марапаггаған. ал филн- 
алжетекішсінің жанқиярлық іс-әрекегі ҒА-ныңәйгілі ғұлама- 
лары қатарында аталып, Ленин орденіне ие болған-ды (Қаныш 
Имантайұлы сол жылы ерекше еңбегі үшін "¥лы Отан соғы- 
сының" екінші дәрежелі орденімен де марапатталған).

Қазақстанның гылымн делегациясын М әскеуге Қаныш 
Имантайұлы бастап барған. Қогымша міндет — М оскеу мен 
Ленинградтың ғы лымн мекемелеріһТң жұмысымен, құрамы- 
мен жететанысу. Бүлда ертеңп ұлан-асыржұмыстыңқамы...

Т.А.СӘТБАЕВАНЫҢ естеліпнен:
..Академияның мероке/ик можшсі моу сымньщ орта кезіи- 

де, Үлкен театрда өтті. Қаныш ИманЩйүлы мағанда шақыру 
билет акеп берді және өте жақсы орынға: үшінші ярустьщ 
бірінш і қатары, төралқаға ұрымтал түрған бүпір балкоп. 
Көршіме қарасам — Мнхаил Камінкиевич Короипн, Том тсх- 
нология институтында өзімді оқытқан профессор, арада откен 
жиырма жыл еш қандай өзгертпеген. Амандасып, шәкірті 
екенімді антып едім, устазым үціле қарады да: "Танямысың, 
ау іе  Тася?" — деді. Сіра, угақыт көпп мені көбірек есенткен, 
ал Таня деп отырғаны — жан қүрбым болатын.

Партерге келе бастаған шетелдіктерді түстеп отырмыз. 
Көпшіліп қоңы р түсті атластан жамылғы (торп) кпгон... Бір 
мезетте шашыаппақ қудай кексе айел үзынбойлы, ашаңж} зҚі 
еркекгі қолтықгап келіп, бірінші қатарга жайғасты. Сөіігсем, 
бүл екеуі есімдері дүние жүзіне өйгілі И рен мен Фредсрнк 
Ж олио-Кюрилер екен.

Салтанатты мәжімс басталған соң қ урметп төрде отыр- 
ғандарды түстеуге көштік. Оның екшші қатарынан мен тағы 
бір устазым — Социалнстік Еңбек Ері, академик Владпмир 
Дмитриевич Кузнецовты таныдым. Ол кісі фнзикалық зерг- 
ханада оізбен гірактика жургізгең-ді. Қасында өзінің шәкірті 
Қаныш Имантайүлы отыр. М ихаил Камінкневич оны да сау-
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сағымен нұсқап: "Әне бір алпамса денелі, маңданы қасқа, 
жүзі парасатты азиагты іанисыц ба — ол атақты қазақ ғалы- 
мы, м енщ  сұфкті шәкіртш! Ұстазынан шәкірті озды деғен  
осы, ол т}гралы естисщ сыі!.. "десін біржосын мақтаныш сезім- 
мен және ерекше шаггана лепіріп... М ен биязы жымидым да, 
ш ақыру билетімді кәрсеттім, а \ онда ... Сатбаева деп жазыл- 
ған-ди..."

Қазпқстандықтар үшін дайындықтың ең қызу кезеңі туды. 
Ж обада аталған институттар түгелдей құрылды: алайда 
көпшшгі қайда гізе бүгіп отырып, жұмыс істерін білмейді; 
институт директорының іс қағазы әдетте портфелінде жүреді; 
ақш а құж аттары на басатын мөрі — есепш шіңқалтасында... 
Тап болған қысылтаяң жағдайдан өздерінше жол қарасты- 
рыгі, институт директорларының кейбірі үкімет үйіне жш  
барады, Қ азақстан К(б)П Орталық Комитетіндеп лауазым 
иелерш де мазалаііды. Ал, олардың да қа,\тарыста ұстап отыр- 
ған үй-жайы жоқ: о күндегі Алматы жел бағытына орай жо- 
баланған қнғаш көшелерде саі і түзеген тоқал үйлерден тұра- 
тын-ды; деш екі қабатты; ал кеңсеге лайық ғимараттар сау- 
сақпен санағандай; солардың еңсесі түзулеріне үкімет кең- 
селері ніптіресе орналасқан... Бір ж ы лдаш аңы рақ көтерген 
он бір институтқа ең кемі горт-бес ғимарат керек. Амал қан- 
ша, кейбіріне бес-ш\ты ғылым ошағын тықпалауға тура келді.

Қаншама жанталасқанмен, Қазақсганның 25 жы.ддық ме- 
рекесГйе орай ғылым ордасын ашудың ауылы қаш ық екенді- 
гш мойындауға т \р а  келді. Алматыдағы ахуалмен есептескен 
КСРО үкіметі бұлмәселені кезекті мәжімсшде қарап, "Қазақ 
КСР-ныңҒА-сын құрутлралы" қаулы (26 қазан 1945ж.) қабыл- 
дайды. Сол құж ат республика ғылым ордасын алдағы жыл- 
дың 1 -маусым күні көтеруді мшдететкен...

Ш.Ш.ШОКИННЩ "ҰҒА-ның ғұмыр жолы" кітабынан:
"...1946 жылдың наурыз аііында Г о с п и т . ъ л һ  (қазірде Жам- 

был атындағы) және Үііғыр (бертшде А.Бантұрсынов аталған) 
көш елерінің қпылы сы на салынған 36-мектептің ғнмараты 
басы бүШ  филналға берілді, бізге дейін онда әскерн емхана 
болыпты. Әрпне, үйдің қаңқасы ғана сақта.лған, тамтығы қал- 
май бүлінген күйде қабы.лдадық. Басшылардың нұсқауымен 
осы ғимаратты тез арада жөндеп, әжетке жарату міндеті ма- 
ған жұКте.\ді, қарауыма құрылыс мекемесі берілді

Жұмысты екі ауысыммен істедік. Бояушы, сылақшылар- 
дың қарамы — 220 адам, барлық қурылысшыларды қосқан- 
да — 300 кісі. Тэүліктщ жиырма төрт сағатын сонда өткізетін
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болдым, түнге қарай үйден алғызған темір кереуетке қисая- 
мын... Республика басшылары күн  қурғатпай келеді. Сәуірдщ 
екінші жартысына ауған күндердщ бірінде, сол жылы Қазақ- 
стан партия үйымына бірінші хатшы боп сайланған Ж ұма- 
бай Шаяхметов келді. Ж өндеу жұмыстарын көрген соң, риза  
болды білөм: "Ертеде бір шал кемпірінен дамбалды тігіп бол- 
дьщ ба?" деп  сүрапты, орашолақ бәйбішесі: "біттім, тек бауы 
мен ауы қалды"десе керек... Сендерде де  солай екен ”, — дей  
тұрып, қасы нда ж урген құры лы с басш ыларына қалған  
жұмыстарды аяқтаудың нақты мерзімін атап, қосымша тап- 
сырмалар жүктеді.

Қаныш Имантайұлы да күн  сайын соғып тұрады. Жөнде- 
уді біз Біршші М ай мерекесі қарсаңында бтрдік. Бұл ғнма- 
ратқа филиалдың алты институты орналасты: химия, энерге- 
тика, зоология, сынақшы биология, өлкелік патология, бота- 
ника және микробиология секторы..."

Академияның ашылу салтанатына шақырылган құрметті 
қонақтар  Алматыға 24-25 мамыр күндері келген-ді. КСРО 
ҒА-сы делегациясының өзі 19 адам, оның құрамында вице- 
п рези д ен т И .П .Бардин бастаған  кеңес  ғылы мы ның сол 
күндегі бетке ұстар ж ары қ жұлдыздары, орыс ғылымының 
мақтанышы деп танылған саңлақ өкілдері бар, бұларды ака- 
демияның төралқасы ресми атаған. Қ азақстандықтар да өз 
тарапынан да бір топ ғалымдарды және Мәскеу, Ленинград- 
тың ж әне бірнеше ірі қалалардың, республикалардың қан- 
сыбір ғы дым-зерттеу институітарының жетекіш қызметкер- 
лерін шақырған. Олар болса республикадағы алғашқы бьмм 
ош ақтарын ашуға қолғабыс еткен, енді бірі — Қазақстанда 
ұзақ жылдар қызметістеп, үлт кадрларын тарбиелеуге, ғылым- 
ға баулуда еңбегі сіңген кадірмепді мамандар, енді бірі — күні 
бүгінге деиш  аспирантураға жіберілген Қазақстандықтар- 
ды оқытып, ұстаздық етіп келе ж атқан ғылым иелері.

Алматының іші-сыртындағы алма бақтарыны ң гүл атып, 
мейлшше жасанған жайдары кезі. Күн әлі қызбаған шақ. Қала 
да ақ бас Алатау шыңдары көмкерген сүлутабигатгың мешрлі 
құшағында, жасыл орманныц қоршауында түнып, ерекш е 
жасанып, бар көркімен құлпырып, құш ақ жайыптұргандай...

Күллі қазақ  елі туған ж ерш щ  кіндік қаласында ғылым 
ордасыпыц шаңырағын көтеруге келе ж атқан қадірлі мен- 
мандарын қуана қарсы алған. Пойыздан түскен сотте-ақ гүл 
ш оқтарын ұсынып, дос құш ақтары п айқара ашыи, қалтқы- 
сыз ашық көңілмеп қушып, сөз бен жырдан шашу шашып, әр 
түрлі ізет-жоралғылар жасаи құрм ет бі\дірген. Тау баура-
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йындағы- ең ж ақсы  демалыс үйлер«не орналастырып, шын 
ж үректен пешл білдіре күткен-ді.

Келесі күні-ақ комиссия мүшелері мен ресми қонақтар 
болашақ академияның ғы.лым ошақтарымен таныса бастады.

Сол қарсанда филиалда 17 ғылыми-зерттеу институты мен 
11 сектор жұмыс істс у ітін . Оларда бір мың а\ты  жүздей адам 
енбек етеді. Бұлардың тоғыз жүзден астамы ғылыми қызмет- 
керлер. Ірі өндіріс орталықтарында ғылыми ж еп  база ұйымдас- 
қан. Барлық институттар мен секторлардаөздерінің өсу жолын, 
зерттеутақырыбын, оның нәтижесш бейна\еген көрсеткин тақ- 
талар, әр қилы диаграммалар, фотоальбомдар, арнаулы көрме- 
лер қойылған. Ал геологіялық ғылымдар ин< титұмында \піне- 
ралопія мұражайы ашьь\ған. Оның тас мұрағаттары Одақта 
гана емес, дүние ж үзЫ к асыл тас көрмелерінщ қайсысымен 
болсын таласқа түскендей, қазақ да\асының табиғи минерал- 
дар қорын бейнелейді. Қа\аның қақ ортасындағы Шевченко 
мен Артил\ерия (қазіргі Құрманғазы атындағы) көшелерінщ 
ара>\ығындағы о.\аң бнік дуа\мен қоршаүып, академияның бас 
ғимараты тұтрғызы\атын орын деп жария\анған...

В.А.УЛЬЯНОВСКАЯНЫҢ естелігінен:
"1939 жы.іы Қазаңстанға тұңғыш ке/ігетыде көргеніммен 

са-лысгырсам — өзгерістер, шының\а да, таң қа\аріың. Рас-ау, 
сол кезде маған біреу а.\ты жы.цан соң фішіал осындай түбе- 
геіЪіі өзгеріске ұшыранды. керемет өседі десе — сенбеуім  
хақ...

Үшеудің орнына — 78 ғылым докторы мен профессор! Он 
адамның ғана кіші ғылыми атағы бар еді, ғылым кандидатта- 
ры ны ң өзі ж узден астам. О ларды ң д ен і жергілікті ұлт 
өкілдері. Архирендщ  кеңсесіндегі жұпыны үйде филиалдың 
барлық секторлары емін-өркін сыйып отыратын еді, онда онді 
бір ғана ГҒИқалыпты. А і өзге институттар у.ікен-үлкен алты 
ғимаратқа орналасқан. 1939 жылы елу пайыз қана орындал- 
ған зерттеу жоспары да ғылымның түр.лі саласына жіктеліп, 
терең д с  пәрм енді іздеулерм ен  ұштасқан... Осы игіліктің 
басы-қасынаи Қазақ республикасы ны ң зерек те алғыр, аса 
ізетті басшыларын көремін. Бәрінен де  бүры н әрқашанда 
тыным көрмейтін, оірақ соншама парасатты Қаныш Иман- 
тайұшның жарқында келбетті, жігерш тұлғасын танимын..."

1946 жылдың бірінші маусымы, ертеңгілж мезпл. Қазақ- 
стан зиялыларының таңдаулы өкілдері — ғалымдар мен әде- 
биет, коркем онер қанраткерлері, өнеркәсіп пен ауылшаруа- 
ш ы\ығы ныңозаттарыменжетекіш мамандары — Қарағанды
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м<ж Ж е зқ а іт н н ы ц , Ьмбі мен Кенді Лмміідың, Балқаштың 
жүмыгшыделоічщпялары, Ллматыдагы жоғаргы оқу орында- 
рыныңоқыіушы/\ары, жауапты паргия қызмоткерлері, Мәекеу 
менЛенннграүган, Орта Азия реепубликаларын.ш келген рес- 
мн қонақгар Лбан атындағы академпнлық оиерй және оалет 
театрыныңзалына лықтолған. Шынындада, бүл — қазақелшің 
руханиоміршде бүрын-еонды болмаган ұлы оқнға! Қандаида 
зор мерекеден асыитүскендеи тарнхп елеулі кезец!

Қүрмеггі төрде реепублііканың үкімет пен иартпя басшы- 
\ары, есімдері Аүние ж үзш е, О даққа анплі қонақ академнк- 
тер, ҚазФЛН-ныңжетекші алкасы.,.

— Қымбатғыжолдастар! Бгзбүгштарнхн мәні ерекш езор, 
борімпді бірдеіі тебіреіп ор ұлы оқнғага куә болыи отырмыз. 
Біз бүгш Қазақ Кеңас Соцпалпспк Респубщікасының Ғы.лым 
академпясыныңш аңырағынкотеруге жны/лдық... — депбас- 
тадц  салтанатты можілісті әзірлік тобының жетекшит 1 Іұргас 
Дондібайү/Ш Оң,\асыпов.

Одан соң мінберге Қазақстан Кңі)Г1 Орталык Комнтетінің 
хатшысы М ұхамеджаи Әбдіхалықов шығып, Қазақ респуб- 
лнкасыныңдербес ҒЛ-сын қүрутуралы тарихн қаулыны жа- 
рня етғі. Тағы бір үкімет мүшесі икадемняның алгашқы құра- 
мын атады: республнканың маңдан алды 30 ғалымы р ы л ы м  

ордасының толық ж әне корроспондеігг-мү шесі атаныпты.
М ерекелі жиынды ж үрпзуш і сөз кезегін ҚазФЛН төрака- 

сы Қ.И.Сөтбаевқа үсынады.
— Ғасырлар боиғы ұзақтарихы нда қазақ халқы қилы за 

мандарды басынан кенгп. Бағзы бір уақьпта олсәулотп шаііар- 
ға, сан алуан косшке пе, Батыс пен Шығыс аралығында алыс- 
беріс ж үрпзген іргелі ел еді. Қалалары да жүзіктщ  көзінеи 
откізгендей едемі болатын: Тара.з, Ллмалы, Түркістан, Отырар, 
Сығанақ, Шаш... деген беішелі атгарының ө.чі-ақ коп жәйтгі 
аңіаргқандан; оларда білім ошақтары өркен жаиды, мешгггер- 
мен қоса гылым сарайларынан да кенде болган жоқ. /\лха/\қы- 
мызөз еншісшетнген ұшы-қиырсыз кең даланы иемденш, гөрт 
түлік малөсіріп, емін-еркін омір сүрді. Соитежурш бүкіладам- 
затөркениетінен өзіне лайық орнын таба бі лді, ілгері дамудан 
да кенже қалмады: бұган дәлелге аса құнарлы өн мен жыр 
қорын айтсақта жеткілікті; ән гана емее күй де шыгарды, ба- 
тырларжыры, халықтықэгіос, аңыз-дастандары, ертегі, жұмба- 
қ-жаңылтпаштары қаншама; бізде фольклордың алуан түрі 
қорланған; ең ғажабы осының бәрі бірді-екш , жинаушы- 
зерттеушінщ ұқыпты еңбегімен емес, үриақтан ұрпаққа ми- 
рас боп кош кен өнер  иелер ін ің  — ақы н, ж ы рау, әнші, 
күйшілердіңжады арқылы XX гасырға жетіп отыр...
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— Ендісіздер күллі өмірі габиғатаясында, тіршілігідеөзін 
қорш ағэн ж араты лы сқа бешмделш, айналасындағы жан- 
жануар оломі мен табнғи өсімдіктер дүннесш е жанасудан 
қалыптасқан жұртғыіітүйсік-түсіш гіне зер салып қараңыз- 
дар: қазақты ң естияр қариялары теігпштеп сұрасаңыз — 
осімдіктіңмындакан түріитүстейді, әрбірппңатын ғанаемес, 
пайда-зал,ілын, шипалық қасиетін, қайдаөсіп, қашан гүлдеи, 
иө солатын мезплш де ғылым иелершпіе сипа'п'ап бере ала- 
ды; ғажаи аңғарымпаздық емес пе?!..і Немесе біздің халық- 
тың жер танығыштық қабілетш а»\айық: әсіресе қайсыбір 
атауларды баиырғы ғеограф, геологгарды таң қалдырып, 
ғы\ыми дөл және асқан көрегендікпен атап, ой-қырын, кел- 
бет-түсін ғана емес, қойнындағы асыл қазынасын бейнелі 
сөзбеи иүсқап беруі, мені, кен іздеуші ретшде талай мәрге 
тенті откенш мойындауғатиісшн... Ал, т> ған жұргымның мал 
бағу кәсібш, оның тұқымын жетілдіру, індетке ұшырағанын 
емдеутәсілдерін ш ұқш ия зорітеген ғалым-зоотехник, вете- 
ринар мамандар аса пайдалы үлгі-өнегеге жолыгары сөзсіз. 
С.ондай-ақ біздің құсбегілердщ  қыран құсты қолға үйрету 
•гәжірибесі, опың бап-күйін келтірудеп таңгаларлық өдістері. 
Болмаса атбеп қарітарды ң бойге агын баптау өнегесі... Осы- 
ның бәрі қазақ  халқының ғасырлар кошшде тоқтап қалмай, 
үномі рухани өсуде болғанын, адамзат иплігіне асар ұлагат- 
ты тагылымдар жинақтаганын, демек, оның өткен тарихы- 
нан, түрмыс-тіршілігшен де ғылыми сүрыптау, зерттеу ар- 
қылы талай-толай ип  өнеге, кәдеге асар істер табуға болады..

— Қазақ халқы, Кеңес Одағындағы барлық ұ л п а р  сияқ- 
■гы, өте қы сқа мерзімде ғасырға парапар дамуғатүсш, қазір 
де өркениеітщ  алдыңғы ш ебш деп ж ұрітарм ен  теңелді. Бұл 
үшін біз Коммунистік паргияга, оның көреген кесемдеріне 
қарыздармыз... Соның арқасында біздо қазір ғылыми ұжым- 
дардың іргесі қаланды, көркейген әдебиен  бар, барынша 
өркен жайган өнер ош ақтары қаз тұрды. Кәсіби тірлігіміз де 
сан тарам өсіп, өр алуан шаруашылық пен өнеркөсіп түрлері 
қаиа г жайған, бағзы бір кезоңдерде құрып кеткен, топырақ 
астында қалған білім сарайларының үгтш ен ғылым оодасын 
қайта көтерш отыр.

...Әлбетто, алқалы топ алдында айтары мол, мәнді ойын 
нақты айғақ, бшк мұраттармен, қажетжағдайда асқақ қиял- 
мен де өрнектеп, тыңдаушы ж ұртгы ң құлақ қүрышын қан- 
дыра білетш қайрагкер ж ан оұлж олы  да ежелгі қалыбыпан 
жаңылған жоқ. Ж атса-іүрса ойынан кетпей, күнді түнге жал- 
ғап, ж ар ғақ  қүлағы  ж а с т ы қ қ а  тим ей, ты ны м сы з қам - 
қарекетке түскен арман ісі жайында, оның бүингі тынысы



4 12 ______________________________________________________  ,'У /Л у Сі/мке

мен ертеңгі өрісі хақында, ту алыстағы көкж иек пен қол со- 
зым берідегі міндегтерін ғылымның сан-салалы жүйелері 
бойынша даралап та, саралап та айтып берді. Осы жолда өзі 
кеш кен көп бейнетінің төлеүшдей сол күні зор құрметке 
бөленш, гуған халқының күллі оқымысты қауымының, руха- 
ни даму жолындакы елінщ де атынан сөз ұстап, асқақ көңш  
ерекш е өрлеген айшықты бақыт сөтін кешіп тұреа да, ежелгі 
кішіпейі\, мен демейтін қалпынан өзгерген жоқ, байсалды да 
парасаггы әдебінде қалды.

"Қазақстан ғылымының бүпнгі ахуалы мен келелі келе- 
шегі" деп атаған баяндамасын бір сағатқа жетер-жетпесте 
бітіріп, сарт-сұрт қолсоғыи, қошаметбілдіргендерге шле ізет 
жасап, төралқа қатарындағы орнына бет алды. Дөмді сөздщ 
тәтті.мп мен сезімді қозғаған өсер-қуаты олсіремей тұрған- 
да, дер кезшде бітіргеш де жарасымды болды...

Әрине, ғылымның ж аңа ордасын көтеру салтанаты, сол 
күндегі әрбір жетісгікті барынша дабыралап откізудәстүріне 
орай, әлденеше сағатқа созылған. Мәскеу, Ленинград, одақ- 
тас республнкалар астаналарынан арнайы келген ғылыми 
делегация басшылары мінбеге көтерілш, тыңдауіпы қауым- 
ды ніексізтәиті еткен жан тебірентерліклебіздер айтқан. Ж ас 
ғылым ордасына игі тілектер білдірген...

М ерекелі ж иы нны ң елеулі оқиғалары маусымның 3-7 
күңдері аралығында, үк’м етүйш щ м әж ш с залында шақырыл- 
ған ж ас академияның ең алғаш қы жалпы жиналысы мен 
тұңғыш ғылыми сессиясы үстінде болған. Солжиы нға қаты- 
сушылар Қазақ КСРО ҒА-ныңірге көтеруіне еңбек ещірш, жан- 
жақты ізденістер бастауына сеітнгітиген орыс ілімінщ С.И .Ва 
вилов, И.П.Барл,ин, В.А.Обручев пен И.И.М ещаниновсынды 
салауатты өкі лдерше шексіз ризалық білдіре отырып, оларды 
өз құрамына бірауыздан құрм етп  мүше етш сайлаған.

Яұдан әрі можілісті басқару тізгіні Қазақстандық акаде- 
миктердщ сол кұндеп кексесі, белгілі жұлдызшы Габриил 
Адрианович Тиховқа тиеді.

— Қымбатты жолдастар, академнямыздыңтұңғыш прези- 
дентш  сайлауымыз керек. Кімде қандай ұсыныс оар? — деп 
залға еміне қарайды.

Биология ғылымының доктоііы, профессор, бұрнағы күні 
түңғыштардың қатарында ж ас академияға толық мүше боп 
сайланған  И \ларион  Григорьевич Галузо ынта білдірігі, 
мінберге келді де:

— Қымбатгы оріптестер, кеше ғана сайланған бір топ ака- 
демиктер атынан Қазақ КСР Ғылым академнясыныңтұңғыш 
президентіне бәрімізге ж ақсы  таныс, қадірменді әріптесіміз,
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ғылыми ақыл-ойының терендігі мен ерекше сонылығы бізді 
әрдайым таңғалдырып, әрі сүйсінтіп жүрген айгулы заманда- 
сымыз, КСРО Ғылым академиясының корреспондент-мүшесі, 
коммунист Қаныш Имантайұлы Сәтбаевты ұсынамын, — де- 
генде залдағы көпнчлікдүркірей қолсоғып қуаныш Оілдіреді.

Одан кейін мінбеге тілші, әдебиетші, тарихші-ілар мен 
қоғамдык ілімдер өкі лдерінің атынан академик М.О.Әуезов 
шығып, ол да Семейдщ мұғалімдер семинариясында оқыған 
кезінен өзш е егене таныс, үзеңплес әріптесі һәм білімпаз 
тұрғыласын бейнелі теңеулермен бипаздап, сылап-сипап, 
небір қанатты сөздермен үкілептұрып, ақырында: "Кім-кім, 
дәл оупңщ ' Қазақстан ғылымын Қаныш Имантайұлынан асы- 
рып, ілім нщ  бар саласын өз ділінде танып-білер, әрі жете 
түсшер, демек, сәтті басшылың жасар үздік ғалымды өз ба- 
сымбілмеіімін... Солсебепті, қымбаттыжолдастар, осындай  
дара дары н и есш щ  өз ортамыздан ш ы ққаны на тәубә д е н  
тұрыи, бір адамдайдауыс беруге шақырамын!" — деген-ді.

Осы ұсынысты қолдап, Ж ер  ілімдерімен шұғылданатын 
ғалымдар атынан Н.Г.Кассин және Н.В.Павлов сөйледі. Бұра 
тартқан бөгде пікіртуған жоқ, өзге үміткерлер де аталмады.

Ж абы қ сайлау нотижесі де ж ұрт күткендей болды. Қарсы 
болған, қалыс қалған да бір жан жоқ. Бұл хабарды да залдағы 
көпші мк қол соғумен қарсы алып, қуаныш білдірді. Ж нналыс- 
ты басқарушы Габриил Адрианович әрштестершщ дүрлпуін 
әрең басып, Қазақстан академиясының тұңғыш президентін 
бірауыздан сайлануымен құтгықтады да, мінберге шақырды.

Байсалды, парасаттыдегенмен, жан-дүниссітепіренш көңіл 
шіркін шарқ ұрған айтулы сәтте Қаныш Имантайұлы бұрынғы- 
дан бөсеңде көмескі үнмен "Ым-ымдап" кібіртікгей бастап, Ь\е 
тамағын кенеп жігерленіп а>\ды да, өзіне зор сенім, әрі құрмет 
көрсетіп, ауыр міндет артқан әріптестеріне рақмет айтты, ел 
үмітш ақтау жолында бойындағы күш-қуатын аямай сарқа 
жұмсайтынына иландыра сөнледІ... Бірте-бірте үні ширап, 
тілмәр шешен машығынатүсіп, сөреге жақындаған сайын суы- 
рыла ш ыққан бәйге атындай дараланып, ои сеңпрш төпеді.

— Кеңес хау\қына жүктелі'ен ұлы міндеттер ғылым иелері- 
нен орасан зор жігер-қайрат, қыруар еңбек, ж арқы н ерлік- 
тер талап етеді... Біз әрқаш анда өмір талабына сай іздешс 
жасауға тшгтіміз. Халық шаруашылығының өркендеу жос- 
парының орындалуына, оның аршын адыммен алға басуына 
өнеркәеіп ұжымдарымен бірге біз де жауаптымыз!.. Соны- 
мен бірге әрбір ғы \ы м  саласы күнбе-күнгі күйбең тіршілік 
тауқыметі тощрегінде қалып қоймай, түбегейлі зерттеулер- 
мен, ілімнщ алдыңғы шебіне шығаратын теориялық іргелі
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жұмыстармен де шұғылдануды мұрат етсе игі! Түптеп кел- 
генде, бұлҚ азақстан ғылымының өрісін кеңейтеді...

— Ғылымға аспирантури, докторантура арқылы келу — 
бірден-бір төте жол болып, дә^түрге айналды. Бұл непзінен 
дұрыс та, бірақ диссертация қорғап, мүдделі атаққа ж ету — 
ғылым үшін үнемі пайдалы шара емес. Нағыз ғылым жолы — 
ел кәдесіне жарарлық жаңалық ашып, оның шаруашылыққа 
типзер әсерін күшейту, шмді алға сүйреу болмақ. Ғылымжал- 
ған мадақты сүймейді, ғылымның биік сарайына біреуді жақ- 
сы көріп, иә соған жалпақтап жүріп кіре алмайсың. Ғылым 
ымырашылдықты, бос мақтандаурықпалықты, өтірік мәлімет, 
осек-аянды, кврсеқызарлықты да көтермейді. Оған түзу ниет, 
таза жүрекпен бару керек. Ұлы Абай айтқандай: "Біз ғылымды 
сатып, маліздемек емеспіз!" Бұлай істесек — өзімізді ғана емес, 
ел сенімін алдап, ертеңгі шығар тауымызды аласа еткеніміз, 
асыл ниетті қорлап, жермен-жексен еткенг *пз. Ғалым әріптес- 
терімді мен кшипейіл болуға, табысқа бас айналмай, бос мақ- 
тан, ж ел сөзге елікпей, әлеумет үшіп зор жұмыстар істеуге, ел 
есінде қа\аты н тарихи ұлы игіліктер тұрғызуға шақырамын!..

Сол жы лғы көктем де Қаныш  И м антайұлы ны ң ж асы  
қы ры қ ж епге  толған-ды. Ел ағасы атанған, ақыл-ойы кемең- 
герлікке ауғаи шабытты кезі. Ғылымдағы дара салмагы да 
ерекше сараланып шынайы ғұлама деп танылған, өнер-да- 
рыны туған халқы н ш ексіз сүйсінткен  айш ы қты  жылы. 
Ж ұлдызы биіктеп оарынша ж арқы рап ш ы ққан шақ!

Ж ылбасында (ақпан, 1946) өткен бүкілхалықтық сайлауда 
КСРО Ж оғарғы Кеңесше депутат болып сайланған. Сегіз ай- 
дан соң, 30 қарашада өткен кезекп жиында мереіптағы да үстем 
шығып, КСРО Ғылым академиясына то>\ық мүшелікке жетп. 
Бұл да нұр үстіне нұр болған игі іс, Қ.И.Сәтбаевқа деііін бірде- 
бір Ш ығыс перзенті жетпеген жетістік, шықпаған ғылым шыңы.

ТҮМАНДЫ АЛЬБИОН ЕЛІНДЕ

1

Елден шыққалы аіідан асты. Ақ бас Алатауда, алмаша А-\- 
магы да алыста. Ұзақ сапарға шығуы бір бүлемес, Кавказ бен 
Қыдммга асып кететш, Ленинғрад, Свердлои, Сібір мен Ук- 
раппаның қалаларын /\а гаХлй аралаған. К-Іоскеуде анлап



Шпцбачалы шым^мллкы ____________________________________ 4 1 5

жатып, тіпті қыстап қалған жылдары да болған. Бірақ соның 
бірінде де тутан ж ерін  нақ осы жолғыдай аңсаған емес. Әлде 
тұманы еңсені басқан бұлыңғыр көктемнің әсері? БәЛкЬі, 
бөгде елді бөтенсуден ш ығар?..

Әрі-сәрі куйде жатып қиял ж етепне ерік берді: дала кезін 
жүрген сияқты, сахаранындарусамалын құмарланаж ұтқан- 
дай; биік тау басынан, әлде тұры қты шокыдан ш артарапқа 
шола қарайды... Таң кылаң бяре оянған. Оте.\ьдің оңаша 
бөлмесі тылсым тыныш~ықта мүлгін тұр. Күлпн тү с п  кағаз 
жапсыры/\ған күңпрт кабы рға\ар  да қалғи бер деп кабағын 
еріксіз жапқандай. Бірақ ұйы қтай алмады. Әрлі-берлі аунап 
біраз жатты да, тұрып кетп.

Ағылшын ж ұрты ны ң атақты астанасы бүгш  де қіреуке 
тұм анны ңкі\егейдей қою тұміпа\ауы натүсіпті. Алыпқапіпа 
ж үйрік қиял ғалым көңілін атабұртып, көз алдына Леннн- 
градтың ақ түндерін а«\естетп. Онда да нақ осылай. терезе 
аддында, сүттей ақ  түнге телміре қарап ұ зақ  тұруш ы еді. Ал 
қазір таңырқаудан гөрі ж абырқауы Засым:

О йына С ары арқаны ң ақ  ж анбы ры  ора\ды . Кәдімгі бір 
жауса күні-түні толастамай сіркіреп тұраты н д а \ан ы ң  ақ 
жауыны. Соның астында тұрғандай елес тұла бойын кенет 
шарпып өтсін. Ж е,\кесінен саулаған жаңбыр та\ппы.\ары арқа 
жонын ара \ап  бара жатқандай, мұрнына жусан ісі келген- 
дей, көңілдепщ кәр гілекте: Құйшы бір осылай, жауыпөтш і 
аянбай!" — деп тыегендей. Не жаумап, не тарқаман, неше 
күннен бері түнеріптүрған гұманды альбион елініңтұнжы р 
аспанына біддірген назы еді бұл.

Ке :шші \ер  одағының О рта\ы қ Кеңесінщтөрағасы В.В.Куз- 
нецов бастаған қарамы отызғатарга, кілеңЖ оғарғы Советтщ 
депутаттары делегацнясын Лондонға к а \і ан бетте Ұлыбрнта- 
ния үкіметінің премьер-министрі Эттли қабылдаған. Бұл бол- 
са ресми қабылдау, қальштасқан қасаң рәсіммен өткен сұхбат 
ұстшде не білесщ? Ағь* \шын е \щ  бі\у  үшш ара,\ау керек, сол 
ж ұрггы ң ү.лкен-кішісімен аз да болса жанасу шарт...

Аондонмен танысуды қоьақтар  В.И.Леннн тұрған жұпы- 
ны үйді көруден бастады. Одан сон КгМаркстің моласына ба- 
рып гүл қопды. Ағылшын ж ұртының ілтипатымен көрген- 
дері де аз емес: қорольдер резпденциясы — Тауер замогы; 
оның Ақ мұнарасындағы орта ғасыр рыцарьларының сауыт- 
еайманы. Генрнх VIII -нін екшпи әйелі Анна Болейн ел пргчген 
(королева Елизанетаның анасы) тарихи бөлме; әулие Павел 
соборы, оның қасындағы фаш истер бомбалауымен кұл-та\- 
қаны ш ы ққан парш ментүнш щ қалды ғы ...
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Күллі лүнпе ж үзш щ  мәдениеті мен ұлы өнерінщ неоір 
асыл м ұралары  сақталаты н  Британия м ұраж айы н кьру 
қонақтарды риза еіті. Өсіресе ағы шіын жүртының өткен та- 
рихына ұқыптылығы, ұлттық дәстүрге беріктігі, тарихи ес- 
керткіштерге, ұлы адамдарының мұрасына деген ілтипаты 
ерекш е сүйсіндірген: 1912 жылы Оңтүстік полюске жетш, 
қайтар жо/\да мерт болған капитан Скоттың мұражайға қо- 
йылған жолжазбасыныңсоңгы бетше ержүрексаяхатшы: "Осы 
күнделтмАі әйеліме тапсыруды өтінөмін" — деп жазыпты да 
ақырғы сөзді бе мнен сызып, "жесіріме "дептүзетііггі: немесе 
іідмиралНельсон Графальгарұрысындамертболған "Викто- 
рия" кемесінің Портсмуг айлағында қаз қаміында сақталуы; 
корабльді күтімде үсгаитын матростардың Наполеон Бона- 
парт заманын еске түсіргендей көне үлгіде кшнуі... Делега- 
цияның ғалымдар тобы О ксфорд пен Кембридж универси- 
теттерш е барып қайтқан-ды. М ұнда да әркез ағылшындар 
ескі ғұрыпқа беріктігінен айнымапты: Ныотонның зертха- 
насы иесі қалдырған күннен титтей де өзгермеген...

Британия мұражайын аралаған күні Қаныш Имантайұлы 
ағылшын саяхатшысы Томас Аткннсонның 1858 жылы Лон- 
донда басылған кітабын көрген-ді. Қазақ даласынан көрген 
білгенін, оның тұрғындарының түрмысы мен әдет-ғұрпын, 
көшпелі тірлігін, табиғаты мен табиғн байлығын тәптіштей 
жазып ксткен саяхатшының күнделігі гүрлі түсті литография- 
лық суреттермен безеніп, тамаша басылған екен, сақталуы да 
ғажап. Сатып алуға қызыққанымен, кітаптың екінші данасы 
табььшады (Бірақ елге келген соң Ленинградтағы М.Е.Салты- 
ков-Щедрин атындағы мемлекетгік кітапхананың сирек кітап- 
тар қорынан тауып, көшірмесш Алматыға алдыртты).

Ірі өндіріс орталықтары Ньюксаль мен Ш еффильд қала- 
ларын көру, әсіресе соңғы шәрдің болат құюшы шеберлерппң 
өнерімен танысудың аяғы кабннеттеп қабылдауға ұлаг.ты. 
Қала мэрі әрбір қонаққа Ш еффильд үсталары соққан, сабы- 
на әрқайсысының есімдері жазылған қарындаш ұштайтын 
әдемі кездік сыйлады. Ғалымдар тобы көне Уэльске барып, 
орта ғасырдан көмір шығарып келе жатқан Кардив казанау- 
ыз шұңқырларын да көрш қайтты.

Қалайда бір аида аралаған жерлері аз емес: Аондонның іші- 
сырты — Гайд-парк, Ұлггық галерея, Сити мен Пикадилидің 
көріктіжайлары, Вогтминстераббаттығы; Эдинбургпен Страт- 
фордтыңатақты орыпдары, Вальтер Скоттыңескерткіші, Шот- 
ландиядағы Стерлинг замогы, М ария-Стюарт тұрған сарай-
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лар, Айрширдегі Роберт Бернс ақынның сабан шатырлы жұпы- 
ны үш, өйгш  Ковент-1 'арди театры, оның корольдер ғана тың- 
дайтын операсы, Пайнвудтагы киностудия... Бәрі де Кеңестер 
одағының парламент делегациясына айшықты қақпаларын 
айқара ашып, ескілі-жаңалы тарихтарын, аңыз-ертеплерш  
жырдай шертш, ізет көрсеткен. Қысқасы, әроір сағаты мен 
ми нугына дейін есептеуш, бар уақыт кестеге тізулі күндер мен 
түндербір-бірш ежалгасыпжатқан...

Таңертеңгі ас үстшде делегация мұше \ерш е күндізгі бағ- 
дарлама жария етілді. Темза бойымен серуен жоспарланған 
екен. А лқайсы бф қонақтарғадербессаяхатұсы ны лады ...

— Мистер Сатпаеф, сіздщ тілегщізді көн компаниясы қош 
көрген. Қашан баруды қалайсыз? — деп сұрады үкімет ше- 
неуніп.

"Ж ер ш арының қақ  ж арты сына жуығына талай заман 
иелік еткен, тіпті қанды шеңгел тырнағын қиырдағы қазақ  
даласына дейін батырған Британия Корольдіпнде болын, 
оның минералдар кормесін көрмей, таныспай кетуім жөн бе?" 
деп оилаған ғалым-геолог, жолбасшы болып ж үрген үкімет 

' адамына бұрнағы күні тілек білдфген. Сонда-ақ ол: "Оқу орын-
| дарындағы болмашы минерал үлплері сізді қызықтырмас. 

Ал кен өндіруге кәсіптенген компаниялардың бірімен тілдесіп 
көрейш" — деген-ді.

Қисыны келіп тұрған шаруаны қазақ ғалымы кейінге қал- 
дырғысы келмеді. Бүгін-ақ баруға өзір екендігш қуана біл- 
ЛІрді.

Оны қабылдауға келіскен "Вгііізһ 5ои(һ АСгіса С отрапу" 
деп аталатын (Британияның Оңтүстік Африка компаниясы) 
кәсіпшілер қоғамы екен. Шетелдік қонақты ізетпен қарсы 
алған директорлардың бірі компанняның елу-алпыс жылдық 
тарихы мен бүгш п хал-жайын қы сқа гана айтып берді де:

— Кен ү ш лерінщ  қансыбірін табиғи қалпында сақтай- 
тынымыз рас. Бірақ оны минералогия музейі деуге болмай- 
ды. Компания мамандары, тегінде, ғылым үшін емес, акцио- 
нерлерге көбірек пайдатүсіруте қы змет етеді, — деді бнязы 
езу тартып. — Біздеп азын-аулақ минерал қорына ілтипат 
білдіргенщізге рақмет, Сатпаев мырза. М истер Билли сізге 
соиың бөрін де көрсетеді.

Кабинеттегі әңпмепщ  бас-аягы осымен бггті де, әлп қыз- 
меткерге еріп, тас ғимараттың төменгі қабатына түсті. Кен

27-26
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үлгілері еңселі де ж арық, кең мәжіліс залына ұқсаған ұзын- 
ша зал-бөлмеге орна\асыпты. Төрт қабырға түгел — шыны- 
лы шкафтар, ортада — жарыстыра қойылған аш ық-ж абық 
тағандар. Бәрі де неше алуан жыныс үлгілеріне толып тұр: 
бағасына пұл жетпес небір асылдар қаз-қатар сап түзеген; 
түр-түсі қаншама мол болса — жаралутектері, ш ы ққанж ер- 
лері де сонш ама өзгеше; әрқайсы сы  өзінше дара, кескін- 
келбеті бір-біріне ұқсамаған ғажап минерал дар...

Ғалым дән риза болды. Таскөмір мен болмашы темір кен- 
дерінен озге қазба байлы ққа ж ұтаң  аралда, әрі қуы қтай та- 
раң жерде мың жылдан астам уақы т қоныстап, ақырында 
Орза ғасыр заманынан беріде рухани күрт көтеріліп, халқы 
да керемет өгіп-өнген тарихын жас күнінен білетін, кейбірін 
соның осы ж аққа  ж үрерде қайыра пысықтады. Ағылшын 
елінің өнеркәсіп тарихы да ежелден мәлім, әсіресе ж ұтқы- 
нына қанш а көмейлесе де қанағаты ж оқ жыртқыш  арыстан- 
ның айбынды бейнесін мемлекеттік гербіне тандаған Брита- 
ния ж ұртының қомағай пиғылы туралы да естігені аз емес; 
мына компания болса — сол ары станны ң ұябасар  күішгі 
тәрізді, өресі ж еткен жердің небір асылын талғамай тартып 
ала берген бе дерсің... Байырғы геологтың кәнігі көзі залда 
тұрған минерал үлгілерінен Африка ғана емес, Азия мен Еуро- 
паның, тіпті Америка құртығыны ң да небір асылдарын ұшы- 
расты рды . Ө зіне  б ұры н н ан  таны с үлгілердің  ж азб аш а 
түсінігін оқы м ай-ақ  айырып, қы зы ға қарап  келеді. Қай- 
сыбірінің алдына көбірек тоқтайды, қансыбірш е ш ұқш ия 
қарап, түсінік сұрайды. Енді бір мезгіл минералдармен ғана 
т і\\есш , солармен ғана сырласқандай әлпет танытып, тым- 
тырыс тамашалайды. Компания қызметкері де биік мәрте- 
белі қонақты ң кө ң і\ күш н ұққандай, аса білгішсініп қазы- 
мырлық танытпады, түсінігін шақтап сөйледі....

Содан бір уақытта, ортаңғы аш ық тағандағы ат басындай 
табиғи тұнба мыстың қасына келген сәт еді бұ \, қағь\ез мей- 
ірман қалттұры п қалды. Биллн мырза оның кідірісін өзінше 
түсініп, аүдындағы көрме залының қымбатмннералы — қыз- 
ғылтым хреозолнт екеніч, ал соның қасындағы аппақ, аршын 
төс мұрағат — Амазонка агаты деп түсшдіре бастаған. Екі тас 
та ж аңа аққан  қандай алқызыл нұр шашып көз тартады.

— Ал мына кесек мыс — Трансваальдыңтабнғи мысы...
Сонда ғана ғалым "Сіз не аптып тұрсыз?" дегенден жол

бастаушы серігш е жалт қараған-ды.
— Ио, бүл — Транснаальмысы!..,
Қаныш Имантайүлы басын шанқады, мүныдаеркінентыс,
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әлденеге наразылық білдіргендей кілт тіксінген шыраймен 
жасауы да, табиғи мыстыңтүбінде ж атқан қатырма қағазға 
еңкейді. Ағылшын тілінде орысшадай ж етік сөйлемесе де, 
техникалық әдебиетп өз бепнш е оқитындай сауаты болатын, 
әмбе осы елге ж үрер алдында ағылшын плінщ  мұға>\імінен 
бірер ай қосымша сабақ алған... Қағаздағы ж азу да жолбас- 
шының сөзін растады. Бірак әлденеге шүбаланды ма, ат ба- 
сындай кесек мұрағаттан көзін аудара алсайшы: табиғи мыс- 
тың қарамы едәуір болғанмен — бітімі тұтас емес, әсіресе 
үстщгі беті шырша шашактанып сирей жараі\ған; кызмет- 
кер ұсынған үлкейткіш шынымен үңілгенде ғана аңғарды — 
самородоктыңәр жеріне мысқа құнарлы халькозин минера- 
лы, қиы рш ы қ сұртас ж абы скан екен. Қонақтың күдігін сол 
тарқатты: басқа кеніште нақ осылайтабиғи түсте кезікпейпн, 
өзге кен орнында мұндай ж араты лы спен бітпейтін, өзіне 
ежеу\ден таныс, мысқа қанық құмдауықта ғана болатын белгі...

— М истер Бил\и, мына үлпнің  тұрағына шүбәм бар, — 
деді сыпайы езутартып, әр сөзш бірақ ойлана, нықтай сөйлеп. 
— Б ұлкесекм ы с — қазақ  дл\асы ны ң қазынасы.

Осы мезетке денш әдепті кісі сияқтанып, тек қана ізет 
оі.ухіріп келе жткан қызметкер шаншу пігендей тыжырынып, 
мейман сөзін шам көрген қылық танытты.

— М истер Сатпаеф — оілгір геолог, тіпті бұл ілімнщ док- 
торы, академигі деп еспген  едім. Байқаусызда дәрежесіне 
тиіп тұрсам, ғапу өтінемш, — деді маңғаз шыраймен. — Бе- 
кер күдіктешп тұрсыз, бұл — Трансваальмысы!

Соңғы күндерде көңш  әлденсге маза\аны п жүрген ғалым, 
туған даласының ат басындай қазынасын көргенде, біржо- 
сын мерейленіп қалған-ды. Көзтаныс мыс кесегі жан-дүниесі 
елжіреп кетіп еді. Соны енді тәкаппар қылықты ағылшын 
инженері бекер деп, әмбе өзінщ ғылыми танымын қасақана 
әжуалап тұрғанда, төзе алмады.

— М ен де арты қ айтсам, Билли мырзадан ғапу өтінемін. 
С олайдептура аударыңызшы, — деп плмәш қа бұрылды. — 
Бұлсамородок қазақ  даласында жаралған. .Алынған мекенін 
де айтайын... Джезь-Козгань" дейтш-ді бұрын. Ағымпын 
кәсіпшілері Ж езқазған д ы  өте ж ақсы  білген. Лондонның 
"АіЪазаг іоіпіБіоск С отрап уоІ Соррег Міпе", бізше аитканда. 
"Атбасар мыс кендерінщ  акционерлер қоғамы" онда осы 
ғасыр басында бірнеше жы.\ кен қазған...

Компания қызметкері дауласқан жоқ. Қайта тезірек ұмыт- 
қысы ке\гендей  ыңғай байқатып, қазы м ы рлы қ таныткан 
қонағын келесі тағанға жетеледі. Ал онда Қаныш Имантай-
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үлы бұрын кормеген, бірақ көргісі келген, тіпті осы кормеге 
сұранған себебі десе де болғандай, өзгеше минералдар тобы 
көздің жауын алып тізіліп тұрған-ды: Н 'Чанга кенінің сар- 
ғыш нәлді халькопириті, Роан-Антелби кеніндегі ұсақ құмда- 
уықпен қоса түзілген ж ез таңбалы халькозин, Терістік Роде- 
зияда ғана кездесетін бірнеше мыс минералдарының шоғы- 
ры — оөр ідеО ріалы қж өн еО ң түсп к  А ф риканы ңж ерқазы - 
насы... Бұлар жайында қазақ  геологы ағылшын, бельгияәде- 
бнеттершен ертеректе көп оқыған, бірақ қолына ұстап көрген 
емес. Алтегі жөнінен олар Ж езқазған  кендерінде кездесетін 
мыс мннералдарымен өте уқсас-ты, тіпті геологиялық бір 
дәуірде жаралған деген пікір де айтылып жүрген.

— Ғапу етіңіз, бұл минералдарды көруте мен аса ынтық 
едім, — деп ғалым шынын айтты.

Билли мырза бастапқы ізеттілігіне қайта түсіп, кеңес ака- 
демигі атаған минералдарды блокнотына жазып алды...

II

Кеңес Одағының парламент делегациясын келесі күні 
Уинстон Черчилль қабылдады. Ресми емес, агылшын ақсүй- 
епнщ  қарапайым ізеті деп шақырған. Бұлай дейтін себебі: 
ж уы қта өткен сайлауда оның партиясы жеңіліске ұшырап, 
әйгілі қайраткер үкіметп басқарудан оппозицияға шыққан... 
Қабылдау ресми болмаған соң оған делегацияның барлық 
мүшесі емес, бір топ ғалымдар мен әдебиетпнлер және деле- 
гациябасш ысы ғанабарған-ды. Танысқансәтте-ақдиплома- 
тняның еж е\гі сыртганы ақ ж арқы н шыраймен: "Еш нәрсе- 
ден қымсынбай, ресмилікті ұмытып, еркін болыңыздар. Ас 
пен вискиге де орыстардың шабуыл кезіндеп пөрменді екгп- 
німен кірісіңіздер!" деп әзіл айтқан. Бірақ экс-премьердің 
кеңкілдеген күлккчнщ астарында аярлық тұрғаны анық. Ке- 
шег: алапатсоғыста күні үшін дос болып, ортақ жауды құртуға 
атсалысқан сэрдщ жуы қта ғана Фултонда өткен үлкен жи- 
ындаөз ниеттестерш "қызылдар екпінін" тоқтатуға шақырып, 
"қырғн қабақ" соғыс ж ария еткеш  молім... Содан ба, сұхбат 
шырайы ш удегеннен ж араса қоймады. Үй иесі қонақтарды 
құттықтап, аш ық-жарқын лебіз білщрді. Кеңес делегациясы 
атынан Украина ақыны, академик Микола Бажан жауап сөз 
айтып, екінші дұние ж ү зш к  соғыста одақтастар аскерінің 
жеңілуіне белсенді қарекетімен айтарлықтай үлес қосқан, 
Еңбек ҚызылТу орденінщ негері М эри Черчилльді құттық- 
тап, дастарқан иесіне зор денсаулық, баянды бақыт тіледі.
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Еһі ж ақты ң бір-біріне ықыласы оеымен-ақ төмам болып, 
өзара сы пайы лы қ таны тқан, арты қ-ауы с сөзге баспаған 
қоңыо салқы нәуенге көшкен. Қабылдаудөстүрі де тым ода- 
ғай да қораш еді, ортада үстел, орынды қтар да ж оқ-ты . Қабыр- 
ғаны жағалай крес \олар қойылған, дачшы қыдыртқан арба- 
дан әркім өзіне керегін құйғызып алады да, көңі м қош көрген 
кісімен с үхбат құры п тұра береді...

Қаныш Имантайұлы делегация құрамындағы үш ақынды 
(Константин Симонов, Самед Вургун жөне Микола Бажан) 
"Кеңес поэзиясының үш киті" деп атайтын-ды. М інездері 
аңқылдақ үшеуіне питартып ж ақындау жүретін, өзара жа- 
расымды әзілдері де болатын. Солсәтте де ол залдың бір бұры- 
шына оңашаланған үш ақынға қосылып, әңпмелесш тұрган. 
Үй иесі бұлардың тобына ж ақындай түсіп, бәрін емес, бет- 
пішіні, сымбат-тұлғасы қасындағы кісілерден өзгешелеу — 
моңғол өнді, сырг тұрпаты да ерте заманның батыры сияқта- 
нған бейтаныс қонағына қадала қарап биязы жымиды.

— Ч ерчилльм ы рзасіздщ ұлты ңы зды айы раалм айтұр, — 
деп тіл қатты ті \м әш .

— Қазақпын, мырза.
— Казак?..Танмын, казактарды ңсіқдейдетипібарм а?
— Ғапу етіңіз, сэр. Мен көшпелі номадтардың өкілімін. Қа- 

зірде Қазақстан аталатын дербес ресгіублика, -  деп жауап 
берді Қаныш Имантайұлы, іле іуған халқы, оның география- 
лық орны, тарихы меіі тілі туралы қы сқа да иұсқа деректер 
естіртті.

— Солай ма?! — Черчилль байырғы далалы қпы н деп 
тұрған, бірақ киім үлгісі, болмыс-парасаты түрік тіддес азия- 
лықтан горі еуропалыққа беиім алып денелі қонағына көзшщ 
астымен барлай қарады, сірө, сыр-сымбатын аңдағысы келді 
білем — С он \а  барлық қазақтардыңболмыс-бгпмі слздеи ал- 
памсатұлғалы ма? — деді кенетж айраңдаған қалпы.

— О, ж оқ, Черчилльмырза, халқым м ененде еңселі!..
Черчилльге мортебелі қонағының қарымта әзілі ұнаған

болукерек, кеңк-кеңк күлді:
— Таңмын!.. Сөйтсе де, — деп езуін жиып, сезш  қайтаса- 

бақтады: — Отандастарым мені Ресейдін білгірі деп есептейді, 
алмен, көріитүрсыз, ж ерауданы  біздщ Альбипн елінщаума- 
ғын, өзщ із айтқандай, он бір мәрте орап ілатын байырғы 
кошпелі халық жайында еш нәрсе білмеймін. Демек, ағыл- 
шындар ж ер шарын түгел жайлады деген уәж де әншеиш...

Қаныш Имантайұлы бұл сезге де жауап бергенді құп көрді.
— Черчилльмырзаныңсөзшетүзетужасауғамәжбүрмш, —
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Леді. — Сіздщ отандастарыңызда қазақ  ж ерш  тым жақсы 
білгендер бо.\ған жөне бірен-саран емес...

— Солан ма?
— Иә, сэр. Лондонда осы ғасырдың бас кезшде құрылған 

акцяонеряөр қоғамы "АІЬазаг4оіпІ Зіоск С отрап у  оГ Соррег 
Міпе" қазақдаласыныңғіебіртүкш рінеталанжылмыс қазып, 
табы сқа шаш етектен кенелген, — деп Упнстон Черчнлль 
отандастарының Қарағанды, Ақбұғірат, Спас, Екібастұз, Кенді 
Алтағідағы көсш керлжізденістері жайында айтып берді.

— /Чғылшын капиталы сіздщ сахараға да жеткен!.. Ғажап, 
қнялж етпес қнчндарға шыққанбыз! Тегшде, бізден бұрын- 
ғы ұрпақ ақылдырақ та алымды болған сияқты -ау?!

Бұған да айтар жауабы көмешнде тұрса да, Қаныш Иман- 
тайұлы бнязылық сақтап, егер сөзге бармады. Сөііткеш жөн 
болғаны тәрізді... Солкеш те делегацня басшысы Васнлин Ва- 
сильевич Кузнецов ертеңгі күннің бағдарын жария еткен, соның 
бастысыВВС ("Ьн-Би-Сн") радиокомпаниясы өткізетш пресс- 
конференцич. Айтуынша, әдебнетш ілертүгелбарады, өзі де.

— Әлбегге, шегел дипломатнясының кәрі көкжалымен 
сұхбатга сөзге ұсталық қана емес, үлкен парасатта аңғартқ- 
ан майталман, әрі үтқы р шешешміз Қаныш Имангаевичті да 
шақырамыз, — деген-ді делегация жетекшісі. — Шетелдік 
тілш) лермен аңдап сойлесуге тура келеді, жолдастар. Қысқа- 
сы, қитұрқы  сұрақтарға әзір болыцыздар...

III

Шетел қаламғерлерімен кездесуге әзірлік үстшде Қаныш 
Имантайұлы көңілінде күдіктуғызған солжәйтке қаіты  алаң 
бөлып, делегация басшысымен ақылдасуды жөн көрді. Өзі 
минерал қазынасын көруге барған Оцтүстік Африка комиа 
ниясының Ж езқазған  кенінен алынған ат басындай табиғи 
мыстың әлдеқандаіі мақсатпен жаралған тегін ауыстырыи, 
көпе-көрінеу қате жазып қойғаны туралы күдіпн де бүкпеді.

— М еш  дұры с түсш іңіз, Василий Васнльевнч. Бұдан 
қы ры қ жыл бұрын талан-тараж га түскен гуған ж ерімш ң 
асыл қазынасын қайгадан даулауға ешқандай ннетш  ж оқ. 
Алайда мен үшін — ғылыми ақиқат һәм нақтылық қымбат! 
Бұл жайында мен қайда болсын, кіммен болса да айтысқа 
түсуге дайынмын. Әмбе ол — Ж езқазған кешне ғанатән ерек- 
шелік, дара тұнба!.. Осы жаііында журналистерге айтсам қай- 
теді? Ресми молімде жасап, ғылыми ақиқаттыңбұрмаланбау- 
ын талап етсем?
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— Ойланарлық гәп? — деп Кузнецов қасында тұрған Г ру- 
зпя ҒА-ның президенті, академнк, математика ілімінің білі’ірі 
Мусхелишвилиге қарады. — Никодай Иванович, не денміз 
бұған?..

— Қаныш Имантаевич, соны, бәлкім, сізді сынау үшін 
ұйымдастырған шығар?

— Не үш ін?.. Британия иелш нен  кен іздеуге тіпгі де 
қүлқы м жоқ! Әмбе олар менің қызметімді де керек ете қой- 
мас-ау?!..

— Сөйтсе де... Бөлкім, шынайы геологпаекен, өлдс басқа 
біреу ме... деп тексергісі келген шығар? Бұлардан ондай да 
зымияндық шығады, — дедікексеәріптесібасы нш айқап. — 
Егер озщ е сешмді болсаң — айғанш ы лгазеттерертең-ақ шу 
котереді. Олар үшін бұл — тамаша сенсация!..

— Ойланайық, мән бергендей, саяси оқнға емес... — деп 
делегация басшысы бой гартқандай болды.

.А\апда келесі күні күпті ж әйтөзгеш е шешілді.
Ертеңгілікте отель қызметппсі Қаныш И мантайұлына 

тілдей хат әкеп берді: ана жолгы болмашы келеңс іздік үшш 
компання басқармасы қонақтан кешірімотіншті, қызметкер- 
лордщ бірі үлплердщ  орнын ауыстырып алған, соны ыжда- 
һатпен түзеткен меіімапга рақмет айтыпты...

Әлде отірік, әлде шын? Бірақ соның шындығына қалай 
жетпексщ? Бүгінпдей ресмп сапар үстшде сол қаж ет ие? 
Сірә, мерейшің үстем шығып, туған жерінщ  асыл қазынасы- 
ның ағылшын астапасында, көрнекті орында тұрғанына риза 
болады да!..

Просс-конференцня "Дорчестер" отемнщ мәжш г залында 
етгі. Сәтті полған торкді, өйткені кеңестік депутаттар оздерше 
қойыдған сұрақгарға қайтарған ұстамды жауабын Лондон- 
дағы көптегеи баспасоз агенттіктері шартарапқатаратқан.

Англияга сапардың да геология гььлымы үш ш  пайдалы 
потижемен аяқталғаныи айту лазым: Алматыға қайтқан соң 
бірер айдан кенін Рылым академпясының атына Лондоннан 
бір жәппк сыйлық келді: әрбірі үлшлдек мақтамен мұқнят 
оралган кен үлгілері екен- сол елдо Қаныш Имантайұлы 
қызыға көрген Терістік Африка кендерш щ тау жыныстары. 
ГГИ-ныңғалымдары оны Ж езқазған  кенінен алынган мине- 
ралдармен салыстыра зерттеп, өз білімдерін тың деректер- 
мен байытуға иайдалаиды. Осынау кен үлгілері қазірде де 
институгтың минералогия мұражаиында сақтаулы.

Қ.И.СӘТБАЕВТЫЦ Англпяға саиары туралы есебінен: 
"...Бізяе қазір ггцрпэ.іектрогптсалар салу ісінде қо/іданыла
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бастаған тоннель қазуда Шотландияның мамандары өте жо- 
ғары өнімділікке жеткенін ескерткім келеді. Мысалы, тон- 
нелдщ  диаметрі 15 фут (5 метр шамасы) болғанда, олар Ин- 
герсоль-Ранд типіндегі колонкалы перфораторларды қолда- 
нып, әр аптада 80-100 фут (айына 105-130 метр) жер өтеді. Яки 
бір погон фут қазбаның құны  — 80 фунт стерлинг шамасын- 
да. Бұл өнімдшкке олар ұзындығы 5-6 милль (8 км-ден астам) 
тоннельдерді қазуда жеткен. Тегінде, көлденең түсетін ұзын  
проходка өтуден тартынбайды. Менщше, Шотландияның гид- 
роэлектростанса тұрғызу тәжірибесін ш ұқш ия зерттеп, әжет- 
ке жарату — біздщ гидроэнергетиктер мен құрылысшылар- 
ға теріс болмас еді.

ІЗнаурыз — 11 сәуір, 1947"

"Білу үшін — көрукерек, көруүш іч — ж үрукерек" дейтін 
нақылды Қаныш Имантайұлы ж ш  айтатын. Көбіне ғылыми 
ш ынды ққа көзш ж еткізу үшш, ойын ж аңадерекпен  байыту 
үшін... Алшетелге сапарды? Турасын айтсақ, мұндай сапар- 
ларға ол аса құм ар емес-ті. Нақтылы пайдасы ж оқ, көоіне 
қы зы қтау үшін ғана қажет, ресми кездесүі, дырдуы көп, сыр- 
даң соз, ж орта сыпайыгеріш ліп мол, демек, уақыттың дені 
зая кететін артық жүріс деп есептоген...

Әрине, оұл жаңсақ түсінік. Алийда оділдік үшін сол жыл- 
дарда Кеңес елшде үстемдік еткен саяси ахуалды, сол кезде 
өмір сүрген адамдардың ой-туйсігін де естен шығармаңыз.

Соған айғақ — Анғлияға барған сапарынде Қаныш Иман- 
тайұлы оасынан кешкеп одағай оқиға: Британия мұражайын 
аралау кезінде болса керек, әлдебір мұрағат туралы түсінік 
сұраған қазақ ғалымы делегация мүшелерінен кейшдеп қала- 
ды білем; сол сәтте парламент тобына адұебір журнілдың қыз- 
меткерімін деп Мәскеуден қосылған, унемі бейтарап тыңдау 
шы боп тұраты н бұйығы серігі қасына кемп: "Сіз неге 
көпшіліктен дараланасыз? Әмбе әрдайым сөйтесіз?!.." — деп 
ескерту жасайды. Академик тс оның дөрекі қылығына қатты 
ніілып: "Сіздіц онда імаруаңыз қанша? Білим келген соң сұра- 
дым..." десе, анау одап бетер дауыс көтеріп: "Сіздің ннет- 
пиғылыңызаса күдікті..." — деи, жүрттан бөліибеуін талап етеді.

Допутат өріптесінің  ж уы қ маңда тынш ыға қоймаған 
реиішін Иикола Бажам: Қаныш Имантаевич, ол шіркіннің 
ж урналистт — мешң геолог вкандігіидей қисынсыз отірік, 
ол бізді аңду үшш жіберілгеп қауіпсіздік комитетінің қыз- 
меткері. Уқтыңыз ба? Бөлкім, сіз сол сөтте іиетол агентіне
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құпия материал бермек болған шығарсыз... Сондықтан, қадір- 
менді депутат жолдас, бұдан былай көшшліктен дараланбауға 
тырысыңыз. Ал, ол байғұс сізді ғана емес, менщ де жүріс- 
тұрысымды аңдуға тиіс..." — деген түсшік айтқанда ғана, ба- 
сын шайқап, ашуын басыпты...

Сірә, сол себеггген де Қаныш Имантаұлы шетелге сапар 
жөніндегі ұсыныстардың көбінен іс\анымды сылтау айтып, 
әрдаиым бас тартқан. Өзі үшін бұлжьімас ереж е санаған осы 
рәсімді ол бір-ақ мәрте, он жылдан кейш  бұзып, 1957 жьь\ы 
Қытай Халық Республикасының ресми шақыруы.мен барып, 
толық бір ай болып, Қытай геологтарының бірінші құрылтай- 
ында баяндама жасап, соңынан металлогеннялық карта түзеу- 
дің әдістемесі жайында Пекинде ә,\денеше күн қытайлық 
әріптестеріне дәріс оқыған...

ЕЛ ҚҮРМЕТІНДЕ

I

Уақыт керуені алға жылжыған сайын Қазақстан академн- 
ясының іргесі беки түскен. И нстіпутгардың ізденіс көлемі. 
тақы ры п ерісі сан тарамға кеңейіп, жаппай дамута бет а.\ға- 
ны — өмір шындығы. Соған орай ғылыми қызметкерлердщ  
зерттеушілік деңггпі ескен. Әрине, академнямен бірге оның 
ж етекш існ ің  беделі де шііктен түскен. Қандай бш клауазым 
иесш е болсын емін-еркш юреді. Кірді екен — мүдделішару- 
асын ұгымды аГіғақпен төндіре айтып. әрдайым сұрағанын 
а \ы п  шығады. Оның оір ауыз лебізі кейде ү.\кен істіңтағды- 
рын сәтгі шешүте — дәнекер. Об.\ыс орта\ығы , А,лматы ғана 
емес, М әскеуде де солан...

Ь едел ін ің  ш ары қтап  өсуі Қ аны ш  И м антанұлы ны ң 
юшіпешл мінез-құлкын титтей де өзгерткен ж оқ. Президент- 
ке кез келген уақыгта юруге болады, ұзағы рақ сұхбаттасуды 
қа>\асаң — кеш кебар(олкездеж ауапты қы зм еткер\еркеш ю  
мезгі\де де жұмыс істейтш). Оның аузынан ешқашанда "Бос 
емеспін", "Кейшкелсш"дегендіестіменсіз. Қабьі/\дады екен — 
а\дындағы креслоға отырғызады да, шақшасык суырады...

(Насыбай — оның бозбала кезшен машық ермегі: тым ерте 
ұйренш кетгі де жнрене алмай қалды; бірақ кенігі насыбай- 
шылар құсап, шынысын ала жүріп, шырт-шырг і үкірш оты-
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ру өдетінде жоқ; нсісыбаір\ы астыңгы ерніне толтыра салады 
да, менір» қанғанша ұстап отырып, элден соң орнынан гұрып 
барып, алып тастайды; насыбайы — нағыз көкбұйраның ащы- 
сы; тегшде, бұл ғалымның ең пәс қылығы.

Оның көңілін аулау ушін, пә бір нәрсе жайында ұзағырақ 
кеңескщ  келсе — ә ң т іе н і  ш ақш аңды ұсынудан баста. 
В.И.Штифанов және Ж өзқазган геологтарының жаппай на- 
сыбайшыл болуы — осыған дәлел. Сөкет іс сняқтанғанмеи 
бұл да — шындық, Қаныш Имантанұлы да — басы жұмыр 
н р н д ө , оған да адам баласына тән мінез-қылықтың бәрі де 
тән. ¥зақ  жылдар бірғе істеген геологтар Орта Азияға, түепк 
ж аққа жолға шыққапда шақша ала келетш, болмаса дайын 
насыбай; бұл жайында әріптестері арасында неше алуаи ла- 
қап, аңыздар тараған; соның оірі — Қ.И.Сәтбаевқа сыйланғ- 
ан агат ніақшасы жөншдегі әңгімелер Ғалымның Баянаүыл- 
дағы мүражайында тұрған жалғыз шақшаны "Мен сыйлап 
едім" деушілерден біз, мысалы, алты адамның есімін білеміз...

Қаныш Имантайұлына Ьарған кісі, шаруасын ойдағыдан 
шеше алмай кетсе де, әрқашанда риза болып шығады. Ойткені 
гірезидеит өзінің зертгеуі жайында мағлұмат адды, жадында 
ұстан, қажет кезінде комек береді. Уәде еткен ісінен ол ешқа- 
шандааіінымайды. Қолындатұрса — бірден шешшбереді; ша- 
масы келмесе -  турасын айтады; ең құрыганда, кімге барып, 
на қашан келудщжөнінт\'сіндіріп жігерлеңдіріп жібереді.

Ж ұм ы сқа ол ерте келетш: келе-ақ әлдебір ннстнтутгың 
жетекш і мамандарын, басшыларып ш ақырып әңпме баста- 
са, бірер еағаттан соң "Академқұрылыс" басқармасының ин- 
ж енер, прорабтары ны ң ғылым ордасының, ннституттар 
құрылысының барысы жайындағы есебін, талаптарын тың- 
дап отырады; түстен кейін өзі директор міндетш қоса атқар- 
ған ГҒИ-ға барып, күнбе-күнп шаруалармен шұғылданады; 
оны ң арасы н да қан ш ам а ком нссня, тех кең ес , ир алқа 
можілісше қатысуы шарт... Әрпне, өзіне салса, пнституттың 
оңаш а болмесін дербес немденіп, көкейкесті жұмьісы на 
кірісер еді. Геочоғияның зерттолмеген құпиясы қаншама, 
әсіресө Қазақстандай шалқар өлкепщ, байлығы сан алуан жер 
қыртысынын Анталық, металлогення ілімін өрістету? Соның 
бір тармағы — болжамдау карталарып ж асау идеясы? Тіп гі 
зерттеунплертобын бастап, далагатартып кетсе!..

Бәрш едеуақы ткерек. Төулік — жиырматөртемес, қырық 
сегіз сагатқа созылса? Ж ұмысқа ынта\ы кісіге, сірә, бұл да 
жетпес... Бірақуақьггыныңденін шексіз жиналыстар, толассыз 
қабылдау мен ұшы-қиырсыз қағаздар қарауғажұмсайтын кең-
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сешіл де мәжілісқұмар әкім Қаныш Имантайұлы емес. Үнемі 
болмаса да аптаның екі, ие үш күнш геолог-ғалымдар арасында 
өткізедт. Ж ылсайын кем деген,і,е бір, иә рю мөрте өз институты- 
ның зертхана, бөлім, секторларын аралан жөне үлкен-кпш де- 
мей, әрбір қызметкермен непзпжұмыс орньшда соіічеседі: зер- 
'ітрп отырған тақырыбы ж аиы н\а ғана емес, үй ішінщ жағдай- 
ын, тұрмысын, ділпр қажетін сұрап біледі; тілек-өтінішін тың- 
дайды; сөйтіп тұрып бірталай шаруаларды шешіп, тілдескен 
сідамның ой-өрісін, ғылым и танымы н да бағдарлап кетеді... Ж аз 
айларында академик ғылыми экспьдицияларды бастап, көбше 
өзінен әлденеше ай бұрын аітанып кеткен зерттеушілерді қуа 
барып, талай к \ нді да \ада і пкізетіи. Ежелп оарлаушы үшін бұл — 
ең оәтті, мерейлі де қуанышты кундер!..

Ғылым академнясы ш аңырақ көтерген жылдың қоңыр 
күзш де-ақ президенттщ  өзі бастаған қарамды экспедиция 
Кенді А;\тайға атғанган. М ақсат — шикізат қоры сан алуан 
өлкенщ ондіргіш күштерін болжамдап, оны зерттеу жвне иге- 
рубағыттарын белгілеу. Сонс.оңдабұлэкспедицняғагеолог- 
ғалымдар ғана емес, су мамандары, энергетиктер, химиктер 
мен металлурггер, кен зергтеушілері де шақырылған. Олар 
Өскемен мен Лениногорды, Глубокое селосындағы Ергіс мыс 
зауытын, Зырянов пен Белоусов, тағы оірнеше кенді аудан- 
дарды, "суы ш а\қы ған, оалығыбықыған" Зайсан көлгн, оның 
арғы бетіндегі кен орындарын екі-үш апта бойы бел жазбай 
аралайды. "...Келөсі к ү т  ертелетіп, Кендірліктеп жанғыш  
затгаркен орнына аттандық. Елуш ақырьпщ а/іж ерж ургесін  
ж ощың азабы йаста \\ы  — оп-шуңқырлар, таусылмаіітынкөп 
бұрылыстар... К е н  орнына сулдеміз қ ұры п  әрен жеттік. — 
д е щ і Ш апық Ш өкіулы осы сапар түралы сстел>к кітабында. 
— Ш аршағанына қарамастан Сәтбаен бірден шурфтарға 
қараіі беттеді. Түнемелікке осында қащ ы қ. Қаіітарда салт 
атпен Зайсанға төтелеіі тарттық. Кобіміз атқа мінудағдысы- 
нан анырылып қалыішыз, белімізауырып, аяқ-қолымыз сыр- 
қырап... машақатшектік. Экспедиціш мыздың соңғы аялда- 
масы  — Төпелеу м \ ш с іщ е п  айлақ еді. Віз үш ін сол араға 
Ө скем енненкем е шіберілшті..."

"Ж үрген аяққа жөргем ілінеді" деген мәтел де, тегшде, 
өмірлік төжірибеден алынған. Бұл жолы да солай Оолды. Экс- 
иеднцня мүшелері біреудщ айтуымен емес, өз кезімен Кенді
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Алтайда қаншама байлық шоғырланғанын көрді: тұтасқан ну 
жынысы, күзге дейін сарқылу түплі арыны басылмайтын ар- 
налы тау өзендері, неше түрлі жан-жануарлар дүниесі — аң, 
балық, мыңғырған малы, оның өшмдерінщ сапасы мен қадір- 
қасиеті де еш жерде қайталанбас ерекшеліктерге ие... Сірә, 
сол себептен де 1917 жылға дейш Дания кәсіпкерлері Семейде 
делдал кеңсе ұстап, Ертіс өңірінен Батыс Еуропа елдеріне тон- 
налап сары май мен бал алғызып отырған. Ал, жер астындағы 
байлығы?.. Зырянов пен Риддер кенінің қазыла бастағанына 
екі ғасыр болыпты, қазынасы таусылмақ түгілі, әлі де талай 
ұрпаққа азық болғандай және бір ғана қорғасын емес, неше 
түрлі асылдың — алтын мен күміс, платина мен мыс, мырыш 
пен кадмий, көптеген сирек металдардың көп жылдарға сар- 
қылмас түп қоймасы. Демек, Өскеменде соғыс жылдарында 
асығыс тұрғызылған, қазірде қайтадан кеңсйтіліп жатқан қор- 
ғасын-мырыш комбинаты қырық-елу жылға шиюзаттан кен- 
де болмайды, әмбе ол кен тасымен қоса келетін оннан астам 
түрлі-түсті металдар, одан да өзге қажет заттар шығаратын 
алыпқа айналуға тиіс (бұл комбинат, шынында да 70-жылдары 
26 түрлі өнім шығарған). Лениногор қаласындағы ескі зауыт 
қайтадан жабдықталып, қорғасын мен қара мыс өндіруді күрт 
арттырса! Әр жерде сирек металдар беруге жобаланған ком- 
бинаттар да! Риддердің, Белоусов, Березов, Зырянов кешштері, 
демек, кен шығзруды жедел өсіруі шарт. Ал бұл үшін?

"Алтайдыңмол қазы насы н тез және тшмді ж о.ш ен игеру- 
ге бүгінтанда бірпчпі кезектеп мемл екеттік жұмысд еп  қарау  
қажет! — деген-ді депутат Сотбаев КСРО Ж оғарғы Кеңесінің 
1946жылғысессиясындасөйлегенсөзінде. — Ө лкенщ қазба  
байлықтарын моңгеруде сллы ны п жатқан О скемен ГЭС-і — 
н е п зг і энергиякөзі. А  \айда оны ң қ  үрылысы 1939жы.\ы бас- 
талсада әлі біткенжоқ. Өткенжетіжылда ж ұмыскөлемінщ  
бестен бір бөлігі орындалған. Электр стансалар мини<~грлігі 
таяу у а қ ы п а  бұл құры лы с үш ін бүгінгіден үш-терт есе көп  
қарж ы ж әне қажетті қ үрал-жабдықтар бөлмесе, Алтай 
өндірісшщ көптегенжылдарга кешеуъ\ іеп  игерілерісозсіз.. ."

Алғашқы эксиедиция жинап қайтқан материалдар қыс 
бой ы жан-жақты, түрліше қырынан зерітеуден өтп де, ақыры,
1947 жылдыц маусым айында Өскеменде ш ақыры дған ғылы- 
ми сессияға ұласты. Лкадөмияныц оған бірнеше инститүты 
қатысқан: ГҒИ олкенің геологиялық қүрылымы, қазыналар 
қойм асы иы ц қоры мен қүрам ы  турасында баяндамалар 
әзірлеее; кен зертгеушілер солбайлықты тшмді жолмен қазу 
жайында үсыныстар окелген-ді; металлургии жоне кен ба-
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йыту институты зауыттар технологиясы хақында; химиктер 
Алтайда күкірт кышкылын косымша өндіру >н,'?жітід'_ктгрі 
туралы; ал энергетиктер Алтай өзендерінш күш-қуатын пай- 
далану ж айы нда ұсы н ы стары н  талкы ға салған. П рези- 
денттнің өзі. академик Ш .Ш .Ш өкиншң шкіршше, "КеңдіАл- 
тайдың алуан байлы ғы н акы л зер д есш ен  кайы ра шолып, 
Ш ығыс Қазакстан енеркәсіб інщ  келеш ек  зіүыюндігш... ба- 
рынш а аныңтап б ер ген " кең  аукымды баяңдама жасаған. 
О дактык министрліктердщ, Ж оспарлау к о ш гт е п т н  ж әне 
жобалау мекемелерінш каты суы әзірленген ұсыныстардың 
кедерпсіз қоддау көрш. жедеғабыл ж үзеге асуыка ж ол аш- 
қан. Қысқасы. Қ азақ КСР ҒА-ның жыл бойы тъщғылықпы 
әзірлеген көшпелі ж иы ны жер-су мен кен байлығы ергеден 
мәлім болса да игерілмей ж атқан  Кеңді Алтайдьщ орасан зор 
күш -куатына ж ұртаіы лккты ң назары н аударып, үкікеттсц 
сол үшін қыруар қарж ы  бөлуіне, өлкенш қарьшггы қадаммен 
өркендеуш е дер кезіңде козғау са\ған...

.Аүғашқы гэжірибенщ  тамаша нәтижесі — байлығы қор- 
лы өлкенің табиғи қазынасын игеруге мұрьщ дық болғаны. 
ғылым иелерппң де іздекістерш  өмір та\абы на қарай  бұруға 
әсер еткеш  де ой са\ы п, а \дағы  жььлдарда бұл өнеге зерттеу 
пнституттары үшін ғылыми деңгеш. ідг.егсс өрісі мен таны- 
мы сы на\аты н  ип  сы наққа айна\м ақ . Акаделпік К.И.Сәтба- 
евтың тікелен ынтасымен, ж етекш ісгім ен өткен сондай ұла- 
ғатты жиындардың мәндыерін атай кетейк; Батыс Қазакстан- 
ның эңдіргіш күш терш , әсіресе мұнай өнддру мен іздеу ша- 
ра\ары н  сара\ап . ж үне \і зерттехте арналған Гурьев сессия- 
сы (ақпан, 1949 ж.), О рталы қ Қазақстаныьщ жерасты қазы- 
насын одан әрі жан-ж акты  барлау ж әне игеру жолдарьін та \- 
қылаған Қарағанды ж иы ны (бұл да сол жылы, маусым айын- 
даөткен), бертіпде Қоетанайдапіақырьг\ған Ж езқазғаңдаекі 
мәрте Өскемен мен Карағанды қа \а \ары ң д а  қайыра өгкізі\- 
ген ғылыми сессиялар.

Кейбір ғылымн мәслихаттардың қайы ра өтуіне Қаныш 
Имантайұлы ерекше мән берген. Бұл болса, ең алдымен ал- 
гашқы кеңесте қабыдданған ғылыми үсыныстардың дұрыс- 
бұрыстығын, қалай орындалғанын тексередп қайсыбірін 
бұрынғыдан да кеңейтш қарауға, қажет етсең — жол-жөнекен 
түзеуге мүмкікдіқ аласың; бұдан зерттеуш і мамандардың 
ғылымн танымы еседі..

Айталық, 1954 жылы Өскеменде егкен екінші сессня тған 
қатысқан іінетнтуттар мен алыстан шақырылған мамандар
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құрамы алғашқыдан айтарлықтай өзгерген жоқ; ал Кенді 
Алтай моселесі күрделеніп, бұдан жеті жыл бұрын талқылан- 
ған қалпынан әлдеқайда өсіп, ғалымдар жпыны тағы оір 
морте талқылауды қажет еткен Өйткені Ертіс жағасында ірге 
тепкен елді м екендер мен қалалар ерекш е өсіп, көғрлді 
кинпиткен сәулетке ие болыпты: мысалы, 1947 жылы жарби- 
ған үйлері тау жотасына жабысыгі, Ертіс пен Үлбе өзендешнщ 
жарқабағында, қысаң алаңдарда сығылыса орналасқан ша- 
ғын қала Өскемен еңсесін котеріп, әсем де тұлғалы жаңа 
орамдармен ауысқан; сабаудай ұзын сигарға ұқсаған зауыт 
мұраж алары да оскелең мекен тірлігінің тірлік-тынысын 
сұратпай-ақ танытқандай; алғашқы сессия ж ерплж п театр- 
дың жонең залында өтіп еді, енді түсті металлурпія алыбы 
салған модениет сарайының үлкен де еңселі тамаша ғнмара- 
тында бас қогты; әлбетте, қазыналы өлкенщ өндірісі ұлғай- 
ған өзге қалалары да осындай нгі өзгерістерге ұшыраған — 
темір жол тартылып, автомобиль жүретін "Шығыс шеңбері" 
салынып, жұмыс істей бастаған Өскемен ГЭС-і толық қуаты- 
на жеткен; Бұқтырма ГЭС-ішң құрылысы жедел басталған...

Бұл жолы да ғалымдар жиыны әлденеше күн алқа-қотан 
отырып, Кенді Алтайдың алдағы пн, жнырма жылына өсу, 
өркендеу бағдарламасын белплеп тарқаған.

Ерекше монді болгандықтан 1949 жылы Қарағанды қала- 
сы нда өтп ек  с ессн яға  К С РО  ҒА-ның в и ц е-п р ези д ен т і 
И.П.Барднн арнаны пшқырылған-ды. Иван Павлович — қара 
металлургия ондірісниң асқан білгірі; Кузнецк, М агнитогор 
комбинатгарыи түрғызып, ондірісін ж үргізген маман, сол 
үшін де 1932 жылы академик болып сайланіан, 'оның үздж  
еңбектеріжеті мерте \ен и н  орденімен марапатталған, Соци- 
алистж Ецбек Ері. Осындай біліктішң Орта>\ық Қазақстан- 
ныңондіргіш күштерін гылымп саралап, металлургиясекңня- 
сына басшылық етуі, Сәтбаевтың ойынша, әлі күнғе деГпн 
иЯпіІлмёй, сөзбұйдамен келе ж атқан аса монді мәселені тын- 
дырып, Қарағанды іргесіндегі шағын өндірісті қара метал- 
лургия комбинатына айналдыруга көмектесугетіис. Ақыры, 
сөз соған ойысты, сессня Теміртауда жаңа алып тұрғызуды 
ж ақтап қаулы алды. Содан кеишгі сапар да Сары арқа жо- 
нында дүниеге келмек комбинатқа ш икізатберертем ір кен- 
дерін көрсету мақсатынан туған-ды...

Саяхатты қос академик Теміртауға келш, жұмыс ісгеп 
ж атқан зауыггы, оның іргесіндеп Самарқан колш көруден 
бастайды. Одан соңтемір-марг.іпең кеидерінің көмбесі Ата- 
суга түсш, осы кенді түпкілжті зерттеуип оздерімен бірге
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ж үрген геолог-ғалым Б.С.Батищ ев-Тарасовтың (кейіннен 
Қ азақ КСР Ғылым академиясына корреспондент-мүше бо- 
лып сайланған) ж ан-ж ақты  есебін тыңдаған. Келесі күні 
ғалымдар Ж езқазғанға жетіп, мыс қоймасын аралаған. Сол 
күш -ақ олар Қарсақбайға соғады, іргесіндегі Балбырауын 
темір кендерщ көреді. Одан соң Ж езді кенішіне тартгы. Ж езді 
маргпнеці туралы академик Бардинге түсінік берудің қажеті 
щамалы: 1942 жы \дьщ өзінде-ақ ол кара металлургия нарко- 
мы И.Ф.Тевосянға: "Магиитогоркоябинатынтотеғииеауъ/р- 
палықтан қүтқаратын -  тек қана Ж езд і кеш. Л [ундагі кон  
қойм&харын, тегщқе, ертерекбарлап, қорда үстаужөн... "деп 
ресми хатж азған адам. Міне, еолкен. Ж еті жылдан соң, жет- 
піске таянған кексе шағында көруге тура келді...

Б ірер күн Ұлытау өғцршде демалып, кеннн, барлаушы 
қауымның сый-сияпатын көріп, ғалымдар тобы одан әрі Қос- 
танай облысына аттанады. М ақсат Аяг пен Лисаков кен орын- 
дары мен таны су (Бұл кендер келеш екте Қ азақстан  мен 
Оңтүгтік Оралдың металлургия алыптарынын, негізгі шикі- 
зат қоймасына айналмақ.) Осы жерде саяхатшыларды Маг- 
нитогор комбинатының директоры Н.Г.Носов қарсы алады.

Т.А.СӘТБАЕВАНЫҢ естелігш ен:
"Н.П.Бардин мен Н.Г.Носов бізді Магннтогор комбннатын 

көре кетуте шақырды. Қазақстандықтар бұл ұсынысты қуана 
қәрсы  а.\\ы... Орал өзенінщ  жағасына орналасқаң тамаша 
қала, оны ң қо;\дан өсірі.хген жасыл бағы, сәулетті мәденнет 
сараны, кітапханалары, гпмнастпка задлары бізге уаңғажай- 
ып бір ертегі шәріне тап 6о,\ғандай есер етті. Бұл жерде бізге 
Нван Павловичтщ өзі жолбасшы болған-ды...

— Сіздерге біз өте-мөте қарыздармыз! — цед/ комбннат 
днректоры дастарқан басындағы меймандостық қабы.лдау- 
да. Сөйтсек, комбннат ездерше қажет ферромарганедті осы 
кунге лей ін  Ж ездіден алады екен.

-  Олай оолса қарвпдарыңы здая құтылатын сөтті кезең  
туды, — деп  әзілмен жауап берді Қаныш Ммаитайұлы нпет 
білд іру  к езег і келгенде. — Теміртау ком бинагы н салуға 
жәрдем беріңіздер! Орта.лық Қазақстанның темір мен мар- 
ганец қорлары екі алыпқа да молынан жетеді...

Бүған дейін  де  жан-жақсы өрбін келе жатқан Иван Пав- 
ловнч пен  Қаныш Имантайүлының арасындагы достық осы 
сапарда ерекше бекіп, өзгеше сппатқа бет бүргандыгын ес- 
керту парыз. Өмірге қадамып ондірістеп бастаған, ғылымға 
практикалық жұмыстардан соң келғен осынау екі адам сол 
жолы бір-бірін айрықша танып. руханн жақындасып қоіптас-
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қан-ды ... Ңысқасы, И.П.Бардин осы сапардан соң, Қаныш  
Имантайұлының барлық ынта-бастамаларына бұрынғыдан 
,дсЗ зор жігермен қол ұшын беріп, жанын сала көмектесетш 
6 оу\д ы . Бұл достықтың Теміртау ғана емес, Аят, уһісаков, Со- 
колов-Сарыбай, Қашар к ен  комбинаттарының жедел салы- 
нуына, Ү,ікен Торғайдағы темір-магнетит кендерін пайдала- 
нуға и п  әсерін тигізді. Иван Павлович Өскеменде Алтай кен- 
металлургпя, Қарағандыда химия-металлургия инстнтуттары- 
ның ашылуын бірден қолдап, зор комек көрсетті...

Қарағандыға қайтып ке \ген  соң Қаныш Имантайүлы сәтті 
басталған сапарын одан әрі жалғастырғысы келді. Бұл жолы 
ол Сарыарқаның өзі сирек болған терістік-шығысын көре  
кетуді қ ү п  көрген-ді. Бүған Н.Г.Кассин де  қуанып, "Жасаң 
кезімде аралаған Шыңғыстауды тағы бір мәрте көріп қайтай- 
ын!"деп, бірге жүруге тілек бгідірсін. Сөйтіп, біз осы өңірдеп 
полиметалл кендерін аралауға аттандық... "

Бұл сапарда олар Гүлшат, Қарқаралы, Саяқ, Ж орғаны  
көріп, Ш ыңғы стауды ң оңтүстік  б етк ей ш д еп  А қбастау, 
Қүсмұрын, М ейзек (алтыны молырақ) мыс кендеріне соққан. 
Бұдан соң Қалба бөктеріне түсіп, А.қжал мен Бөкенің өткен 
ғасырдан қазьиы п келе ж атқан  ескі жылғаларын, Бақыр- 
шықтағы барлау жырларын (үшеуі де — алтын кені, соңғы 
кешш бертінде дүние жүзілік деңгейдегі қорлы кен орны боп 
шықты) ш ұқш ия аралап, соңынан Ертіс жағасына ат басын 
бұрады. Ағысы адуын һәм арн а\ы  озеннщ  Ескі Ш үлбе елді 
мекешнщ тұсындағы оқшау жаратылған биік жарқабағынан 
қарсы беттегі ну қарағай орманын тамашалап көп тұрып, 
оның да түп себебі кейінірек ашылмақ, сол жерден жетпіе 
ш ақырым иек астында тұрған Семейге жетеді. Сірә, бозбаЛа 
күндері өткен бш м дар қаланы қиыстап өтуге Қаныш Иман- 
тайұлының даті жетпеген...

Келесі күні екі академик облыс орталығынан жолбасшы- 
лар ергіп, баяғы "Қарқаралы-М айлықара-Семей" пошта жо- 
лының ескі сүрлеуіне түсіп, Ертіс арнасынан екі ж үз шақы- 
рымдай күнбаты сқа туралай тартып, жолшыбай Дегелең, 
М ыржықтауларының қойнауын шола көріп, Түңлікөзеш нщ  
ж ағасы на келш түнейді. С ары арқа білгірлерінщ қиыстап 
шыр айна/\а ж үрулерщ щ  мәнісі қазыналы М ыржы қ тауы 
болғсиі сияқты: ғасырдың бас кезінде нақ осы өңірде ағыл- 
шын кәсіпкерлері тіміскі ізденістер жүргізіп, екі жерден шах- 
ты қазыиты; 30-жылдарда ж ары қ корген "Весь Казахстан" 
ачықтамалығында осы таудан 25 жорден мыс кенш щ  таны- 
мал белгілері табылғандығы да айтылған; соғыс жылдарында
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жергіллкті геологтар нақ осы таудың түстік қолатынан мар- 
ганец кен ін іңж ер бетіне ж ақы н ж атқан қорын да іздеп тап- 
қан-ды, тек күре жолдан қаш ық орналасуы себепті өндіріс 
ашылмаған; бұлатырагхтан бертіндетезжанғыш таскөмірдің 
молқоймасы да кезіккен, а<\Майлықара бөктерінен жерплисп 
қазақтар ерте заманнан арба біліпне жағатын қарамай алып 
жүрген шұңқырларды ш ұқш ия қарап, келешекте мұнай ізде- 
туте де оіілары бар-ды...

Әрине, шола жүрген бір сапарда мәнді ештеңе көре ал- 
майсың. Сөйтсе де қос ғұламаның дара біткен көргни қабі- 
леті, одан да гөрі болжампаздық дарыны көп жәйді аңғарған 
тәрізді. Келе-ақ тшгті мекемелерге ресмн хат түсіріп, Мыр- 
жық қойнын түбегейлі зерттеу ушш арнаулы экспедиция 
жасақтауды ұсынған. Ама.\ қанша, бұл өңірдщ келешек тағ- 
дыры сол қарсаңда басқаша шешіліп қойған-ды: Мыржық, 
Дегелең, Майлықара (қазірде ол Қаражыра аталады, екі жа- 
рым миллиард тонна қорға ие көмір кеніші ашық сдіспен Ертіс 
атырабын арзан  отынмен ж абды қтап отыр) тауларының 
өздері ғана емес, аііналасындағы ат шаптырым кең дала, бір 
шеті Ертіс жағасына дейшгі кең атырап әскерилерге беріліп, 
ядролық сы нақ ж асайтын полигон ұйымдастыру шарасы 
құпня түрде, өрі едел-жедел жүзеге асқаны мәлім...

II

Қаныш Имантайұлының қайырымдылығы туралы әріп- 
тестері неше алуан хнкая шертеді. Бәрінен де дарқан мінезді 
азаматтұлғасын таннмыз.

Он екі жыл бойы презндент кеңсесшде хатшы болған Ан- 
тонина Сидоровна Додонованың ғұмырнама хикаят иесіне 
бертшде әңпмелеген естелігі мынадай...

"П резидент ң  даоьлідау бөлмесіне ңарттар да жні келеді. 
Әдеттеолареркіндөукіредіде, "Қанышқайда?"дейді. "Босөмес" 
десең, маған одырая қарайдыда, шеткергі орындыққа жаига- 
сады. Жуық-маңда кетпейтшін сезген соң "Қаныш Имантае- 
внчті қайтесіз?" — д еп  сөзге тартамын. "Пойызға билет ала 
алмадым. Қанышжан көмектеспесе, сірә, үйіме қайта алмас- 
пын..." — деп кум ілш ц і келуші. "Ақсақгьі, біздіңкеңседе касса 
болмайды" — "Білемін, Қанышжан м ен үшін қайдан болса да 
алғызып береді". "Билетке ақшаңыз бар ма?" — "Бар, ақшасыз 
кісі жсхиа шыға ма, мшекей!" деп әмиянын көрсетеді. Бплетін 
злдырһгп беріп, қүтылмақ болып, көмекшінің кабпнетше ба-

28-26
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рып, Бөпежан Байиалановнчті ертіп қаіітып келсеы, қартым 
орнында жоқ... Әлден соң төргі кабпнегген ш ақыру естимін. 
Сөитсем, жоғалтқан қартым презнденгтщ а,\дында сайрап 
отыр, маған қымсына қарайды. Қаныш Имантапүлы қолыма 
тьідеіі қағаз ұстатады. Онда не жазылғанын оқымам-ақ бш п  
тұрмын: "Менің жалақым есебінон Антонина ( іідоровнаға бір 
жүз сом берщіз"деген қолхат. "Осы айда бұл нешшші мәрте?" 
деймін ішімнен. Қаныш Имантайұлының жаратылысы осы!.. 
Есепшіден қолхатта көрсотвіген соманы алын келіп, конверт- 
ке салып, президентке ұсынамын. Қаныш Имантамұлы оны  
қартқа береді, алмаймын деген еркіне қоіімастан кеііде зор- 
лап үсынады. Сондағы желеуі — "Бала-шағаңызға сәлем-сау- 
қат ала қайтыңыз!" Қабһһ\дау бөлмесінө шыққан соң шаруа- 
шылық рөЛІміне телефон соғын, ақсақалды пойызға отырғы- 
зы п жіберуді ықтняттаймын. Қасымда бұгежектеп тұрган 
қарт: "Қызһім, сен мағанренжіме, .■б\матыға кемп, бесіктетер- 
беткен Қанышжанды бір көрмей қалаи кетемін? Ақша емес, 
аяулы жанның ағалаған бір ауыз сөзін сағынып келдім!.. "деііді, 
оғаш қылығына кешірім сұрап".

Қаныш Имантайұлына бүйтіп еркелеп кіретіндрр — Баян- 
ауылтұрғындары, ежелгі таныстары, жамағайын-жүрагаты; 
әрине, Ж езқазғанды қтардаоқта-тектесоғы птұрады ; баяғы- 
дай, Қарсақбайда тұрган кезіндепдей қоржын басы тас ар- 
қалап, соны қайткен күнде "Ж ер құпиясының білгірі ғұлама 
Сәтбаепқа" көрсетпек болып, ту алыстан іздеп келетіндерде 
бар. Ондай бейнетқорларды қаитш кіргізбейсщ? Ж оқ, мұндай 
сәлем берлшнлерді хатшы да, көмекш іде еш қаш андатоқтат- 
пайды; президент орнында ж оқ болса, келетш уақытын ай- 
тып, иәтелефонменхабарласып, қайгкен күнде кездеетіруге 
тырысады. Ә сш , президепгпң өзі тағайындаған ж әне өмір 
бақи бұлжытпай сақтаған рәсімбойынша, өндірістерден кел- 
ген адамдарды ол бірінші кезекте және ұзақ күтгірмей қабыл- 
даған. Әрине, Ж езқазғанды қтар ерекше қүрметте болған...

Қайырымдылықтың,Өдетге, шегі болмайды, оны аз-көпдеп 
таразығатарту — жөнсіз әрекет. Қайырымдылық қасиетадам- 
ға, әсілі, туа бітеді. Қаныш Имантайұлыныңжомарттыгы, ізғілігі 
де окесі 1-Імантайдан, одан да арғы ата-бабасынан ауысқан. Со- 
ныңайқын мысалынакадемикШ.Ш өкин"Өмірдіңтөртмезп\і", 
"ҰҒ-ның ғұмыр тарихы" кітаптарында келтірнгп: 1965 жылы 
Шапық 11 Іөкіұлы КСРО Жоғарғы Кеңесіделегаңиясыныңқүра- 
мында Канадаға барған сапарында кенет парламент мүше- 
лершш б \ кіл дүние ж ү зш к  қурылтайыиа жиналған өкілдер 
ортасынан өзінің есімін орысша бұзып атаған үнді естиді...
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"Бұрылып артыш қаралым. Үстіщемінсія п іы генсм окм іп бар. 
қазактан аіінымантын бір кісі маған қараіі түра үмтыщы. 
Күммсірсп келіп, құшақтаганқалпыбірсыпыра сөзлсрлібыл- 
дырлап аіггып тастады, м сн оны біраз ыүдіріп, әрең түсщдім: 
'Ш өкин мырза, сіз мені танымаіі іүрсы з ба? — деді алп адам. 
М ен  Қазақстан академпясы қ ұрылысыщ а жумыс ісгеіен жа - 
пощ ықиын... "Кісіақылына сыймаіітынжәігг! О, тоба, мынау 
тәкаппар Оітаваның орталыіыща, осщ а н  жиырмажыл бұрын 
тағдыр тәмсегімен Қазақ станға тан болтанжапон тұтқыщары- 
ны ң бріітщирін парламентдепутатыдәрежесіще көремш деп  
онлаппын ба?!.. Іле-шала ол Сәтбаев мырзаныңденсаулығын  
сұрады. Қайтыс болғанын бш енде, көзінежасалды. "Сотбаев- 
тың қащ аіі тамаша, қаііырымды адам болғанын" егъіе аігтып, 
бүкі\ түтқыщар жанашырнпетпен өздеріне қамқор,ш қ жаса- 
ғаны үшін Ш кісіні құрмет тұгыпты, әсіресе ауырып-сырқа- 
ғащ а дәрігерлік жәрдем көрсетуге ерекше ыждаһат танытқа- 
нынесінеалып, алқамы қсы н..."

Ғялымньщ дербес архнвшде "Қымбатты Қанеке!" деп бас- 
талатын жүздеген, мындаған хаттардербес бумаларда сақтау- 
лы. Көпшілігі иәленш екеңжерден кен белплерш көргешн ха- 
барлаған. Болмаса шер-мұңын шағып, кейде ақыл-кеңес сұрап, 
нәжәрдемтілегенхаттар. Өйткені хатж азсаң — қайырымды 
Қаныш Сәтбаевтың жауап берерш, қалайда бір көмек жаса- 
рын ж ұрт ж ақсы  біледі. Сол себепті Ж езқазған д ы қ  ескі 
ж ұм ы скер Сарымолла Болманов көцілі ж абы рқаған күні 
сүйікті Қанышына өлеңмен хатжолдайды. Сондағы айтары: 
"Есен-саужүршжатырбашларым, шөбіжоқ, қорада тұрқара 
нарым..." Қаныш Имантайұлыбұған жауабынВ.И.Штифанов- 
қааш ы қ хат арқылы: "Ескіжұмыскердіренжіткеніңжарама- 
ған, Сары-ағаң үііш е бір лау  иіягі жеткізіп бер! "деп сәлемхат 
ж олдайды . Н ем еее Б айқоңы р  ж үм ы скер і, қ ар т  ш ахтер 
Әбдірахман Ж ақы пүлы ны ң хатын оқып көрелік: "Сәтбаев, 
сізгежаздымхат, жүрмісіз аман солемат!.. Қырық жыл қазғап  
шахтыданкөмекжоқ, кордім сощ айқнянат !Л қы лы кең, шы- 
рағым, бұлназы м  — сағанаманат!.. "Бұлхаттыңдаж ауапсы з 
қалмағаны түсппкті... Ж езқазған  оңіршеіі өзіне жолданатыи 
арыз, хагғардан көкейіне түйген ой-шкірін ғалым, осы ж аққа 
келген бір сапарында мәжіліс мшбесТнен де бүкпесІз жария 
еткен: "Жощастар, жерпмктіүкіметбасыщағыазаматгар! — 
деген-ді академнк әлеуметтік мән бере сөйлеп, — Ж езқазған  
іргесін б ек е щ еу ге  атсалысқан кексе жұмыскерлерте қам- 
қорлы қ жөнелайықты құрмет көрсету жөнінде ескерткім ке- 
леді... Ескіж ұмыскерлердщоіразыкетем-бүттду маған арыз
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айтты, кеиоірі,4лматығада хатжазып тұрады. Бплкім, солар- 
ды ң қайсібір і м ен ім ен таныстығын арқаланатын шығар... 
Сөйтседе, жолдастар, бір мезгіЛ "Осыадамдар б ізгенегекел-  
мейді, ұсақ-түйекшаруалардынеліктен алыстағы Сәтбаевқа 
айтады?"депойжүгіртіпкөріңіздерші. Иә, өздерщізге осын- 
дайбір  сауалдарқойып. М еніңше, сіздерге олар сөнбейді, ааде 
кабинеттерщ алдында ұзақ тосып м езі болған, нөмесе жүре 
соилесіп, біржола безіндіріпқойғансыздар... Лл, ары зиелері — 
базар маңында ж үрген қайы рш ы  иә жол аузындағы тіл енші- 
лер д е  емес. Ж езқазғанды  ж анқиярлық еңбет іеналға сүйре- 
ген, жаяу-жалпы, күрек-қай\а,>\арынарқалапжүріп, осы күнп  
қуатына жеткізген қадірменді адамдар. Бұларды ары зқой ет- 
кендерщұят, жо.>\дастар!.."

Қаныш Имантайұлы депутат болып Қ азақстанныц Кенді 
Алтайдан, Атырауға деш нгі ж алпақ қиы ры нан түгелден 
дерлік (Лениногордан екі морте, Атырау, Ж езқазған , Қара- 
ғанды қалалық және ауылдық аймақтардан) сайланған. Аны- 
ғында әрбір сайлау сайын академия президентш е дауыс бе- 
ретінаймақөзгеріпотырады, б ұлдасебеп и зем ес — іскерде 
беделді мемлекет қайраткеріне экономикасын ж едел көте- 
руді, іргелі шаралар жүргізуді тілейгін аудандар жүктелуге 
тиіс; өйткені ел тілеушдегі атпал азаматқа — нардың жүгі 
артылады; бұған қоса академик Сәтбаев КСРО Ж оғарғы  Ке- 
ңесіне де төрт мәрте депутат болып сайланған.

Бұлж әйт те ғалымға жолданатын сайлаушылар аманатын, 
ж еке бастың мүң шері айтылған шағым арыздардың жағра- 
фнясын кеңейтетүскен...

"Аса қадірМ М нхапл Маркович! (Рутман — Қазақстанның 
Москвадағы өкі 1Д1ПНЩ қызметкері — С.М.) Ерлі-зайыпты гео- 
логтар И...дің Кенді ,4лтайдың жерасты байлығын барлаудағы 
еңбегі ерекш е зор. Бір ғана өкінішті жәйт, осы отбасының 
үлкөн бақытсыздыққа душ ар бо,\ғаны щымбайыма батады: 
олардың ү^хкен баласы Яалернй тымаумен сырқаттанып, со- 
ңынан мүлдем естімейгін б а ш п  қа^шпты. А  \ты жыл евдедқ- 
ден  соң байғұс бала логопед арқылы оқуға үйренген, кәдімп 
мектепке бірақ қатынаи а.\майды... Сізге мен Павел Викторо- 
внчтің баласын Мөскеудегі саңырау балалар птернатынз ор- 
наластыратын бір амал жасайды деп  қатты сенемін!.. ”

Ғалымның архнш нде ерлі-зайыпты геологтардың Ұлы 
Қазан, Бірінші мамыр мерекелерімен қүттықтап, әмбе Вале- 
раныц Мәскеу ннтернатында өте жақсы оқып жүргенін, ака- 
демик атасына шексіз алғыспен сәлем жолдайтынын хабар- 
лаған хаттзры сақтаулы.
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Бәймен Алтыаяқұлының тағдырына Қ.И.Сәтбаевтың өзі 
араласқан, оиы біз әр кезде жолданған екі хаттан аңғарамыз. 
Алғашқысы Ұлытауға 1944 жылдың 24 маусым күні жазыл- 
ған: "...ІӘІбжылғык&геріліскезінАеАманкелдібатырменоның 
сарбаздарына қ а р усо қ қа н  тамаша еңбегщіз, қадірлі Бәйке, 
халық бақыты үш ін болғанұлы күреске си лщ  белсене қатыс- 
қаны ңы зды дә/іелдеум ен бірге... сол кезде қолданган қару- 
лар  түрінен тарнхи мағүлмат береді және бұл келер  үрпақ  
үш ін өте бағалы ес.керткип!” десе, 1950 жылдың 25 наурыз 
күні Қазақ КСР әлеуметтік қамсыздандыру мннистрлігіне 
ресмн жолдаған еюнші хатында депутат Сәтбаев қарт жұмыс- 
кер, азатты қ жолындағы күрескер Б.Алтыаяқұліііна тшсті 
пенсия тағайындауды талап еткен...

Архивтегі "Депутатқа хаттар" деп дараланған шкафтың 
сөрелерінде қаттаулы тұрған әрбір қораптан неш е алуан 
адамдартағдырын аңғаруға болады. С о\ардың қайсыбірі одақ 
түкпірлерщен жолданған: Том технологня и н ст ітты н ы ң  про- 
фессоры Н.С.Пенн бұрынғы шәкіртше дербес зейнетақы ала 
алмай ж үргенін ескертсе; нақ сондай үміт артқан өтінішпен 
Қарағанды кемір ошағының орасан альіп екендігін дәлелдеу- 
ші ірі маман А. А.Г апеев те өзекжарды хат жазыпты; осы тара- 
уда есімі аталған Атасу темір кешн (қазіргі Қаражал) түбе- 
гейлеп барлаушы Б.С.Батшцев-Тарасовтың ж үбайы сырқат- 
танып қалған ерін М әскеудің арнаулы емханасына ж атқы- 
зуға көмек сұраған хатта сонда...

Татарстанның Ар кентшен 1950 жылдың 14 желтоқсанын- 
да жолданған хатта мынадай сөздер жазылған: "...Сәлем жол- 
даушы өзщіздің бұрынғы тілемсегіщз, Отан соғысының І-дә- 
режелі мүгедегі Оснн  /?./■/., Сіз жіберген 100 сомды алдым, 
шексіз алғыс жолдаумен бірге, бүл тілектщ ішінде кішкентан 
ұШым м ен оның жас шөшесі де  бар, осы ақшаның 66 сомына 
оіз Ю рикке пнма мен жылы куртеше сатып әпертенімізді ха- 
барлауды жөн көрдік. Қаныш Имантаевнч, Сізге, отбасыңыз- 
ға деңсау.іық, бақыт тілейміз!.. "

"Сіздөн нақты көмек сұрауға мәжбүрмін. Үш жыл қата- 
рынанАшатыға барын, л\ектротехннкумда оқуға қолым жете 
алмай жүр. Әкем  — неміс ұлтынан, ш еш ем  — орыс қызы. 
Әке-шешемді 1941 жы.лы Қуйбышев қаласынан Қазақстанга 
жер аударган... Арманым  — техникалық мамандық алу, сол 
үшін 8 класты бітірген құжатымды 1947 жы,іы электротехни- 
кумга жібергемін, ш ақыруда алдым, оірақ Жөздідегі спецко- 
мендатура Ашатыга барута руқсат бермейді... " — деп қиыла
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өтініпті Миханл Раймондович Оберт 1950 жылдың ақпаны- 
ның 20-жұлдызында жолдаған хатында. Қазақ КСР [шкі істер 
ммнистрінің міндетін атқарушы Екешов сол жьь\дың маусым 
айының 12-күні М.Р.Обертке Алматыға баруға рұқсат беріл- 
гендігін Қ.И.Сәтбаевқа ресми хабарлапты. Демек, М.Р.Оберт 
арман еткен оқуына түскен...

1946 жыддьің 17 қарашасында КСРО Жоғарғы Кеңесінің 
депутаты Қ.И.Сәтбаевқа Қарағанды облысындағы Ж аңаарқа 
стансасының тұрғыны Е.Ф.Ветцельден мынадай арыз жол- 
данған: 'М ен  — Украинадан жер аударылған немістердщ  
бірімін. Күііеуім Харьков қаласындағы еңбек армпясында, 
қолымда 7 балам бар, ең  ү.ткені 17 жаста, кішісі — үште. Пәтер 
ала алмадым, жа.лдаған үйімнен шығарғалы жатыр. Балала- 
рымда кнім жоқ — түттай жалаңаш, бәрі жалаңаяқ, нан ала- 
тын кәртішке де  бермеді, кәмір де гпмеді. Көмек сүрап бар-г 
маған жерім жоқ, еш ы чнщ  көмектескісі келмейді. Балала- 
рымның нан сүрап жылағанын, олардың суық пен  аштықтан 
көз алдымда өлуіне мен, туған анасы, қалай шыдаймын?! 
Әкесінің неміс болғанына балаларымның кінәсі жоқ қой, ай- 
тыңызшы, қүдай үшін барлық халықтар теңдіпн әлемге жа- 
рия  еткөн Кеңес Одағында олар қаңғыбас ігттей қалайша тен- 
гіреуге тиіс? Сіз, қымбатты депутат, менщ осы кіріптар жағ- 
дайыма бірдеме жасаңыз, ең  құрғанда балаларымның жар- 
мысын жетімдер үйіне қабылдасын, немесе аман сақтауыма 
жағдай туғызсын..". Әлбетте, бұл хат иесіне де жәрдем көрсе- 
тілген. Тіпті көмектің заңды да тұрақты жөш табылыпты: жеті 
бала тауып тәрбиелеген Е.Ф .Ветцельге 3-дәрежелі "Ана 
даңқы" ордеш беріліп, соған орай тпісті жәрдемақы таған- 
ындалыпты; қомақты көмек те жаеалғин.

Ғалым-геолог ІІ.А.РОЗЫБАКИЕВАНЫҢ естеліпнен:
"...Халық жауының қы зы  болғандықтан ол кезде іздешсі- 

ме қажет геологиялы қ  қ ұ п и я  мат ернш дармен танысуға 
қүқы м  жоқ-ты. Бізді, бес-алты жас мкнералогтарды, рәсім  
бойынша, ғылыми кеңеске шақыратын. Ахайда есік а,\дында 
І-болімнщ бастығы көлленең тұрып, өз тізіміндетерді ішке 
кіргізеді де, мені қақпайлап ұстап қалады. Шарасыздықтан 
жаным түңшп, көз жасыма ие бола алмай, жүмыс орныма 
қайтамын да, мпнера,\дарыма шұқшнямын... Сол қпчнат үш  
жылға созылды. Ақыры, не керек, геологияжыңғылына бүйтіп 
журіп, бойлап кіре алмайтынымды түсіндім. Кіргім келсе  де 
мен үшш ол — жабық есік. Үй-ішіммен ақы. \дасып, қаншама 
ауыр болса да, шгстптуітан кетш, мамандығымды өзғертуге 
бел байладым. Өтініш жазып, атша тулаған жүрск лүпілш  те- 
жеп... инстптутдпректорына кірдім.
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Қаныш Имантайұлы алдындағы креслоға отырғызып, 
қолымдағы арызды оқыды да, кететін себебімді сұрады. Шы- 
нымды аитуға тура келді. Басын шайқап, түнеріп отырды да, 
телефон трубкасын көтерш, мені құпия материалдарға таны- 
суға рұқсат ететш бұйрық дайындауды ықтияттады. Содан 
соң ғылым докторы И.П.Новохатский мен академик И.И.Бок- 
ты шақырып, диссергацияның тақырыбын ойластырып, әрі 
аспирантураға жедел қабылдауға нұсқау берді. Сөйтіп, бар- 
жоғы жарты сағатта Қаныш Имантайұлы келешек тағдырым- 
ды тап-тұйнақ шешіп, өз қолыма берді..."

Бұлхаттар Қаныш Имантайұлының ғылыми және мемле- 
кечтік зор шаруалармен қоса қабат дарқан өмір күн сайын 
алдына тартқан түр \>ше ұсақ істермен де түбегейлі айналыс- 
қағіына күәлік етеді...

Әдш н айтқанда, президенттщ алдына келген хат-арыздың 
бәрі де әлеуметпк мән-мағынаға ие болып, маңызды іске ай- 
налатын-ды. Өйткені Қаныш Имантайұлының кәміл сенген 
ойынша, әроір арыздың соңындатірі адам бар; ал, әрбір адам — 
қоғам мүшесі, демек, оған мемлекеттік тұрғыдан қарау ке- 
рек; депутатқа жолданған шағымның мәні тіпті де өзге болуға 
тністі, себебіол — укіметмүшесі...

I I I

М.О.ӘУЕЗОВТІҢ "Қазақ халқының зор ға.\ымы" очеркінен:
"Қаныпггың бір ерекшелгп — ол хымпкпен де, биа\огпен  

де, ф изнкпен де, м едикпен де  және тарнхшымен де, тілші- 
әдебиетшімен де өздерінщ ғылыми тіинде сейлесе біледі. Л/а- 
мапдық тіідерімен үндепп, үғыса біледі. Ж әне  ол әр ғы,\ым- 
ның саласындзғы әрбір кезеңде пісіп келген нақтылы, жау- 
апты мәселелеріне қажет бо/\ған мәсшхатын айтып, мықты 
басшылық ете біледі. Жұмысқа мопымайтын ү.ікен ісші \д!к 
те бар. Өз басыныц бШ мін өсіруде жан-жақты, к ең  өрісті 
ғалымболуда тынымыжоқ, ізденушіҚаныш, Қазақстан Ғылым 
академиясының ауқымында қызмет ететін ға.лы.мдардың бар- 
лығына да анық үстаз, үлгі боларлық біхгіш... ’’

Сол азамат елуге келді. Ел ағасы атаңды, Ж езқазғанда 
жүргенде олөзін асау үйреткенж асаңж ігіттей сезшетш: көп 
ісіалдатұрғандай, бергенгаен — бермегі, өнерш щ детубш гі, 
Ұлытаудың Едіге шыңындай асқары ілгеріде сняқтанатын...

Қаныш Имантайұлыныңөзі мерейтонын соншамадабыр- 
лап өткізуді қалаған  ж оқ-ты : ош ағы ны ң басы нда бала- 
шағасын, дос-жарандарын жинап шағын кеш жасауды лайық
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көрген; екі-үш күнгоуақы ттауып, Баянауылга барып қайту- 
ды... Бірақ шартараптан келіп ж атқан құттықтау хаттармен 
ж еделхаттар тасқы ны , газет-ж урналдарда ж арняланған 
аткөпір мақала, естелік, очерктер еркшен тыс басталып кетті 
де, үлкен салтанатқа ұласгы...

КСРО ҒА-ныц презнденті С.И.ВАВИЛОВ, бас гылымн 
хатшысы А.В.ТОПЧИЕВ-тыц жеделхатынан: "...КСРО Ғылым 
аклдемиясы Сізді Қазақстанның кен  баіЪшғын түбегеіш зерт- 
теутиі кеңестік ірі ғалым деп  біледі. Респубмікаңыздың жер- 
асты қазынасын аш у жолындзғы орасан зор табыстарыңыз 
бен ғылымп тамаша еңбектеріңіз — Қазақ халқы ны ң ғана 
емес, күллі К еңес Одағының мақтанышы".

И.Ф.ТВВОСЯН, КСРО Қара металлургня миннстрі: 
"...Сіздщ Ж езқазған  ауданынан орасан зор мыс кен ін  ғана 
емес, Үлы Отан соғысының қатерлі күндершде қүнарлы мар- 
ганец қоймасын тауып бергеігңізді Орал металлургтері еш- 
қашанда үмытпайды. Бүл ерліктщ ш ынайы бағасын үрыс  
майданына шайқасқа ш ы ққан кеңес танктері кезінде айқын 
дәлі\\дегеп болатын".

В.А.ОБРУЧЕВ, академпк: "....Мені жұрт Сібір геологтары 
мектебінщ н р г і з ш  салушы деседі Қаныш РІматайүлы Сөтба- 
ев болса — осы мектептен бш м  алған іздеуші. М үндай қабі- 
летті пюкірттің ғылым кеңістігше қанат қағып, зор табыстар- 
мші көрінуі, мен үшін — әрқашанда зор мақтаныш!.. "

М ұндай ыстық ықыласты лебіздер Қазақгтанпың түнкір- 
түкш рінен — ірі өндірістерінен, ауыл-селоларынан, облыс- 
тық, аудандық аупартом мен атқару комитеттерш ен ондап, 
ж үздептүскен. Кецес О дағы ны ңәрж ерінен келген құ іты қ- 
таутардың өзі жүзден астам. Ж ағрафия үы қ  ендіктермен шол- 
сақ — Мөскеу, Ленинград, Кпев, Ташкент, Фр>шзе, Нүкіс, 
Бану, Ереван, Тбилиси, Ашхабад, Сталинабад (Душанбе), Том, 
Магнитогор, Свердлов... Бәрідеж айсацазам ат, сүиіктідета- 
маша жан, ғұлама ғалым Қ.И .Сәтбаевқа зор еңбектері үшін 
шексіз алғыс айтып, оны шын ж үректен мақтан ететіндік- 
терін тебіренерлік жылы сөздермен білдірш, құтты қтау хат, 
иәжеделхаттарж олдаган. Таңданарлық құбылыс: солардың 
еш қайсы сы  да өзара келіспесе де Қаныш И мантайұлын 
қ угтықтай отырып, бір ауыздан Қазақ КСР Ғылым академия- 
сының аз жылдағы зор табыстарын сүйсіне атаи өткен; бы- 
лайша айтқанда, академик Сәтбаевтың мерейтойы академи- 
яның ержеткен, есейген, кеме>\денген мерекесі деп бағала- 
ған; бұдан туатын мәнді уәж ж әне айдай шындық, барлық
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қүттықтаулардыц жалынды сәлем жолдаи, ыстық ілтипат 
бі чдіргеп ой-пікірі де осы — Қ.И.Сөтбаев шмі Қазақстанныц 
ұлтгық академиясы ажырамас бір үғым дегенге сайған!

Ғалымның оз басы ешқашанда кұтиеген, алайда көцілш 
өсірін, шексіз риза еткен, өткеп омі|лн шолуга, жүмысқа ал- 
ғаш ш ыққан кезіп еске алуға түрткі болған жеделхаітар да аз 
емес-ті: "Сізліц ш ынаиы емір талабына ораіі туіан ғылымп  
еңбектерщізге ерекшө сүнсНіемІн!" — дегеи қүттықтау жол- 
дапты қарт академик-энергетик, бөлгілі мемлекет қайраткері 
Г.М.Кржижанопский. Қаныш Имантаұлы солсөздерді оқып 
отырып, Геолком мен Түсті мөтал басқармаларының өсіро 
білгіш сараишылары 1930 жылы өзіне ш егқақпай көрсеткен- 
де, Глеб Максимиллнановичтщ, сенім оілдцлп, Ж езқазғапды 
түбегейлі барлауға алғаш рет Қиржы бөлгізгеіііи сүйсіне есіне 
алды. Біле білгенге бұл — қайраткермк нышаны, әмбе үлкен 
ізгімк! "Домна Ефимовнажөне... өзімненбольшевпктікжалын- 
ды сәлемқабылда, қадірлідос!Елугекеліпсщ , бірақ сенмаған  
алі д е  бөз-баяғы, өзіміз алғаш кездескен жылдағы жас жіғіг 
сияқтысың! — депті Атбастүстіметал тресшің бұрынғы бас- 
қарматөрағасы, дербес зейнеткер К.Бронзос. — С үйгенхал- 
қыңныңсүшкті үлы болу қандаіі бақыт! /\л сен — бірғанақазақ 
емес, кең-баптақ ¥лы  Отанның сүиікті перзентісщ. Өйткет 
бүкіл К еңес Одағының гүлдене беруі үшін жан аямай еңбек  
ет ю келесщ ..." "Гүлденуж олындағыкүнсәулеліҚазақстанға 
Сіздей перзенттер аса қажет, — депқуантқан-дыЛенинград- 
тан, КСРО ҒА-ның корреспопдент-мүшесі Н.Г.Келль. — Сіз 
өз еңбегщ ізбендунне жүзіне қазақ халқыныңкім екенін, КСРО  
халықтарының үлыдостығы қандай жетістіктер бергенш  та- 
нытыпкелесіз. Сол үш індеқазақхалқы ны ңелугекелгендаңқ- 
•гы перзенті Қаныш Имантайүлы Сәтбаевқа баспіп, қол соға 
мыз. Бүл сөзді бір топ орыс достарың — жан-төнімен Сені 
сүйетінжәне өздерінщ  сүиіспенш т гт  ешқаңдай асыліа ай- 
ырбастамайгын (ойткені саған біржола берілген, өзіңдіде со- 
ла й д еп  ойлайтын) әріпгестеі»ң шынжүректеп жолдап отыр".

Ғалымның елу жылдық тойы 1949 жылдыц 14 мамыр күні 
Абай атындағы мемлекеттік опера жөне балет театрында 
откен-ді. Залда қоғамдық ұйымдардың өкілд<'рі, ғалымдар, 
әдебнетшілер, геологгар, ғылыми қызметкерлер, Қарағанды- 
ның, Ж езқазганның, Өскеменнщжұмыскерделегациялары... 
Қазақстан геологтарының ақсақалы, академик И.Г.Кассин 
той иесінщ өмір жолы, инж енерлікж әне ғылыми қызметіту- 
ралы жасаған келісті баяндамасынан соң мшберге Мәскеу- 
ден (академик В.Г.Фесенков пен корреспондеггг-мүше И.П.Ге-
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расимов), Өзбекстаннан (академик А.С.Садықов), Әзірбай- 
жаннан (геологиядокторыК.Ал-)ли-Заде), Белоруссиядан (ака- 
демнк Н.Ф.Ормоленко), Қырғызстаннан (профессор Г.І І.Ви- 
ноградов) арнаны келген делегация басшылары көтеріліп, 
Қііныш Имантайұлына, сол арқылы Қазақстан гылымына 
деген Ьчтнпатлебіздерін естірткен. "Партичмен үюмгтөіщізге 
сеніп тапсырғанҚазақ КСРҒылым акаде ииясы ны ц басшы- 
сы міндетін Сіз к ең ес  ғалымына тен жіғер-ңуатпен тамаша 
атңарып келесіз, респуб ликаны ң  барлың еңбеш ш лерін ің  
ңадір тұтар суиікті ізаматы бо ш пот ырсыз... С іздщ ғы лыми  
және м ем лекегпк ңызметіңізҚазаңстандағы озың ғылыммен  
м әденнрггіңгүлденуіментікелейоаііланысты... "денжазған- 
ды Қазақстан К(б)П Орталық Комитеті, Қазақ КСР Министр- 
лер мен Ж оғарғы Кеңесініц Төралқасы тон иесіне жолдаған 
құттықтау хатында.

Са<\танаггы жиын соңында Қаныш Имантаиұлы тебірене 
тұрып, ж үрегінен ж ары п ш ы ққан  алғыс сөзін естірткен: 
"...Өмірімнщ әр  түрлі кезең д ер ін д е  атңарған азды-көнті 
еңбегіщ дісеіілеген жолдастар асыра атапөтті, м ерекелікүн і 
мадаң сөздердщ  басымыраң аіітылатыны мәлім. Оларға бір 
ғана түзету жасағым келеді: нендей  жүмыста болмаймын, 
ңандаііміндетатңарманмын, білпіім дім ен Отанныңбарлың 
халыңтары бірігіп ңұрыпжатңан баянды баңытжолындағы 
жаңа ңұрылысңа арнадым; соны ң біркірпіш ін болсада берік, 
әрі орны н тауып ңалауға тырыстым. Бұл болса әрбір кеңес  
адамына тәнардаңты міндетекеніііеменіңкүмәнімж оң. Сол 
себептенде өз еңбеғімдісоларданартың, иә. өзгеш едараден  
алмайммн. .4л бүғінгі ңұттыңтауларда м енщ  атыма айтыуіған 
барлың мадаңты негізгі несіне — барлың жеңістеріміздің 
ұііымдастырушысы ж әне д ем  осруш ісі — Л еннн-С т алин  
партнясына арнаймын. Әрине, алдағы өмірімде, ңызметімде 
хал ңы м м ен  партия мүдд есіж олына барлың күш-ңуатымды, 
ңабіл ет-жіі ерімд і аямай сарңа жұмсаи, еңбекетебермекпін!"

Т.А.СӘТБАЕВАНЫҢ естеліпнен:
"...Менщше, әроір сансыы адамның жүрегшде мәңгі ұялап 

ңалатын... өзше жер жаннаты сияңтанып көршетін — өте ыс- 
тың, әрі ңымбат жер пұшпағы болады. Қлныш Имантайұлы 
уішн — Баянауыл, оның батыс төңірепндогі кішкентай Аііы- 
ры ң ауылы! Соңғы кезде ол туған жерін жяі-жжі есіне алып, 
кейде түсінде көріп, "Аңкөмн бұііраттарында саят ңұрып жүр 
екенмін, ңолымда ағатайымның ңыран ңаршығасы..." — деп  
ңамыға да аңсаіі аптатын, атамекеніне ат ізін  салмағанына
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жиырма шақты жыл болған-ды... Ақыры, 19-19 жылгы жазғы 
саяхаттың соңында, Екібастұзға түнөп ш ыққан гүннің ертө- 
ңінде, қасы ндағы  геолог серіктеріне осы ж ерден туған 
ауылына барып қайтуга к ө ң ш  ауғанын, биылғы демалысы- 
ны ң үш кун ін  соған жұмсайтынын малімдеді.

...Аудан орталыгы бплғамя қала,\ық келбетке енген бүрын- 
ғы станицада көп аям яған жоқпыз. Еңбекпплермен жүздесіп, 
қонақасы іш кен соң, Қаныш Имантайүлының ата қонысын- 
дағы "Теңдік"колхозына аттандық. Жерлестеріміз оізді аіде- 
неш е шақырым жерден қарсы  алды. Атақты ауы-ідасының 
арнайы іздеп келе жатқанына ерекше қуанған жандар мәре- 
сәре, Қаныш та балалық шағына қайтып ора.мандай боп бір- 
жосын шат-шадымнан күй кешті... Үлкен ауылдың а.ддындағы 
ш мғынға аунап, жылымық өзеннің қ<ъ\\ық суына шомылды, 
содан кейін  өз қыстауына бет түзедік. Ескі қыстау мейлінше 
тозыпты, қораны ң әр жері қүлап  қалған. Осынау жүпыны  
м екеннщ  еңселі сарай сняқтанып, бала ко ңш ч биікке дітте- 
геніне қайран қаласың, көрмесең тіпті сөнбейсщ... Қаныш  
Имантайүлы қасына екі қүрдасы н ертіп, өздері асық онна- 
ған жертасты, шана тепкен Қарамүрын дөңін аралап шықты. 
Ақырында бастауыш мектен болған бүрынғы Шорман ауылы- 
на, қазіргі Тең\ікке кем ік... Әрине, біздщ келуіміз улан-асыр 
тойға аинамы. Қарсылығымызды тыңдаған ешкім жоқ. Туыс- 
тарымыздың айтатыны — сүнікп Қанекеңнщ ақ жүзін, жай- 
саң қылығын, жарасты кү.лкісін, қүлақ қүрыш ын қандыра- 
тын әнін сағчнды қ!.."

Қазақ КСР Ғылым академиясының құрылғанына бес жыл 
толды. ҚазФАН атанған кезінде-ақ өмірдщталай откелепнен 
өгкен, есею дәуірі соғыс жы \дарына дөп келіп, тез жетілғен 
ғылым ордасының бірден-ақ келе\і іздеш стерге кіріскені 
ақиқат. Бұдан үш ж ы лбұры н  (1948ж.) КСРО ҒА-ныңтөрал- 
қасы оның жүмысын талқылаған. Мәжілісті қорытқанда ака- 
демияның нрезиденті С.И.Вавилов: "Қазақ ака,\емнясының  
сығашқы қадамы тура, ы нда жан-жақты әңпм е еткен акаде- 
мнк Сәтбаевтың баяндамасы, меніңше, өте жақсы әсер ту- 
ғызды. Өндіріске таисырылғанекіжүзденастамгылымнүсы- 
ныстың өзі-ақ бұл ұж ымның респуб лика  эконом пкасы н  
котеруге қолғабы с жасап отырғандығына аиғақ. Үйлестіру 
к е ң е с і Қ азақ  К С Р  Ғы лы м  академ иясы ны ң өз ж ұмысын  
қарыімды адыммен және комплексті кнлемде басгағанын атап 
өтуге тніс.. "дей келіп, республика ғылымыныңбиология және
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физика-математика садасында ғана кешендеу өрістеп келе 
жатқанын ескерткен.

Содан оеріде бірталай ип шаралар жүзеге асты. 1951 жылы 
Қазақстан ғылым ордасында төрт бөлімше, жиырма ғылыми- 
зерітеу инсгитуты және дербес жұмыс істейтін он екі сектор, 
әлденеше филиал, база, түрлі ізденіс ошақтарын қосқанда қырық 
жеті ғылыми мекеме болатын. Оларда алденеше мың адам еңбек 
етотін. Әрине, бұл қарсанда гылыми қызметкерлердің құрамы, 
олардың ой-зердесі, тәжірибесі едәуірөскен. Сондықтан да ВАК 
төралқасы бірта\ан инстіпутгардың, ғылыми кеңестер\ің \ок- 
торлық днссертацияларды қабылдауына рұқсат еткен. Солар- 
дың бірі академия президенті басқарып отырған ГҒИ...

Әрбір институт үшін өндіріс ошақтарымен байланыс — 
мшдетқана емес, алдағы прлж-тынысын, өсуін, табысын анық- 
тар өмірлік діліірлік. Өйткені кейпір зерттеулер ірі комбинат- 
тардың ауыл шаруашылығының, министрліктердің талабына 
сәйкес өзара ш арт ж асау  арқылы, яғни солардан тұсетін 
қосымша қаржылармен орындалады. Бұлболса, институт бас- 
шыларын өмірдщ сол күндегі талап-тілегіне құлағын түрік 
ұстап, әрі өзі басқарып отырған ұжымның тірлігін өз бетшше 
қамдауға мәжбүр етеді... Осының бәрі республикадағы ғылым 
ошағының үрдіс көтерілуіне, Одақ институттары деңгеище 
жетуіне жолаш қан. Бір ғана дерек: зерттеу өрісі мен өндіріске 
берген нақтылы кірісі жөнінен бес ж асқа толған қарсаңында 
ол бүкіл Одақ көлемшде өзінен отыз жыл бұрын құрылған 
Украина ҒА-сына ғанажолберіп, екінші орынға шыққан-ды...

Қазақстанкоммунистерінщтөрпнии құрылтайында(1949ж.) 
академик Сәтбаев республика ғылымының өрісі жайында 
қосымша баяндама жасаған. ҚК(б)П Орталық Комнтетіне 
мүше болып тұңғыш сайлануы да сол ш ы .  О күнде бұл үлкен 
сенім ғана емес, зор дәреже, мәнсапқор кейбіреулер өзіне 
бақ санаған мәртебе. Бүкілодақгық жоғарғы атгестациялау 
ком иссиясы  сол қарсаң да геология проф ессоры  атағын 
бекітті. 1951 жылдың басында Қаныш И мантайұлы КСРО 
ҒА-ныңтапсырмасымен Тәжікстанның Ғылым академнясын 
құру іеіпе белсене қатысады. Ж аңа ғылым ордасының ша- 
ңырақ көтеру са.\танатында қазақ  ғалымы сол академняға 
құрметгі мүше болып сайланады.

Бүгінгі күннің алыс көкжиегінен қарағанда, мадақ-мара- 
патқа толы, әрі соншама бнік атақ-даңққа Қаныш Имантайұ- 
лының небәрі алты-жеті жылда жеткеиін, солтабыстың бәр- 
бәрі занды, әмбе қомақты еңбегше орай жасалған құрметеке- 
ніне гәнті боласыз. ҰҒА академнп Қ.Ж ұмалиевтщ "Өнегелі 
өмір" баянындағы снпатгамасымен айтсақ, "Әрадәмөзхалңы-
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ньһі іашкептай бір болш епне ұңсас... М енщ қиялы мдаҚаныш  
аға қазақ халқы ны ң кеңпейілдік, жомарттық, ақжарқын, 
аңғалдық, сабыр-салмақтылық, бір нәрсеге берілсе — құлай  
беруиіілһц еңбек сүйгшггік сықьь\дыжақсы қасиеттерін түгел 
қамгып, орыс, батыс, шығыс мәдениеттеріне д е  емірене ба- 
рып, етегітолыпқайтқан, олардыңда текжақсыжақтарын өз 
бойына с ің ірген  ж әне осы  қасиеттерін... халы қ игілігіне  
жұмсауға өзіне-өзі іштеи серт етіп, іске бел буған ұлы  адам- 
ныңбсйнесінкөзгеелестетті..." дегеніне шүбәсіз иланасыз.

Зерделеп қарасаңыз, заман аужайы да соған беиім еді. Тіпті, 
қазақ  қауымы басынан кешкен тарих көші де. Қай уақытта 
болсын қазақ елі әддебір билеуші хан, иә көш бастаушы ақылгөй 
биді озіне бас еткен (сол үрдіс бүгіңде, тәуелсіздікке жеткен 
заманда өзгерді ме?) де, сол көсемнің айтқанымен жүріп- 
тұрған. XX ғасырдың басында қазақты ң рухани ақьъдгоиі — 
АхметБайтұрсынов бастаған Алаш арыстары болғаны тарихи 
шындық. Қатыбас уақыт олардың ісін де, ғұмырын да көктей 
орды. Көшбасшының бос орнын билеуші партия алға шығар- 
ған ұ үг қайраткерлері ауыстырса керек-ті. Амал қанша, олар- 
дың білімді, бімкті тобы "Қызыл қырғында" еркек тоқтыдай 
құрбандыққа шалынып кете барды. Солардың орнын басқан- 
дардың өктемдігі басым болғанмен, ой-өрісі, бшм-танымы, 
ақыл-өресі жетпеді. Сауат деңгейі күрт көтерілген қазақ елі 
рухани басшыға ділпр боп жетімсіреген жағдайда өмір сүрді,..

Сөйтіп ж үргенде ұлт аспанында қараңғылықты айқара 
түрген ж ары қ айдай болып дара тұлға Сәтбаев шықты. Одан 
да бұры ны рақ зиялылардың ж аңа толқынын бастап М ұхтар 
Әуезов көрінді. Екеуі де саяси майданның бетке ұстар көшбас- 
шысы емес-ті, білш мен ғылым саласында, мәдениет пен әде- 
биет әлемінде өз тұрғыластарынан күнш ш к ж ерге ұзап  та 
биіктсп шығып, өнегелі ісімен, баянды еңбектерімен, кісілік 
биік тұрпатымен де үліч етер нағыз кемеңгер тұлға, ұлт ли- 
дері бон танылды. Кестеүі ойды тереңнен суырған ұлы Абай 
өсиет еткен "Болмасаң да ұқсап бақ..." дегені қолмен қойған- 
дай дөп келіп, ел мерейін көтерген, күллі қазақ  халқы мақтан 
тұтқан бірегей де ғұлама ғалым атанды. Ең ғажабы, осы та- 
нымға олар қызыл насихаттың пәрменді үптімен емес, өздері 
бекем сомдаған ұлы еңбектерімен жетті. Қос алыптың маң- 
дайымызға біткеніне тәубе делік те мәңгі сүйсчнешк!..
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Ғылым академиясын саяси тексеру, үстемдік етуип идео- 
логияның қасаңталабымен бағыт-бағдарын шектеуге әрекет 
шаңырақ көтерген жылы-ақ басталған. Сену қиын, тарихи 
аиғақтар соган еріксіз мойындатса, шараң қанш а?!..

Сірә, ғылымордасынасайлануғамүдделіболып, бірақәлде- 
қандай себеппен тізімге клрмей қам  ан ғалым-филологгардың 
бірі Тіл және әдебиет институтының директоры Есмағанбет 
Ысмайылов пен ғылыми кеңес мүіпелерінің "Саяси соқырлығы 
және ескі заманды көксеушь\дігі" хақында Қазақстан К(б)П 
Орталық Комитетіне ақпар жолдайды. Әрине, нақты айғақтар- 
мен күшейтілген: институттың зерттеу тақырыбында ха\ы қ 
фольклорын жинауға, батырлық дастандар мен эпикалық по- 
эма, ескі аңыз-лақаптарды насихаттауға, әсіресе ұлтшылақын- 
жыраулар жырын жариялауға ерекше назар бөлінетіндігі, бұл 
болса ескі заманлы көксеуден тезірек арылып, кеңестік өмір 
салтанатына шұғыл бет бұру турасындағы БК(б)П-ның, оның 
ұлы көсемдерінщ кемеңгер ойтарымен қиыспайтындығы ба- 
дырайтып көрсетлм'ен.

"Большевик филолог" деген лақап есім қойылған "дома- 
лақ" арызға ерекш е мән бері\ді. 1946 жылдың қара күзінде 
қарамды комиссия жасақталып, институттың қүрылғаннан 
бергі зерттеуш е ш ұқш ия үңіу \і. Белсенді идеологтармен 
құрамы күшейті \ген топ іздегені н артығымен тапты.

Қаныш Имантанұлы ө дегеннен-ақ қаһарлы тексеруші- 
лердіңолқылықты жаппай тіміскілеген екшнш тежеп, пнстн- 
туг бағдарын саяси қаралаудан ақтауға гырысқан-ды. Ныса- 
наға ілшген галымдарды да қорғап баққан. "Бұлкіеілерталай 
жылдан бері іргелі зерттеумен шұғылданыгі келеді, қазақтілі 
мен филологпиныңжетекші ғалымдары, — деген-ді олкомнс- 
сия мүшелерше, — өз басы халықтың мәденн мұрасын зерт- 
теп, жинаудан саяси қателіқ іздеуді түсшбеймш. Базар мен 
М ұрын жыраудың, Шор-іанбайдың, Ш ангерей мен М әжііүр 
ЖүсТгггіңөлең-жырларын,ондаған мыңжолтолғауларынзерт- 
теуге тыйым салу, рухани мұрамыздың тұтас бір кезеңін жау 
ып қою — қылмыс емес пе?! " Комнссия мүіпслерш иланды- 
ра сьчмағ.ш соң, арыз апта Орталық Комитегке барған. А,\анда 
республнка партия үйымыпың біршші хатшысы Ж ұмабай 
Шанхметоп академия президентшің мон-жайды әріден баян- 
дағап гүсіндірмесіп аягына дпЙін тындамай:
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— Әй, Қанеке, танауыңды көрінген іске тыға бермей, тиыш 
жүрсеңші! Саған тиіспейміз, а \  ана гуманитарларды басқа- 
ратын вице-президент Сауранбаев пен ескі заманға ерекше 
құмар ЬІсмаиловтың әкесін танытамыз. Өзщ  соншама қор- 
ғап отырған ғалымдарың тиісті сыбағасын алады... — деп 
қолын сермеп, орнынан тұрып кетп...

Көңілі құлазыған академия жетекш ісі есекдәме үмітпен 
Орталық Комитеттщ идеолог-хатшысы Мұхамеджан Әбдгха- 
лы қовқа барады. Бірінші хатшыға қарағанда (Ж .Ш аяхме- 
товтщ  көрген-білген мектебі — екі басқыш оры с-қазақ учи- 
лищесі ғана, ал дөрекі с.өйлеу мәнерін, сірә, ГПУ жүйесінде 
ұзақ жылдар қызмет еткенде машық еткен), а.\ Әбдіхалықов — 
ҚазПИ-ді Бітірген жоғары бгммді адам, әрі қолынан кітап 
түспейтш оқымпаз, ізденпш зиялы. Онымен саясат қана емес, 
өзге де ж әйттер жайында емін-еркін дауласуға болатын.

Әккі хатшы Қаныш И ма нтап ұлы н ы ң ренжулі кейпін анда- 
ған соң-ақ дауға түспей, әрқайсының мүқаоасына "Қызмет 
бабында пайдалану үшін!" деген қатаң ескертпесі оар құпия 
құж аттарды ң бірнеш еуін суырып, алдына қойды. Бәрі де 
БК(б)П Орта,\ық Комитетінщ идеолопіямәселелеріжайында 
соңғы жылдары қабылдаған қаулылары: 1944 жылғы "Татар 
обкомының идеологиялық жұмысы тура\ы" қарарда "Едіге 
батыр", "Ш орабатыр" дастандарыныңсоғысқұмарлықты ел 
тонаушылы қты дәріптейтші "әшкереленген" — демек, олар 
түркі тілді ха\ы қтарды ң жауыні ерлік рухын асыра мадақтау- 
ымен-ақ знянды дастандар; Саяси бюроның мүшесі, бас ндео- 
лог Л.Л.Ж дановтың "Звезда", "Ленинград" журналдарының 
әдеби бағытын сыпыра қаралаған. А.Лхматова мен М.Зощен- 
ко шығармаларындағы өмірден түңі\у, жатты аңсау сарын- 
дарды бадырайта көрсетіп, кеңестіктұрмыстың анқын сипат- 
тарын қасақана көрмеу пиғылын өлтіре сынаған қатал да 
қаһарлы баяндамасы да осында екен; соның қасына әлп жур- 
нодүарды ж абу жөнін дегі қаулы да қоса тіркеліпті...

Қаныш Имантайұлы құпия құжаттан "талқылансын", "бас- 
ш ылыққа алынсын", "шетелге табыну, ұлтшылдық пиғылы, 
ескі өмірді көксеуі... байқа.\ған ж ат элементтерді аяусыз жа- 
залау, түп тамырымен жұлыптастау" қажеттігі туралы үсте- 
ме нұсқауларды жаны түршіге оқыды. Ақылы сұңғыла хат- 
шының өзі үлгі-нұсқа еткен мдеологиялық құра»\мен нара- 
зы,\ық айта келген академия жетекшісін де нландырмақ ни- 
етш ұқты. Содан-ақ Қазақстанда бұлж әйтке неліктен сонша 
мән беріп, кеңес: жолынан а\ъітқ\чііы.ларды іздеү науқаны 
өрістегенін түсінуге болатын-ды. Сөйтсе де, не себепті бныл
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ш аңырақ көтерген академияны жазалау керек, "ағаш атқа 
мінпзш", жұрталдында "дүрелеитін адамдарыда — Тілжәне 
әдебиетинстш үтыны ң білікті ғалымдары болмақ? Не үшін?

— Мұха, түйсігім ж етер емес біздегі тексерудщ мыналар- 
ға байланысын, — деді құпия құжаттарды хатшыға қайта- 
рыи. — Не үшш бастадыңдар осы науқанды?

— Қанеке, осы кикі лжіңнің ақыры неге соғарына мән бер- 
мей отырсыз. Егер соған біз емес, бізден де жоғарыдағылар 
кіріссе — не боларын білесіз бе? — Әбдіхалықов сұқ сауса- 
ғымен төбені көрсетіп, бұлттан асып, түпсіз аспан төрін мең- 
зегендей иш арат жасады. — Өйткен күнде, бетін әрі қарат- 
сын деңп, қазір сіз қызғыш құстай қорғап отырған кемең- 
герлердің шашы ғана емес, басы да қоса кетеді. Әуезов пен 
Ысмайылов қана емес, олардан да өзге жайсаңдарымыздан 
түгелайырыламыз... Ал, қазір, институттыңкемшіліпн әшке- 
релеп, ғылыми қы зметкерлер арасында тәлім-тәрбие жұмы- 
сын ж үрпзем із. Әрине, қарауылға ш нген  бірқанша ғалым 
ж азатартады , бірер ж ы лж әбір-ж апа шегуі мүмкін. Ну, бей- 
нелеп айтқанда, сақал-мұртын күзейміз. Қарақан басы аман 
қалғансоң, шашы құрғыр қайта шықпай ма?..

Академия президенті басын шайқады. Көңіл-күйі әлемта- 
пырық болып, өзіне жымия қарап отырған хатшыға не айта- 
рын оілмей, дегбірі қашты. Республиканың бас идеологының 
қалтқысыз түсіндірмесі есін тандырып, екі ұдай ойға түсірді: 
естігеніне сенгісі келген-ақты, әмбе Мұхамеджан өзіне өтірік 
айтпайтын адал жан, сөйтсе де салиқалы партия қайрат- 
керінің шынайы жағдаятты біліп отырып, ақылға симас бел- 
сенді әрекетке бас ұрғанына түйсігг ж етер емес.

— Академияны едел-ж едел құры п, Қанеке, біз, дүйім 
ж ұрттың бойы да, ойы да жетпейтш  Олимгі шыңын қоу\дан 
жасадық. Соған енді емен де, семен де жаипай ұмтылады. 
Өзіңіз білесіз, ғылыми дәрежені иелену — қазірде қиын емес, 
тексоған ынтаңызболсын... — Сірә, қадірменді академиктің 
өзіне дүдәмал көңілмен, әлденеге секем алып, тұнж ы рай 
қарап отырғанын аңдады білем, Әбдіхалықов ойын әріден 
тарқаггы . — Ш ынайы ғалымдар соны мұрат етсе — құба- 
құп. Алайда дарқан өмір ғылымды өз көдесше жаратып, сау- 
ын сиырдай сауатын пысықтарға да бай. Сол ептілер сіздщ 
де, М ұхтар Әуезовтің де, Әлкей М арғүланның да ғылымда 
ж еткен шыңына мен неге бірге шығыгі, қатар тұрмаимын... 
деп көксейді де, ертелі-кеш  соның амалын қарастырады. 
Ұқтыңыз ба, сіз әлгінде науқан дөген дүрмектщ түп себебш?.. 
Талабыңызды ескеріп, өлп ж алақорды ң арызы н аяқасты
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еттім бе, ол найсап сірәда тоқтамайды. Көрдщіз бе, өз ойын 
ж үзеге асыру үшін қандай мезгГлді тандағанын? — Хатшы 
үстел шетінде тұрған қүжаттарды нұсқады. — Мен сізге, 
Қанеке, ақыл айтып, солармен қа,\айша күресуді үйреткелі 
тұрғам ж оқ. Ғапу етщіз, ондай ниеттен аулақпын. Сөйтсе де, 
тап осы сияқты бұқпадатығылып тұрып, желкеңізден соға- 
тын, аяқтан шалатын ж ы мысқы әрекеттерге әзір болыңыз. 
Ондай соққылардың рлі талайын көресіз...

— Рақмет, М ұқа! Бұйырғанын көрерміз, — деді Қаныш 
Имантайұлы, сонсоңсәлбәсеңүнм енсөзінж алғады . — Шы- 
нымды айтсам, ескі мұраларымызды зерттеушілерлщ ұлан- 
ғайыр еңбегш мына қарарлармен ұштастырып ж оққа  шыға- 
рудың қажеттігіне мені иландыра алмадыңыз. Бұл енді нағыз 
қиянат, әрі дөрекі түрде жасалған, еш қандай ғалыми жөнге 
келмейтін. Тарих та, халық та мұны бізге кеппрмейді!..

Әбдіхалықов бүгежектеп қалды. Ақ құба өңі қарауытып, 
бетіне қарақош қылдақтартеуіп, көз нұры да көмескітартты. 
Ғалымның бетіне қарай алмай, тұнш ы ққан үнмен:

— Көп жәйтті сіз білмейсіз, Қанеке, м енідесолүш інж аза- 
лаптұрсыз. А-\, мен, тек қананұсқау  орындаушымын. Әрине, 
тиісті сыбағамды алдым.

— Олай десеңіз.М ұха, білгендеріңді істендер — сот та, 
орындаушы да өздерщ  болып. Ал, мен, бұл былыққа қатыс- 
паймын! — деп орнынан тұрды.

Идеологиялық комиссияның тексеру қорытындысы 1947 
ж ь і у \ д ы ң  2 1  қаңтаркүніОрта,\ықКомитетпңбюромвжь\ігінде 
талқыланып, "КСР ҒА-ның, Тіл және әдебиет институтының 
саяси өрескел қате нктері туфа,\ы" деген ызғарлы атының өзі- 
ақ қарадай шошытатын ж ойқын қаулы қабылдаумен тынды: 
"...ҒА-симеи Тіь-Әдебиетинспщпгыныңбасшыларыкадртаң- 

даудың больш евикпк рстаныщарын өреск&л бұзған, сол се- 
бептен зерттеу ұжымы әлеуметке ппгы лы  жат, әрі ғылыми 
жұмыстың санси маніъ білмеіггін кездейсоқ адамдармен бы- 
лы ққан  "деген сияқты ауыр қаралау таңылған қарардан соң — 
юмнен жөне нендей жақсылық күтесің? Институтдиректоры 
орнынан босап, бірталай жетекші ға,\ымдар жұмыссыз қ<ъу\ы. 
Олардың ескіні көксеген "зиянды пиғылы" бірнеше ай бойы 
республиканың жоғары дәрежелі оқу орындарында, техникум- 
дар мен орта мектептерде, үлкеңді-кішім газеттер бетінде та- 
лқығатүсіп, м ейш нш е "әшкерелен-ді".

Төубе дерлік жәйт: шерменделердің нақақ жш\адан көңш  
на<\а бо<\ғанмен, 37-жылдың қанды нәубеті қайта\анған жоқ; 
соныдадескөрген "кшәлілер" бастан құлақ — садақа....десіп,

29-26
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ж<?р-жерден күикоріс етер жұмыстар тауыгі алыгі, гіршілік 
қамына кшіскен-ді...

Алймда ертерек қуаныпты. Бірнеше аіідан соң күллі Одақ 
Сюнынша зиялы қауым ортасы нан батысшыл, шетелшіл, 
ділімен де ж атқа табынушыларды іздеп тауып, соцнамізм 
орнатып ж атқан КСРО-ны капнталнзм қогамына қантаруды 
коздеген "дүшпандық әрекеттерш" әшкерелеу науқаны бас- 
талды. Солдүрмекке мұрын,\ық болған басгы айғақ — талант- 
ты сазгер ІІ.Муралелпдід "¥лы достық" операсыпың басиас.өз 
бетінде ж онқы н сынға тап болып. соған ілесе БК(б)П Орта- 
лықКомнтетііпңосы шығарманыкүнреткен қаулысы. Қазақ- 
стан иартпя ұнымы, әрине, бұған да үн қоспай, бейтарап қал- 
маған. Нотнжесшде 1948 жылы "Қазақ өдебиетішң қазіргі 
ахуалы ж әне келешек дамуы туралы" деп аталғаи тағы бір 
партиялық қарар дүннеге келді. Саяси пәрмен-қуаты мейлін- 
ше апқын ж аңа қаулы қазақ  өдебиотінщ ахуалы қанағаттан- 
гысыз екенін баса көрсетш , оны ж асауш ылар ескі омірді 
оскездеп снпаттап, оқырман санасына бұрынғы рухани мұра- 
ларды осіре дәрштеумеч шұғылданатынын анықтаған. Де- 
мек, әдебнетоқулы қтары, бүған дейін шексіз мақталып кел- 
ген әдебн туындылар, сазгерлер шығармалары, драмалар мен 
ойын-қонылымдардың... бәрі де қатаңсүзгіден втугетиіс.

Орталық Комптеттщ ж аңа қарарын ж үзеге асыру натп- 
жесінде "ескшид^ік індеті" меңдеген әдебпетахуалын жедел 
түзегу  үшін мектептер, орталау ж әне жоғары дәрежелі оқу 
орындарындағы әдебн оқулықтарды пайдалануға тыйым са- 
лынып, "Зар заман" кезеңіне жатқы зы лған барлық ақын- 
жырауларды зерттеу, шыгармаларын жариялап, есімдерін 
атауға қатаң пәрмен бері.үді. Сол науқанда көптеген батыр- 
лар жы ры , лнро-зпостар, сайын дала, саф  ауа қүдыретін 
әспеттеген терме, толғауларды оқып, ж ұрт алдында орындау 
саясп қы лмысқа жатқызылды. Өйткені олар ескі өмірдщ 
еркіндігін аңсау тз-тызады, бай-шопжарлардың са.\танатты 
тұрмысын паш етеді-міс.. Газет-журнал, барлық басылым 
редакңнялары, мәденн мекемелер атауға, орындауға тыйым 
сачынған ән-күйлердщ (ұзын саны 300-дсн астам деседі) ұзын 
тізбесін а\ды . Көптеген ән мәтіндері қайтадан қаралып, бұ- 
рынғы сөзіне түзетулер енғізідді...

Әрине, осы тақы ры пқа қалам тартып, ұпай түгендеген- 
дер белсенді әрекетке көшіп. әлей жазғыш тарға айналды. 
Олардың дөрекі сындары есімі мәшһүр әдебиет зерттеуші- 
лерін, белплі ақын-жазуш ыларды сыпыра "дүрелеген" ма- 
қалалары газет бетінен тұспейтін болды.
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Бұд жолғы сынның сұғы Ғылым академиясының прези- 
дентш де шалды. Көрогеи коздер Қаныш Имантайұлының 
өмір жолының бас кезінде, "рухани зияндылығы" қазірде 
"ошкереленген" "Ер Едіге" дастанының ең мәнді нұсқасын 
Мэскеуде, әсіре дэріптйғен мадақ кіріспемен жариялаушы 
екенін біліп қойыпты. Демек, мақтаулы президентіміз де — 
ескіні коксеуші. Сондт.іқтан да ол коне өдебиет нұсқаларын 
зерттеушілерді қызғыштай қорғап, қанаты ныңастынаалып 
отыр. "Ер Едігені" жарнялауын, сол ісінің қателік екешн бас- 
пасөз бетінде мойындаудан бас тартуы тегін емес, олай болса 
академнк Сәтбаевтың саясн ұстанымынтексеру қажет...

Лл, адуын У ақы т ж алған ғалымдарды, ғылым әлемш  
төңіректеп күнкөріс жасаушыларлы мейшнше қүгыртқан шақ 
еді. Әсілі, олар үшін бәріоір, кімді болсын орнынантұрмастай 
етіп соғуға әзір жандайшаптарға емеуірін етсең болды, әмір 
берушіге жалт қарап: "Қашан, кімнен бастайық?” дейдіде, ала- 
қанына түкіріп, кеңдүниенітарылтыпдөңгелентежөнеледі...

Гуманитапларды бірер жыл сілікпеге салып, бет-бағдарын 
түзеген соң-ақ кезек жара тылыі:танушыларға келеді. Бұл нау- 
қан 1948 жылдыңтамыз айында шақырылған ВАСХНИЛ-дің 
кезекті гылыми сессиясында академик Т.Д.Лысенконың гене- 
тика негіздерін ж оққа шығарып, өзі ойлап тапқан "Мичурнндіх 
биология" ш м ш  ұсынуымен өріс алган. Шынайы биологтар- 
дың, байыргы жаратылыстаиу іммппң классикалық мектебі 
түлектерінщ  қарсылыгы пәрменді, әмбе олар айтарлықтай 
қарамды топ болғандықтан, жаңа ш мнщ  қамқоршысы И.Ста- 
лнн озі жете меңгерген, "қарсыластарына қара күш қолданып, 
тізе бүктіру" әдісін пайдалану жөншде тиісті нұсқау түсірген: 
нәтижесінде ортлм.іқ жоғары оқу орындарында, ғылымн-зер- 
тгеу институтгарында еңбек етіп огырған жүздеген кәшгі ма- 
мандар — академнк, профессорлар, доценттер мен ғылым кан- 
дндаттары шеткерг! қалаларға, алыстагы тәжірибе стансала- 
ры наж ер аударылды: алкейбірі, есімі дүнне ж үзш е мөлім био- 
логтар бас еркінен айырылып, Сібір лагерьлеріне айдалды. 
Шынтуаіттын айтқанда, көлемі мен ауқымдылыгы жөиінен био- 
логгардың басынан кешкен теперіші кеңестік гылым салала- 
ры бұғандейш  көрген қуғын-сүргш ніңбәріненде асыптүсш, 
бірнеше жылга созылған-ды.

Ұлттық академииның бнология-медицина ш мдері бөлім- 
шесш Николай Васильевич Павлов басқаратын-ды: ғылым док-
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торы, профессор атпқгарьш жасы қырыққа толмай иеленген, 
тек қлна қйзнқ даласынан өсімдіктің гылымға белгісіз 130 жаңа 
түрш тауып, Қазақстанның барлық гаулы аймақтарын ғана 
емос, Моңголня, Тнбет, Камчатка қиырларын да жаяу кезген 
тынымсыз іздеуші, нақ сол жылы "Қазақстаннның майлы 
осімдіктері" монографпясы үшін Сталиндік сыйлықтың иегері 
атанган, оган қоса реснублнканың еңбек сщірген ғылым қай- 
раткері, олденсше рет мөртебелі орден, мсдальдармен мара- 
патталган — знялы қауымға есімі мәлім адам...

Ллаііда дабыра атағы, ғылымн еңбектері де Николай Васи- 
льевпчті Лысенконың Қазақстандық шөкірттерінің бүшдей 
бүрген дөрекі шабуылынан құтқара алмады. Әмбе олешкімнің 
бедел, мөнсабымен санаспай, көкейш депсін тура айтатын, 
тілі де удай ащы адам еді. Барлық шынайы ғүламалар сияқты, 
ғылымның өзі басқаратын саласын академик Павлов кездей- 
соқ әуесқойлар мен бейнетсіз мал тапқысы келгендерден 
жанын сала қоріаған. Әрі соны кімге болсын бетше антып, 
бгпсиес айқас ашудан тайынбаған. Міне енді, сол мінезінен 
тапқан дұшпапдары, талай жылдан бері оспадар биологтен 
қағажу көріп, іштен тынып жүрген әріптестері кек қайтара- 
тын сеттщ туғанын сезіп, қыңыр да қайсар ғалымды төубеге 
келтіріп, тіпті академня жүйесшен аластауды жобалап, жап- 
пай дүрелеуге кіріссін...

Бір күні кеште (архивте сақталған нұсқада 1048 жылдың 
қы ркүйепнщ  25-і дегі нақты көрсетілген) Николай Василье- 
внч президенттщ  кабинетіне келіп, етектей арыз ұсынды: 
”... Ғы ш м н  еңбектерімді всйсманизм негізд еріне сүпеншж аз- 
ғанымды қателік д еп  мойындамағаным, я ғн и  өмірімді сарп  
еткен к ү л \і  зерттеуімді ж оққа шығармағаным — қып-қы зыл  
п а \еб о \\ы , қазірдемағанжабыла таслақтырунауқаныжүріп 
жатыр... Ғылымн ортада сенім нен біржола айырылыппын, 
мұндай масқара жазаға тап болған жерде бұдан әрі қалуға 
менщ қақымда, арымда жетер емес. Сол себпті төра.ща құра- 
мындағы мінд етімнен босатуды өтінемін.."

— Ау, бізден кеткенде не істемексіз? — деді президент 
өзімен түйдей құрдас әрштесінің арызын оқып шыққан соң. — 
Тек турасын айтыңыз, құрдастар арасында бүкпе сыр бол- 
майтынын білесіз, Николай.

— Шатаспа, қымбаттым. Мен ойланбай, тегінде, ешнәрсе 
істемеймін, ал бұлж олы  үй-шпммен де ақылдасып жаздым. 
Қияқгүлөсіремін! Алматыдағы еңәдемі қияқгүлтүрлері мен- 
де болады, бәлкім, дүние жүзіндегі ең тамашасы. Өйткені 
әріптестерім ж ек көргенмен, мен солардың бәрінен де арты-
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ғырақ ботаникпін. Көресщ әлі, оларды сату — маған акаде- 
микгщ айлығын неше мәрте орап алатын табыс әкеледі. Әмбе 
ол еш қандай д үрелеу, өжуа сөгусіз адал еңбек болмақ...

— Олай десең, Николай Васильевич, мені де көмекші етіп 
қасыңа ал! Рас, гүлөсірудщ кілтипанын мен білмеймін, бірақ 
күрек ұстарлық қуагган құр  алақан емеспін, — деді прези- 
дент әрштесіне тура қарап.

— Қалжыңемес, шыным, Қаныш Имантайұлы.
— М ендесізбенқалж ы ңдасы поты рғамж оқ, — дедікаби- 

нетиесі. — Қателеспесем, бұдан бес-алты жыл бұрын, сгз мені 
дербес академия құруға ой салып, сол үшін марқұм Владимир 
Леонтьевич Комаровпен де достығыңызды барынша әжетке 
жаратып бақтыңыз. Сөйтіп жүріп ғылым ордасын көтердік. 
Соның іргесін бекемдеуге қаты сқан сіз емей, кім?! Енді соны 
орта жолдан қосылған біреулердщиемденуіне қалдырып, бұта 
түбінежалтбермексіз. "Әдемі қияқгүлдерөсіремін!"... Ұялса- 
ңыз етті?! "Маған жан тыныштығы керек, өзгелерщ өлмесең 
өме қап!.." Кім-кім, дәлсізден осындай опасыздық күткемжоқ, 
қүдайға хақ, сізді мен рухы күшті адам, сүйікті ғылымы үшін 
ақырына дейінтұратын күрескер... деп ойлағам...

Президент сөгіс сөзін бастағанда-ақ ға \ым-ботаник ты- 
ныш отыра алмай, арлі-берлі қозғалып, қы бы ж ықтай баста- 
ған. Қаныш Имантайұлы тоқтар емес, құдды бір жүрегінде 
кептслш  қалған ш емен-ш ерден құтылғысы келгендей-ақ, 
ащы өксікті аяусыз төпей берді. Есі ш ы ққан Павлов бар дау- 
сымен айқай салып, "Арызыма қол қойыңыз, бітті шаруа!" 
деп шыға жөнелуге ш ақ тұрды да, кенет ақырын ғана:

— М аған неғыл дейсіз? Қорғануға да мұршам ж оқ, тіпті 
сөзбермейді... — деді.

— Сөйткендерідұрыс! Ө йткенісізмінбергеш ы ғы палы п, 
жұрттың бөрін күйретесіз. Ақырында қайдан шығарыңызды 
ойладыңыз ба? Ал, сізді сынағандарға сол ғана керек!.. Құла- 
ғыңа м ақтатығы п алып, тыныш отыруға болмас п а?!..

— Төзімім жетпеиді, Қанеке! Ғылымды жағалаған өңкей 
көкезулер аузына келгенін оттап, төбен,\і тескендей қисын- 
сыз бірдемелерді сағаттар бойы бопсалап жатқанда, қалай 
шыдайсың?.. Қаныш Имантаевич, ғапу етщіз, сіздіңде не ай- 
тып тұрғаны ңыздытүсінген жоқпын. Үндемедегенщізді ай- 
тамын, — деп Павлов әрш тесш е мұңая қарады. — Өзщ  де 
осы дауға араласпай, тыныш отырсың...

— Ол үшін бас қатырудың қажеті жоқ, сіздің мұныңыз — 
кешеғанаАй планетасынантогіететүскен келімсектіңсөзі... — 
Қаныш Имантайұлы болар-болмас езу  тартты. — Осындай
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у-шумен басталып, ақырыөзшен-өзітынатын науқандыжаңа 
көріп пе едіңіз? Бір жыл, болкім екі жыл сабыла ж үпреді де 
бір күні ұмыг болады... Демек, ештеңе естімегенсіп тыныш 
отырып, қарақан басыңды сақтау қажет! Ал, ол шіркін, басы- 
ңызды аіітамын, сізге ғана емес,маған да, Отанга дакерек!.. 
¥қты ң ба, Нкколаіі Васильавич? Төзім керек! Ж үйкеңіз жете 
ме соған? — деп академпя президенті ауыр сұхбачта меселі 
үсгем ш ыққанын сезіп, ұнжы рғасы  түсіп, тұқиы п кеткөи 
құрдасына қутындан қарады.

— БглЛеймін, қымбатгым, сөіптмш депсендіреалмаймын. 
Бір күні түлен түртіп, өзіме тшскендердің бірін жағадан ал- 
сам — сөкпеңіз мені... Ал қазір, ырқыңызға берілдім, тек 
уақытша. Арызымды қайырыңыз, Қанеке.

— О, ж оқ, даукес достым, бұл шимайыңыз менде қалады. 
Сіздің әзіл-оспагыңызда аяу ж оқ, құрдас деп мені ғапа емес, 
жасы үлкеш рек Әуезовті де аямайсыз. Мәжімо үетшде бә- 
рімізді сыпыра мазақтагі, зеріккен жұртгы күлкіге қарқ қы- 
лыпотырасыз. С олкездемұңы қарымтага пайдаланамын... — 
деп жайраңдаган президент Ннколай Васи льевичтің алдына 
таза қағаз тастады. — Маған сіз басқадан арыз жазыңыз, осы 
қазір. Қандай дейсіз бе? Әлдебір ғылыми мақсат үшін, айта- 
лық, өсімдіктің ж аңа түрлерін дала түкпірінен, әлде Алтай 
бөктершен іздеу үішн ең кемі алты ай, бәлкім бір жылмерзім- 
ге экпедицпяға атгану үшш. Қысқасы, сізге өшіккен пысық- 
тардың үні де, қолы даж етпейгін алыс кнырға аттанасыз. Аз 
болса тағы да ұзартамын мерзімш. Т ек, Ннколай, достарыңыз 
т \ гім дұшпандарыңыз күүдіктене алмайтын дәлел келтір. Бітгі 
шаруа, жаныңды күйзелткен дау-шар да соған деш н бір жа- 
ғынашыгады...

— Сенің сұңғыла ойыңа, құдан біледі, найза бойламайды, 
Қанеке! Оған қоса сен кереметопгнмистадамсың, ақнқатқа 
сеніміңде әлей күшп! — деп шаітанған ботаник қолына қалам 
алып, сүйкектете бастады.

Бұл дүрмек те Қазақ КСР ҒА-ның президенті бо/\жағандан 
болып шықты: Рас, Т.Д.Лысенконың жалған іліміне табыну, 
ол айтқандай, о ірер жылға емес, ондаған жылдар бойы 
үстемдік құрып, орасан знян келтірсе де, ғылым ордасы же- 
текшісінщ әріден ойлаған амалының арқасында Қазақстан 
жаратылыстанушыларының білімпаз тобын жөнсіз қуғында- 
удан сақтап қалды; әлбетте, ғылымның бұл саласының өрісі 
біршама баяулағаны анық; сөйтсе де биологня ілімі респуб- 
лнка атырабында ежелп үрдісінен жаңылған жоқ.
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Кім-кім, бұдан Қазақстан гылымы ұтты: салауатты бота- 
ник Н.В.Павловтың басшылығымеи бертшде республика фло- 
расының 9 томы жарық көрді; Николай Васильевич қазақ 
даласының есімдік дүннесін зерттеуден өмірінщ ақтық саға- 
тына дейін (1971 ж.) танбаи, с.оңынан іргелі ботаниктер мек- 
тебін қалдырып кетгі...

Айта кетер бір жөйт: "Қазақстан флорасының" 1964 жылы 
жарық көрген 7-томы сол жылы опат болған, ботаниктердің 
жанашыр қамқоршысы, академик Қ.И.Сәтбаевтың жарқын 
есьміне арналған-ды; сол іске мұрындық болушы Николай 
Васильевич өзі өсірген қияқгүлдің жаңа түрін де әзіл-оспағы 
ж арасқан  құрдасы ны ң есімімен атаған; ұлы замандасын 
ерекше ардақ тұтқан ботаниктер ҚР-ның Бас бауында бертін- 
де өсірген сиреньнің де көрікті түріне Қаныш Имантайұлы- 
ның есімін бершті...

Қазақ КСР ҒА-ның филиалдар кеңесіне жауапты хатшы бола 
жүріп, 1948 жылғы шерлі оқиғалар кезінде Лысенкопплтоптан 
қ ап  ы қағажу көрген, академия президетін ің  ақыл-кеңесімен 
Алматыны уақытша тастап, Атырауда ұііымдасқан бау-баққа 
гылымн ж ұмысқа ауысқан ғалым-ботаник И.К.Фортунатов 
академик Сәтбаев туралы бертінде жазған, 60 бет естелігінде 
солбірдүрмектідедүрбелеңуақытгы қиял-қоспасыз, мешлш- 
ше ашық өңгіме еткен...

"...Лысенконың знянды өрекетше даңғыл жол ашқанжыл- 
ды ң аяғында М оскеуге іссапармен келгемін. Қаныш Иман- 
тайүлымен уағда Оонынша "Москва " мейманханасындағы  
оңаша бөлмесіне іздөп бардым. Президент маған биолоғия- 
лы ң зерттеулерді мичуриндік жаңа арнаға шұғыл бүрудың  
ңиындығын, ал партня органдары осы жағданмен санаспай, 
өзінен наңтылы өзгерістер талап ететіндтн ңынжыла әңгіме- 
леді... "Мысалы, сіз, Игорь Константнновнч, мичуриндік жол- 
ды бұлталаңсыз жаңтапмын деп  жұрт алдында уәде бердіңіз, 
күнделікті ісіңізде біраң Тммнрязевтщ сара ілімшен ауытңы- 
ган жоңсыз. М ен сізді тап бүгін жүз сексен градусңа ңолма- 
ңол озгерщіз деп зорламаймын. Сөйтседе жаңа бағытты ңол- 
даптыныңызға жүртты сендіретін бірдемө жасауыңыз ке- 
рек..." — деп, бетіме ұмсына қарады. Менітүлентүртіп, Қазақ- 
станның жеміс-жпдек өсімдіктерш И .В .М пчурнн әдісімөн 
жедел жаңсарту жөншде ғылымн еңбек бастағанымды ай- 
тып едім... Қаныш Имантайулы бірден ңүптап, 30 желтоңсан- 
ға деш н соны тсідетіп Шяқтап, осы болмоге әкеп беруімдI тня- 
наңтады. Ш епнерге жол ңалмаған соң өзге жүмыстарды ңоя  
түрып, ңолжазбаны тәмамдауға мәжбүр болдым...
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"И.ВМнчурпн — табиғатты жаңғыртушы"деген аЛдармен 
бұл кһапша келесі жы.ұхың басында орыс және қазақ ті.лде- 
ршде жарық көрді”.

И.К.Фортунатовбүкпесізшерткеноқнға — Қазақстан ғылы- 
мы жетекшісшщ шынайы жағдайды біле тұрып, "Қасқырла- 
рғадажемтіктастап, қойларды аман сақтау" амалынаден қой- 
ып, ғылыми жойқы н тартыста ж ер ортада болғанына айқын 
айғақ. Нәтижесінде олбиологич ш чін, жоғарыда айтқанымыз- 
дай, біржола күйреуден құтқарған. Алайда турасын айтсақ, 
нақ осы, ғылымн қауымнан, зиялылар ортасынан үнемі жат 
пиғыл іздеп, өр жыл сайын қайыра соғып, "сыпыра тазалау" 
науқаны Қаныш Имантайұлын да қажытып, қатты шаршата- 
тын-а,ы. Әбден діңкелеп, үнемі шала ұйқы  боп жүргендіктен 
көз алды бұлдырап сыр бере бастаған. Қан қысымы көтері- "* 
летін гнпертоння дергі президентп жиг жш шалатын болды...

Көңіл көксеген тыныш тықтың ауылы бірақ қаш ы қ екен, 
қол жетпес арман қалпында қ а \а  берді. Ал, "Ж ат элемент- 
терден тазарту" кезегі бұғанденінты ны ш ж атқангеолоітар- 
ғаойысты.

1949жылдың 31 мамырында қаушсіздік комитетінің қыз- 
меткерлері 1936 жылдан ғылым докторы һәм профессор, Еңбек 
Қызыл Ту жөне Отан соғысының бірінші дәрежелі орден- 
дерш щ  иегері, Сарыарқада Семізбұғы, Қарағайлы, Кентнбе, 
Тоғай, Қайрақты кен орындарын. дүние жүзілік деңгейдегі 
Қоңырат пен Алмалықты тұңғыш ашып, түбегейлі зертгеуші 
МихаплГІетрович Русаковты Ленинградқа барған күнітұтқын- 
ға алған. Әлбетте, Л.Берия басқарған жазалаушы ж үйе ешқа- 
шанда жалғыз-жарым жатэлеменгп іздемейді. Қармақты олар 
тереңгесалып, әрдайым қомақтытопты қамтиды. Бұлжолы да 
сөйтті. Одақ бойынша, көптеген белпм кен іздеушілерге "шет 
мемлекет пайдасына қызмет көрсетіп, ондаған кен орыида- 
ры нқасақана көрмейкеткен..."деген қаралаутаңып, қылмыс 
іздеген. Қ.И.Сәтбаевтыңтаныстарынан солдүрмекке профес- 
сор В.М.Крейтер, біраз жыл ҚазФА.Н-ның төрағасы болған 
академик И.Ф.Грнгорьев іліғіпті.

Ал, өзш щ  байырғы әріптесі Михаил Петровичтщ қамауға 
алынғандығы туралы хабарды ол ғалымның тоқсан жастағы 
анасының өзіне сонау Балтық теңізінің жағасынан жолдаған 
хатынан білген. Әрине, "нақақжа.ладанперзентіц\іқұтқарута



Шпндлмллы шшпІ>мАЧ/фы _______________________________________457

бірдемежасаіікөріңіз, бірден-иірсенерім — сізғана... "деген 
шерлі ананың аһ ұрған өксігі Қаныш Имантайұлын үнсіз қал- 
дыра алмады. Академия президентіні ң мшдет-парызы да қара- 
уындағы ғалымдардың мүддесін жоқтап, азаматтық құқын 
қорғауды жүктегеш түсшікті. Оған қоса Қазақстан атырабын- 
да ширек ғасырдан астам мерзім сәтті ізденіс жүргізген, рес- 
публикадагы геологнялық ІлІмһіІҢ Иегізін бірге қалаған ғұла- 
ма ғалымның, өрі өзше үстаз болған, сыйлы да қадірменді адам- 
ның тағдыры қатерлі шекке ж етш  тұрғанда, қалайша бейта- 
рап қаласың? Қала алмады, әлдебір шаруаны сылтау етіп 
Мәскеуге барып, бірталай есікті ашты. Алайда әділдік талап 
еткендерге дес бермеуте дағдыланған, кімге болсын жауап 
бермей дщкесш құртуды машық еткен жазалау жүйесі бәз- 
баяғы мығым қалпында екен: бе.\гім мемлекет қайраткеріне, 
КСРО Ж оғары  Кеңесінщ депутатына қайда, кщ ге барса да 
(қайсысы болсын академик Сәтбаевты богеусіз қабылдаған), 
бір сарынды жауап оеріп: "Бекерге мазаланбаңыз, тергеу енді 
ғана басталды. Сол себептен біздщ араласуымыз жөнсіз бол- 
мақ, тергеуш ілердеақ-қарасынөділайыруғатш с..." — деген 
уәж айтқан. Ал, жазалаушы орган бұл іспен 18 ай шұғылда- 
нып, өз қолдарына түскен ірі ғалымды "Отан мүддесш сатқан" 
бабына келтіретін аиғақ тапқанша азаптап, тергеуде ұстаған. 
Ақыры, М.П.Русаков та, жоғарыда аталған әріптестері сияқ- 
ты, 25 жылға сотталып, "Ит жеккенге" айда\ып кете барған.

Ауыр жазаның төрт жылын өткерген соң, яки ел билігінде 
тың өзгеріс туған қарсаңда КСРО М инистрлер Кеңесінщ 
төрағасы Г.М.Мау\енковқа 1953 жылдың 14 мамыр күні Сібір 
түкпірінен жолдаған арызында ғалым: "...Соңмалнстік Ота- 
ныма мен 30 жыл бойы аянбай ңызмет етіп, оның шаруаіиы- 
лығы үш ін өнімдік құны на аударып айтқанда 25 миллнард 
сомны ң к ен ін  тауып, әрбір  тәулікте 2 м ііллчон сом к ір іс  
кіргіздім. Осы айғаңтың озі-аң — менің адалдығыма анңын  
далел емес пе?.. Егер менщ "іамді" ңайыра тексертш, бостан- 
дыңңа шығартсаңыз — м ен өсіме соңналнстік міндеттеме 
Л / і ы п :  3-4 жылдыц шпнде бір ғана Орталың Қазаңстан атыра- 
бынан бұрынғы барланған ңорға ңосымша бір ми.мпюн тон- 
на мыс кенш  іздеп тауып, әмбе соны темір жолга 75-100 ша- 
ңырым жерден көрсетөр едім, бұл оолса мені кінәлаушы гео- 
лог Шестакова көзір еткен басты айғаң — "зияикестікпон одейі 
көрмей кеткен Краснояр а ікесіндегі 1931 жылгы кен ңоры- 
нан" кем  дегенде 4-5 есе кеп мыс..." — деген мәммдемесі де  
бір жыл бойы жауапсыз ңалыпты...
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Қ.И.Сәтбаевтың Русаковты арашаламақ болып Мәскеуге 
барып, үкімет мүшелеріне шағынғаны текке етпеді. Ж азалау- 
шы ж үйе мұндай әреке ггі ешкімге, ешуақытга кешірмеген. 
Әрдайымжазалапотырған, ретікелсе — жержастандырған...

Т.А.СӘТБАЕВАНЫҢ естелігінен:
"Бір күні кеште, қараңғылық қоюланғсін шақта... пәтері- 

мізге Н.Г.Кассин ке^\ді қатты абыржығанын бейуақта жүрге- 
нінен сездік, түнерген түрі де  адам шошырлық еді. Айтуын- 
ша, Мәскөуден келген Гостехнадзордың комиссиясы озін тек- 
серуге тартыпты. "Олардың не іздегөнін бүпн  білдім: Қаныш 
Имантаевнч, с/здің Қарсақбай менАтасу темір кендерін бар- 
лаудықасақана "кешеуі \детш", мемлекетмудесше зиянкестік 
жасағаныңызды дәле.лдемек; мені д е  сол мақсатпен, яғни  
гылыми ашгақ тауып беруге шақырыпты; таппасам баяғы  
патриот емеспін... — деді ол бізге үрейлене қарап. — А і менің 
мұндай пасық іске бы.\ғанғым келмейді! Ж ас кезімде айтпа- 
ған өтіріккр егде жасымда қалайша барамын? Сізді мен аса 
талантты, құдай тағала данышпан іздеуші етш жаратқан на- 
ғыз геологдеп білемш. Бұл ойымнан мені еш кімде ешқашан- 
да айныта алмащды! ." — деді ол.

Ішін кернеген ашудан қалш-қалпі еткен шынайыдосымыз, 
жаны кіршіксіз таза Николай Григорьевичті біз шанға зорлап 
отырғызып, көңш н жайлауға тырыстық. Өйткені оныңда қан  
қысымы жоғары екеш н білетінбіз....

Комнссняда одан әрі не жайында сөз бо.лғанын білмеймш, 
бірақ қадірменді Н пколай Григорьевпч екі-уш  кү н н ен  соң 
қатерлі кризге ұшырап, ауруханага түсті. Сөйтіп, тамаша 
ғалым, пазақстан жер қыртысының геологтіялық тұңғыш 
картасын жасаушы, КСРО М ем лекет к  сыйлығының иегері 
Н.Г.Кассин сол құлағаннан қайта оңалған жоқ, ауруханң.\а 
дүнпеден қайтты".

Қысқасы, пәле-жала іздеуші О дақтық комиссия мүддесі- 
не жетті: рас, көздеп келген "күнәкарды" емес, геолоғня 
ғылымының аса ірі тұлғасы, Қазақстанның геология ілімінің 
негізін қалаушылардың бірін ж ер жастандырып, іле-иіала 
қайтып кетті... Алайда көктем шыға қарамдытоп болып қай- 
тып оралып, ГҒИ жүмысын қайы ра тексереді} бүл жолы кен 
барлауды ғана емес, күллі шаруашылық саласына, ғылыми 
зертгеуге жұмсалған шығьшдар көлемше шұқшияды. Тіпгі 
директордың зайыбы ж ұм ы сқа түске денін келеді, ал еңбек 
ақыиы толық алады деген сыбысқа да қадалады. Тансия Алек- 
сеевма үйде зерігіп бос отырмас үшш бір мезпл ннститутқа 
келш, екі-үш сағат Ж езқазған  кендерш  минералогиялық
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зерттеумен шұғылданатын-ды, бірақ соңғы төрт-бес жылда 
бұл үшін соқыр тиын айлық алмайтын...

Қаншама шұқшиғанмен бұл комиссия да Қаныш Имантай- 
ұлының геологиялық ізденісінен ешқандай ілгешек таба ал- 
мады. Ж езқазған  сынды алыпты елиплігіне жаратуға мұрын- 
дық болған, Ж ездіні ашқан, Атасу мен Қарсақбай кендерін де 
жөтімсіз қаржымен ондаған жылдар бойы зерттеп, Қара ме- 
таллургия комбинатына ш икізат бере алатынын соғы сқа 
дейін-ақ толық дәлелдеген іздеушінің тұрлаулы барлауынан 
нендей олқылық табасың? Әіггсе де тырнақ астынан кір іздеу- 
ші \ерге бұл — уәж емес. Нысанаға алған пендені зиянкес етш 
шығару — қызметтік парызы болған соң не ш ара?!..

II

КСРО ҒА-ның Тарих ннституты 1941 жылдың күзінде 
М әскеуден ж едел көшіріліп, Ташкент пен А\матыға қатар 
орныққан-ды. Тарихшылардың қарамды тобы, институт ди- 
ректоры ның орынбасары, ҒА-ның корреспондент-мүш есі 
(кеиіннен академик), "КСРО тарнхы" оқулығының авторы 
А .М .Панкратованыңынтасымен, әрі қонақж ай қазақ  елінщ 
өздеріне көрсеткен қамқорлығына қарымта болсын деген ізгі 
ннстпен, әрине, ж ерплікті партия ұйымы басшыларының 
қы зу қолдауымен "Қазақ КСРтарихын" жазуға кіріскен.

Турасын айтқанда, тап сол кезде Қазақстанда өз тарнхын 
ғылымн деңгейде жазатын оірде-бір кәсіби тарнхшы қалма- 
ған-ды. Сол салада үмггті еңбектер жазған Халел Досмұхан- 
бетов, тұңғыш  "Қ азақстан тарихын" ж ары ққа шығарған 
дәрігер-профессор Санжар Асфендияров та, іргелі зерттеу- 
лерімен көрше бастаған өзге тарпхшылар да 1937-1938 жыл- 
дардағы саясн қуғындау науқанында түп-гүгел құрбан бол- 
ған. Халық ағарту наркоматы (комиссары тарихшы Мұхамед- 
жан Әбдіхалықов) соғыстан бұрын жобалаған "Қазақ КСР 
тарнхының" екі томы да солсебептен жазылмай, қағаз жүзінде 
қалып қойган-ды...

Енді міне, "Өрбір бақытсыздықтың да көдеге асар сәтті 
үдесі болады" деген уәж расқа шықты, Қазақстанның зиялы 
қауымынан (көрнекті жазушылар, мәдениет пен әдебиетзерт- 
теушілері) жиырма шақты білгірлер қаты сқан ұлан-ғайыр 
зореңбөк (көлемі 670 парақ!) білікті орыс тарнхиіыларының 
күнбе-күнп көмегімен (шыіггуаптын айтқанда, әр бетін қатаң 
сүзгідөнөткига, қолымеи көшірген) неоәрі біржарым жылда
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дайын болып, ж ерпихті баспахана оның Ю мыңданасын бір 
анда (!) ж ары ққа шығарған. "Ерте дүниеден осы күнге дейінгі 
Қазақ КСР тарихының" жауапты шығарушылары — Қазақ- 
стан К(б)П Орталық Комитетнпң хатшысы М.Әбдіхалықов 
пен ғылым докторы А.М.Панкратова. Соған қарамастан жаңа 
"Тарих" ж ары қ көрген күннен-ақ қып-қызыл дауға ұшыра- 
ған. Сіри, "Қазақ тарихын" жазушылардың Сталиндік сый- 
лы ққа ұсынылуы түрткі болған тәрізді. Мәртебелі марапатқа 
ие бола қалса — оның авторлары қарасын көрсетпей, туу ал- 
дымызға шығып кетеді деген қызғаныш отына іші күнгендер 
Алматы ғана емес, М әскеуден де табытыпты. Ең ғажабы, 
бәр іш ң де тілге тиек  етіп, ерекш е ш үйілгені — кітагітың 
14-тарауы, төре тұқымы Кенесары Қасымұлының басшылы- 
ғымен 1837-1847 жылдардағы Қ азақ халқының ұлт-азаттық 
қозғалысы егжей-тегжей баяндалған тұсы. А/\ оны жазушы — 
Воронеждегі педағогикалық институтгың тарих факультетін 
1937 жылы бғпрген, соғыс жылдарында Қ азақстан К(б)П 
ОК-нің лекторлар тобында қызмет ете жүрш, кандидаттық 
диссертацияны осы тақырыпта қорғаған жас тарихшы Ермұ- 
қан Бекмаханов. "Қазақ КСР тарихын" сынаушылар Кенеса- 
ры бастаған қозғалыстың ғылыми сипатталуы мүлдем қате, 
Қазақстанның Ресейге өз еркімен қосылу тарихын теріске 
шығаратын уәж, солсебептісаяси мәні жөшнен знянды... дес- 
кен. Айтып-айтпай не керек, тізе қоса қимылдаған өшпенді 
топ "Тарих" авторларын М емлекеттіксыйлы ққа үміткерлер 
санатынан алғызып тастаумен тынады...

Бүл жэйт Ермұхан Бекмаханұлын келешек қадамына ой 
салып, сақтандырса керек-ті. Алайда ол туған жұртының азат- 
тығы үшін қаһармандық күресі айқын көрінген тақырыптан 
айнымайды. Қаныш Имантайұлы ұлттық ғылым ордасын тез- 
д еп п  құру жолында ж үзеге асырған ш аралардың бірі — 
Мәскеуге докторантураға жіберғен 24 үміткердщ қагарына 
ілігіп, ақырында 1946 жылы, 31 жасында тарих ғылымының 
докторы атағын алуға әзірлеген диесертациясын КСРО ҒА-ның 
Тарих институтының ғылымн кеңесінде сәтті қорғайды. Ке- 
ңейтілген днссертация "XIX ғасырдың 20-40 жылдарындағы 
Қазақстан" деген айдармен келесі жылы Алматыда жарық 
көреді. Ж ас тарихшының сүбелі еңбегін республиканың зия- 
лы қауымы ерекше ілтипатпен қабылдайды. Білімдар дарын 
иесі деп бірден танып, қазақша да, орысша да төгілте жазатын 
қабілетіне сүйсінш, ел тарихын түбірімен қотарар шынайы 
талант несі десіп, соған орай қүрмет көрсеткен. Қазақстан- 
дағы жалғыз университеттің кафедрасын меңгеруге шақырып,
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профессор атағын пеленеді. Ұлттық академия президенті де 
оны ерекше қадірлеп (тарихшы ғалымның қосағы Халима Адам- 
бекқызының айтуынша, "туған інісіндей сүйт, әрдайым қам- 
қорлық көрсеткен"), Тарих, археология жөне этнография ин- 
ститутының директорының ғылыми істер жөніндегі орынба- 
сары міндетін қосымша атқаруды ұсынған.

Ермұхан Бекмахановты Мәскеу, Ленинград және Балтық 
бойының көнігі тарихшылары да ерекше қадір тұтып, өз ор- 
тасында тең ұгтап, кейде тіпті "жарқ етіп, бірақ құйрықты 
жұлдыздай тез сөнген" Ш оқан Уәлихановпен салыстырып, 
"Қазақ аспанында ел тарихын түбегейлеп жазатын талантты 
тарихшы қайта туды!" десіп, сүйеініс те білдірген.

Ж ас тарнхшының тамаша табысына жаппай сүйеінуші- 
лер қарам ы  әлдеқайда мол болғаны мен, атақ-абы ройы  
күннен-күнге зорайып келе ж атқан дабысын қызғанушылар 
да аз емес-ті. Бүгш де түілнуге қиын кереғарлықты қараңыз: 
Ермұханды күндеушілер қарамы сандыңтасындай сирек, ат 
төбемндей аз қазақтарихш ьиары ны ңөз ортасынан шыққан; 
әмбе солар жас әрш тесінщ  жолын докторлық диссертация- 
сын қорғаған кезде-ақ кесугетырысқан...

Алматььтық бір топ тарихшы ВАК төралқасына Е.Бекмаха- 
новдиссертациясының бастан-аяқ орыс тарихшысы Д.Рязан- 
цевтщ  бұдан бірнеш е жы л бұры н қорғаған кандидагтық 
ж ұм ы сы нан көшіріп алғандығын көрсетіп, аты -жөндерш  
өзгертш қойып, сірә, ш икш гі анықталса — ж аза тартудан 
сақтанған болар, жедел ақпар жөнелткен. Бұл ақпарды тек- 
серу артық-кемі ж оқ  тура бір жылға созылыпты. Ақыры, 
белпм  тарнхшы, академик Н М.Дружинин басқарған ВАК 
комнссиясы зерттеу тақы рыбы бір болғанмен, екі зерттеу- 
ипнің ғылыми ұстанымы екі түрлд екендіпн, сол себептен де 
қазақ  тарихшысы Кенесары Қасымұлы басқарған қозгалы- 
сты тереңнен толғап, көптеген тың айғақтарды ғылыми ай- 
налысқа енпзіп, мейлшше толымды да сүбелі еңбек туғыз- 
ғандығы... туралы қорытындыға кемпті.

Алайда жас тарихшының бәсекелестері жеңілгеніне мой- 
ып тыншыға қоймаған. Кезекті шабуылға нысана етіп олар 
Е.Бекмахановтың "XIX ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақ- 
стан" кпабын алады. 1948 жылы бұл еңбек туралы бірнеше 
ғылымн айтыс өтеді. Соның алғашқысы М әскеуде, КСРО 
ҒА-ның Тарих институтында 28 ақпан күні болыпты. Қарсы 
топтан қазақ тарихшысы Хаднша ^йдарова сөйлеп, іле-шала 
оны қостаушы ерштестері Т.Шойынбаев пен М.Ақынжановтың
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ж .« б а т а  жолдаған ткірлорі оқылыгггы. Үшауі де үетанған 
упж: монографин — ндеясыз еңсЗек; бастан-аяқ буржуазня- 
лық жалг.ш теориясымақ — "бірыцган ағым" осерімен жа- 
зылган-мыс... Бұл гүжырымга сол уақьптың бедолді білімиаз 
тарихшылары И.М.Дружннин, С.13 Вахрушип, М.ПГБиткин, 
А.ІІ.Кучкпн жяне бірнеше москеу мк галымдар қарсы шыгып, 
тоіітарыс береді, Жпынды қорытындалаган КСРО ҒЛ-ныц та- 
рих жөне фплософпя болімппң академик-хатшысы Б.Д.Гре- 
кои антыстыц ғылыми талқыдан ауытқыи, ұсақ кнкілжщге 
бой үрғанып ескерте тұрып, өзара бақ галастық өуенге түскен 
қазақ тарихш ыларына бір-біріне саясн қаралау жасаудап 
тиылып, ел тарихының осы күнге дейін қозғаусыз жатқан 
слеулі кезеидерш ақтарып, шынайы ғылыми да іргелі ецбек- 
тер жазумен шұгылдануға шақырыпты...

Амал қанша, білікті тарнхшының ақыл-кеңесі күйкі амтыс 
бастаған тоііты ойландырып, ұшқары әрекеттен сақтандыр- 
са керек-ті. Өкшіш те сонда, бұл ескертуді олар тәрк еткен, 
Сол жылгы ішлде айында Алматыда, Тарих пнстптутында 
Е.Бекмаханов кітабын талқылаудың екінші кезсңі басталады. 
Талқы бес тәулікке созылыпты, Оған тарихшылар ғана омес, 
гуманитарлық ілімшң әр саласыныц сол кездегі белді өкілдері 
түғел дерлік (тіпті ғалым-экопомпстер мен архив мамандары 
да) қатысқан. Жнында 23 адам сөплепті.

Осы айтыстыц стенограммалық жазбасы 2000 жылы еш- 
қапдай қысқартусыз, түзетугіз және толық көлемде (Жауапты 
шығарушы — ҰҒА-пың академип К.Нұрпейіс) жарық көрді. 
Ғылымп айтыс-тартысты сүіоиплер, таңғажайып оқпғалар 
жанрында жазылған кпаптарға өуескойлар бұл жннақты езу 
тарта (бәлкім жирешшке толы сезіммен де) оқуы сөзсіз. Ең 
ғажабы, сол уақы тта бедеілді де білімді саналған ғылым 
пелершің бірін-бірі аяусыз мТнен, ұсақ-түйек жәйттерді ұзақ 
мыжу үшш мінберге шыққанына таң қаласыз. Ең қиыны, әр 
сөйлеушшің сөзше қарап, ғылымн он-жетесін, шама-шарқын, 
біліми деңгейін де қатесіз айыруға болады; айталық; кімнің 
шынайы ғалым, кімнщ қосақ арасында босқа жүргенін... Ал 
басты "күнәкардың" өзі жауап сөзінде бұл жайында: "Таңда- 
нарлық жонт, қарсыластарымның сөзі непзһген мені қорлау, 
қасақана түқыртып, дөрекі және аяусыз түрде жығынды ету 
ниетімен үіитасып жагты..." — деп сипай қамшылап өтіпті. Ең 
бастысы, жас тарнхшының үлттық мерейді көтерш, елдік се- 
зімге тәнті ететін тамаша еңбегі, Тілеуқажы Шойынбаев мінбер- 
ден талап еткендей, "Таратуға тным салып, біржолата жою ке- 
рек!" дегені аяқсыз қалды. Кітап республикадағы зиялы қауым- 
ның үстелінде ашық жататын, жаны сусындар шығармаға 
айналды. Қысқасы, осы айтысты тілегендер зиялы көпш,лік
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тозімен: "Әй, лғайіКі, үрдажық белсендімш қаря саныті қылыш 
ұрып, жек көргви кісісін айдатып жібергтін замаиы квлмескя 
кетті. Сеидер де босқа даурықвай айқайдан тиылыцдар!.." — 
дегендей қатаң өскертпе естігеи.

Агітыстыңсоңгы күнгі сөзшде Е.Бекмаханоп: "Сіздер бес 
күн бойы талқылпган менің қарапайым еңбепм, сірө, соңгы 
болмасдегеп ойдамын. Қазірде мон ҚазақстантарихыныцХІХ 
гасырдың екінші жартысындагы кезеңдррі жайында жаңа 
еңбокдайыидау үстімдемін. Ғылымижүртшылықтаяууақыт- 
та оиы да оқитын болады..." — деген малімдемемен аяқтаіггы. 
Тарихшы галымиың ү ишдеп мол архишмен танысудан коңі- 
лімізгетүйген жәйт: Ерекецтугаи ж үргының Қазантөңкері- 
сіне дейінгі тарихын түгендеуто жиырма-отызжылғүмырып 
сарп етуге бел байлаган; 1948 жылдың шілдесшде жасаган 
мәлімдемесі сол ойының бір гаиа тармагы сияқты... Амал не, 
ниет-пиғылы бүзық, тек қана жауыздықты мүрат еткен әріи- 
тестері сом талант иесіне сол еңбектордің бірде-бірін жаздыр- 
ған жоқ, өкш ш гпж әйт — өздерідеж азбады .

"Читалыли Им а "Вопросах истории"р ец еи зп ю  ш варищ а  
Кпма? На м ой взглщ , она свидетельствует о гом, что среди  
рңда нсторнков сушесгнует непрем енное стрем.і оние ухуд- 
інитһ истопиғо казахского нар ола вопреки нсторической  прав- 
ле. — депті А.М .ПанкратоваҚазақстапК(б)НОК-ніңидеолог- 
хатшысы И.Омаровқа 1949жылдың қазан айында жолдаған 
хатында. — Я с о в өрш енно не  и онимаю. тючем у грузинские  
пар и  пл и у збөкскпе х а н ы м о г у т с. читатьс.я прн  аналогичных 
историчес к и х у с л ови ях  прогрессивны милөятелями. а каза- 
хи  лолж ны чернить А блая цли  Көнесары К асымова ? Я н и  в  
коем случае н е  м огустатьңаанти и с торическин путь опенкя  
этпхвилнейш ихлеят елей к а захскойнстор/п і..."

Өйплі тарихш ы иың "Ерте дүниеден осы күнге дейшгі 
Қазақ КСР-ның тарихының" екінші басылымына (1948 ж.) 
ө.зімен бірге жауапты редактор болған Қазақстандық әріпте- 
сіне жолдаған бұл хатыи бүгшде де сүйсінбей, тебіренбей 
оқу мүмкш емес. Өйткені шынайы гылым иесі өзш қатты 
қынжылтқан мәселені ішіне сыймаған соң, бәлкім сонытүзе- 
туге ш ама-шарқы жетпегеннен кейін амалсыз жазып отыр. 
А \ тарихшыны қинаған істің күрмеуі өте күрделі және құзы- 
ры жетпейтінтым биікте болатын...



46-1________________ _________________ __________________  Т/Ыи/ С *һ к*

Үлы Отаи согысы аяқгалган жылы-ақ Кецес елшщ біре- 
гей блсшысы И.С/галнн орыс халқының откен қаіпхччсгеп 
ерекше еңбегш баса айтып, сол оііын, сіро, бірте-бірте терең- 
д етт , КСРО жеткен жеңіс пен табыстар осы жүртгың жанқн- 
ярлық ерлігі, тозімділігі, басқа да етене қасиечтері арқылы 
мүмкш бом ы , солсебептен оиыңкошбасшылық ролі елімізді 
мекендеунн барлық үлтгарга ү лгі-онеге... ден жаршілаган-ды. 
Үлы орыс халқы доп даралау да нақ солқарсаңдагш мізге енш, 
дшмізге сщген, Әріше, "Күн-квсоміиң" аузынан шыққан орбір 
лебіз созсіз орындтчуғатшс. Олталқыланбайды, жеделтүрде 
ж үзеге асад,ы. Үкімет пормеш, ндеолопш үрдісі, жазалаушы 
органдардыңкүл-\і қызмег, міндегі де осыган багышталган.

Қысқасы, Ресей натшасының өз иелігш күш-қуаты кем, 
кісі саны аз халықтарды олімжетгжпеп басын алып, крест 
сүйпзш , жат дінге енпзш , кілең инан еткен үстемдік саяса- 
тын баса айтудың енді қажеті ж оқ. Демек, өркенйепчзн, жал- 
пы дамудан кенжелеп қалган халықтар мен үлтгар үлы орыс 
жұртына пық сүнен, жер Оетшен біржола қүрып кетнес үшін 
Ресейге оз еркімен қосылган. Якп бұ да бүпш т күшпң биігі- 
нен қараганда келешопн ой лаган ел бнлеуішлерінің нрогрес- 
сивті қадамы болған-мыс... Олап болса Ермұхан Бекмаханов- 
ты ң кандндаттық, докторлық диссертацняларында, жүртты 
дүрліктірген жаңа монографиясындагы ғылыми үстаиым — 
түбірімен қате Кенесары хан бастаған қазақтардың үлтазат- 
ты қ қозғальісы қайыра бағаланып, мүрагерлік билніи көксе- 
ген кертартиа күрес екендіпн әш керелеу қажет. Мысалы, 
К авказды  и ем д ен у  тар п х ы н  ж азуш ы л ар  солай  істеді. 
Солтүстік Кавказдағы ежелгі қонысын қорғап, орыс әскері- 
мен ш нрек ғасыр соғысқан Шоміл имам, әлгі концопцня бой- 
ынша, сол жердегі халықтың рухани, дшн, әскерн басшысы 
емес, ағылшын нмпериалистерінщ "жалдамалы агенті" бо- 
лып шықты. Ендеше?..

III

Қ азақ қауымын түгел дерлік қамтыған саяси ж аңа науқ- 
анның өріс алуына "Правда" газетінщ  1950 жылдың 26 жел- 
тоқсан күнгі санында, етектей боп екі бетіне жарияланған 
Қазақстандық үштарихшы — Т.Шойынбаев, Х.Айдаровамен 
А .Я куниннщ  "Қ азақстан  тарнхы  м әселелерін  маркстік- 
лениндіктұрғыдан баяндайық" деген аты ны ңөзш ен-ақ жа- 
ныңдытүршіктіретін мақаласытүрткі болған. Әдш н айтқаи- 
да, өртеңге ш ыққан гүлдей қайыра бойтүзеп, өркен жая бас-
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тпган қпзақтың аттөОелшдөй знялы қауымы үшш сол күннеи 
былан бнигьі атышулы 87-жылды қай тал атн  қаһарлы қуғын- 
дау қанта бастм чш . Ол болса тарихшылардыц, одебиет пен 
өнер зерті-еушілершің, ақып-ж азуш ылардың қарамды да 
корнекті тобьш қамтып, бйрі де үлтшыл, ики социалистік 
қоғамға ж ат адамдар д рп  ж арнялантн .

Бнлеуші нартииның бас газеп Алматыт келген ку ні-ақ Қазақ- 
станК(б)ПОрталықКомш'етіжер-жергетиістінүсқаутүсірген: 
мақала барлық бастауыш үйымдарда кең түрде талқыланып, 
бш мпаз қауым арасында етек алған ұлтшылдық пигылдар, 
ғылыми еңбектарде, өдебн шығармаларда белең берген саяси 
ауытқулар әшкереленуге тшс; ол талқылау жиындарының ба- 
ғыт-багдарын бақылау, басшылмқ ету ОК-тщ үпт-насихат 
бв.ммше, оның меңгерушіп И.П.Храмковке жүктеледі...

Әриие, алғашқы жнын ұлтшылдық иигыл бастау алған ҒА- 
ныңТарих инстш угында басталып, іле-шала Тіл жөне өдеби- 
етұж ы мы на ойысқан. АлоидаКенесары мен оныңайбынды 
батырлары жайында ел ішінде тараған дастан, толгау, жоқта- 
уларды ж инаутеж еусізж үрш ті. "Үлтшылдар көсемі" Мұхтар 
Әуезов "Хан Кене" драмасын жазып, оны қазақ  театрлары 
ж ары са қойыпты. Бірқанш а ақы ндархалы қ ауыз өдебиетш- 
деп көтеріліске қатысушылар бейиесш  қайыра жаңғыртып, 
Наурызбай, Ағыбай, Таймас, Иман батырлар туралы дастан- 
дар жазған. Ең сорақысы, Кенесары қозгалысын дөрштеген 
шығармалар өдеби жинақтарга, оқулықтар мен хрестомати- 
яларға енген, ал әдебиетші ғалымдар оларды асыра д әр тте- 
ген. Енді соның бәрш де сыпыра күзеп, дөріптеушілер есімін 
қара тақтаға ж азу  керек.

1951 жылдың басында ұлтшылдық іздеу науқаны ҚазМУ 
мен ҚазПИ-ге, солардың үлгіпмен облыстардағы педагогика- 
лық инстнтуттарға, келе-келе техникумдар мен училищелер- 
ге, тіпті қазақ мектептеріне ойысты. Барлық жерде де бұрын- 
соңды жарияланған тарихи кітаптардан, өдебн шығармалар- 
дан, оқулықтардандүдөмалой, солақай пікір айтқандар табы- 
лып, түп пиғылы қоғамға ж ат екендігі өшкерелене бастады. 
Республикалық, облыстық газет-журналдар бұл тақырыпқа 
етектей орындар беріп, қы за келе "жау элементтерщ" он-он- 
дап тапқан жарыс ұйымдастырсын. Бір өзі ондаған тарихшы 
мен өдебиетші өшкерелеген пысықтар да көбейген,..

Ең қиыны, уақыт ұзаған сайын қауымды жайлаған айқай- 
шу молаятүскені. Тіпті жұқпалы індеттей тез тарап, көшшлікті 
іштен іріте бастаған. Аупартком нұсқаушыларының қадаға- 
лауымен колхозшылармен, еңбек артельдері ұжымдарында
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(әрине, қазағы мол ұйымдарда) өткен жиындарда тіл безеген 
шешендер "қоғамды бүлдіруші қаратаяқтарды" қауымнаналас- 
тагі, еңбекпен түзеу орындарына жіберуді талап етіп, ал тың- 
даушы көп жаппай қол көтерумен қостағаны да — өмірде бол- 
ған шындық. Қарапайым мұғалім (айталық, екі жылдық мұға- 
лімдер институтын гәмамдаған) ғылым докторы Е.Бекмаханов- 
тың "қателіғін" әшкерелеп, жөнең оркестердщ барабаншысы 
көзі қызарып, араққа бусанып тұрып, саз білгірі, академик А Ж ұ- 
бановқа қай тақырыіггы баса зерттеуге "ақыл" айтып тұрса — 
не деуге болады? Әрине, басқарушы органдардың нұсқауы- 
мен ж ер-ж ердегі ж ойқы н талқы ның нысанасына тағы да 
М . Әуезов, А. Жұбанов, Қ. Жұмалиев, Е. Ысмайылов, Қ. Бекхо- 
жин, Б. К енж ебаев, Ә. М арғұлан, I. Кеңесбаев, А .Ы сқақов, 
Қ. Мұхамедханов еңбектері іліккен. Әлбетте, Бекмаханов ту 
бастан әрбір сөйлеушінщ онды-солды іреген, әсфелеп айт- 
қанда, "тфідей сойған" еркектоқтығаайналған.

Әңгіме тек бас бостандығынан қашан айырылып, қандай 
жазаға кесілетіндігінде ғана. Иә, "бас күнәкар" тарихш ытағ- 
дырының жар жағасында тұрғандығына ешкім де шүбәлан- 
баған. Өйткені, ж ер-ж ерде қуғынға түскендердщ  зертте- 
уш ш к міндеттеп тайдырылып, кейбірінің қамауға алынған- 
дығы да естіле бастаған. Әлбетте, алдыңғы кезекте 1948 жыл- 
ғы айтыста Бекмахановты жақтаушылар, тарихшы әріптес- 
тері — Бержанов, Әділгереев, Ділмұхамедов, Ж иренш ин, Ас- 
пандияровж азатартқан. К ереғарж әйтдесекте рауа:тубас- 
тан Ермұхан Бекмахановтың ғылыми ұстанымына қарсы 
шығып, докторлық диссертациясы ны ң бекуіне де кедергі 
ж асаган қарсыласы Бек Сүлейменов те сол дүрмекте жапа 
шегіп, біраз ж ы лтүрм е дәмінтатуына тура келген...

Бірде-оір басылым сынға түскендердщ  а қ та и а н  мақала- 
сын, ғылыми желеуш қабылдамаған. Ал, оларды қаралаушы- 
ларға еңбегіне даңғы лж ол ашылған. Т.Ш ойынбаев, Х.Айда- 
рова, М .Ақынжанов ж әне соларды жақтауш ылардың "түлкі 
терісін жамылып, қасқырдың озбырлығын жасаушы", тарнх- 
ты бұрмалаушылартуралы ошкере сындарыордапымжвлды 
болып, көрнекті ж ерге жариялапғаи. "Күнәқарларды" тал- 
қылағаң жиындар да солай откен. Мысалы, үлг модениетшщ 
корңекті тұлғалары М. Әуезов пеп ф. М аріұлапды "дүр%ле- 
ген" жиында оларды сойлегпей, залдағы кншшлік аііқай-шу 
котерш, мшОерден куып тү п р у  ®:ід*рі устаздық еткеи. салн 
қалы оқу ұясі,і ҚазМУ-д** б<ілеңб«рғ«>іч Немосо корнокті« аз- 
ғер, академикА. Ж ұОаповтыңжокобасыңьщк і қаралыітКом- 
парғия қатарыиан алаітауға арналған бастауыш гіартия үиы
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мынын жиынында, одан соң Сіавдн арирікомыньиц бюрю 
мәжшсшді Ахмет Қуанұлына сө»з берммегенш не деуте бо- 
лады? Сондай қысасты ҒА-ньщ президенті Қ..И.Сәпг®аев та 
көрген: Алматы қаласынын рартгжтиві бас қо'сқан келем 
жиыңда ол сөзге шынғып,, академия қыізмктгкераер ортасывдэ 
туған ахуалды түсіңаіруге тгырысқаниэ,. ш.о»«рдастердщ са- 
налы, сауатты дер.«к ең, озыщ, тсибы,, бадьщ, үлеоне жнюгаған- 
дай айқай-шу кепгерш, ұлт мақтаны саналотын ғұламатұдға- 
ның аузын аштьгрмсй,, мшберден қуьшш түортен. Осыдңн-ақ 
Қазақстан парган ұйымының барынша дем беруимки қыгау 
жүрген "ұлтшыддарды аластау"' науқаны қандэй көаемде,, 
мейілінше дөрекі түрдн өріс аш иьш  шазіалаүқдаьда емес. Бү 
да Қазақстан ғана емес„ КСРО бидіигш уысъщда үстаган апг 
төбнн ңдей топтщ  бі лізіг-таны»«ыньпщ ой-ерісдащ,таяздығын„ 
обал-сауашы, әддддікт: тәрк. етшш„ ойына к ем еи н  жасағажшн 
айқын аңгартңды...

Мезгіл қоңыр күзге ауған мезетг еди„ Ғылым академизвсш- 
ның презддентін Орталық Комитетпгщ бдрлншші хатшшысы 
сұхбатқа шақырд ы.

— Қанеке, Ханеке..-д1егенгесенвзщэд„арзігхандареЖ'еоне' 
жетпм деп мардымсып жүрсең кереқ, іаздщ истердщ, ақы.®- 
кеңесше қүмқ асуды қойьшаьщ, ал олар — Оршалық Коши- 
теттщ қызметкерлері, байқа,, Имантай бдаддденжеа!!.... Сеніітау 
басына шығарған — Коммуниож шіартют,, қажет1 деш бііже — 
етепне карай домаднта салуы да «жан оаш-ошрй. '"Анз би әшщдаі 
бі\! * дегенесинақдадыұзштаіаганшшыіарсьщ?...

Хатшььлық бшк құзырын ғана емес„ қайрапгкерадж қ,аідар>- 
қабілешн де ерекше сыйлайтын Ж ұмабай Шаяхмегошге 
ғалым ё"ріден дүрсе қоя беріп,, дау айтпадщ.. Себешаз шшақыр- 
мағанын сезген-ді„ жанына батыра сейІлешіл қасақана іж ш  
отырғанына ғана таңғадды.. Бұл и с і де шаршпаған-ау дрші өй- 
\ады. Ғзлю>п„ аддеюм өзш жамандап,, пеиюш бұзьшш қойған 
шығардеген кұдиже сацды.. Әрине,, сыдаи: блршишпшхалпппіы жіпиге 
сенпш пеңдешілікғен құр алақан емес: әмбе тез шшыпгынам- 
тын ағапн мінезад адэм» бпрақ,, қарсы унж айпгпада үн а  |  тыңда-
саң, — қайтымытез, демеқ, недеседе — шшыдаужерек..Алай-
да Ж ұмекең бұл жолы даыщдап қатуланған таріэяқ алі де 
бірқаяша уақыпг ауыр да дэрега сеедердд аяусыз төііш бақты.

— Ау, сен„ неғе үңдемейсщ? Мен саған тарих иен адеби- 
етге нең бар? Өңқей сыддыр сөз қуғаңдардың дау-дамайышга
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араласпай-ақ тыныш ж үрм ойсщ бс? Білдей акаломикорьш- 
баеарыцбар, салеоны қып -қызылорггщ ортасына! — Н&н- 
дей қи.че соз айтеад»і шыбын ніаққан гүрлы кврмей, озшо орі 
тацданып, әрі мысқылда»'андлй шыріійла козш щ  аетммем 
барлай қарап отырган прозилентко хатшы түщле состныи, 
басын іийіқады. — Әй, еон озі, кімдерді қызтыш қүстай қор- 
ғапжүргешщл,! білсең етті, ең қүргаііда!.,

— Ж үмоко, қарауымлагы галілімдарды кім коршгеп тау- 
ықшажүндеп, онлы-соллытүтчн жатқйнда, академипныцбае- 
шысы емеешн бе, қалайш а соган коз жүмыи, түк естімегеи 
кісі құсап қараи отырамын ?!

— Ж ә, жө, басқа бірдеме айт! — деп, біріиші хатшы тың- 
дагысы келмейтшш аңгартып, то р езеж аққа  қарады.

— Ж олдас Х(ітшы, бұллаңгазаны тоқтату керек, ж ұрт ал 
дына шыгып, тура қарауға менде бет жоқ. Көп корім атақ- 
лаңқы бар, Қ азақетантүплі, күллі О даққа есімі малім ғалым, 
жазушыларымызлың абыройынан түк қалм<\ды. Бала-шаға 
десем — білмеспппо саяр едім, алқазір  нешетүрлі қагылган- 
согылғандар нтше үріп жатыр. Бұлар жоне жай қапса жон 
ау, талаи жемей, тьшбайды, сіро .. Тоқтатиасақ, Ж ұмеке, ха- 
лы қты ңда, тарихты ңда ошиес қарғысына қаламыз! А \. ма- 
ған, адалын айтайын, кабннегге бұғып отырыи, ездТкгтен сақ- 
тап қалған дарожолі қы зм егпң  керегі жоқ!..

— Сен, сен озі, ақыл-зердесі сүңғыла, ойы терең кісі ме 
деп малданып жүрсем... еш теңеғе олі түсш бепсің гой. Ең 
құрғанда, өкпек желдің қайдан соққанын аңғарсаң етті, сая- 
сн әуенге мұншама кеіце болармысың, тоқтал, жетеді! — деп, 
кабинет иесі үетелді жүдырыгымен сарт-сұрг соқты.

— Сіз де тынылыңыз, жетеді, жілікше шағатын мен сізге 
қондан жуас көмекшіңіз Жілікбаев емесшн, он жас үлкендігім 
өза.лдына!.. — Қаныш Имантайұлы да бұдан өрі басынан сөз 
асырмауға бекінгешн аңғартты. Үні де қатгы рақ шығып еді.

Дес бергөнде соңғы сөзі срекше өрекшп о ғырған хатшыға 
дарудан асор етгі. Тақыр басын әрлі-берлі сипалап үнсіз оты 
рып қалды. Әлден соң күрсініп:

— Қанеке, өнбентін керісті қоялы қ, құ р  айқайм ен іс 
бггпейді. 'Онбайымнан үйбайым артық еді" деп байынан оңбай 
таяқ жеген долы қатынныңжуасығаны жайлы қалжынды ес- 
•пген шығарсыз?.. Турасын айтқанда, Қанеке, бізге сіздщ аман- 
дығыңыз керек, халыққада!.. Сынның сұғы тиіп жатқандар- 
ды бекерге қорғауды доғарыңыз, бәрібір ештеңе онбейді. Қыс- 
қасы, академияны пиғылы терістердеи тазарту керек!..

— Қалайша, недейсіз? Ж олдас Шаяхметов, м ұны ңарты
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қаз.іқтың беткв ұстар арыстарын кагендвп үстап 0('ру емес 
ле, пс істе дон отырсыз маран?! -  Академияның прозиденті 
маімдан Оергітожікеден сштеңе ұқпаган сыңаи тмны ггы Тіпті 
ұққы сы  кс7вч#іч'іі қыңырлық аңғартсын, Үні да еркпкш тыс 
шңывстілді — Пркмахаиоіікімніңегшінетұсксн? ОскСүлсй- 
меноикімніңиесіоесінтаргыпалғсін? Соларды оқытуга, гылы 
ми атаққа жоткізуге м с м л с к р г п ң  қаищ ама қа|іжысын шы- 
ғы ндалы қ?,. Ж ұ м ы стаи  қ у  ден оты рган  ғалы м дарды ң 
копшіліп акадпмияға филиалатаигаи кезінди келген, Ысмай- 
ылоп, Маргұлан, Кеңесбаен, Ж ұмалиев... — гылым жолына 
кеию гана тұскеи жоқ, академияиың іргетасын бірге қаласқ- 
ан м.шдайалды саңлақтарымыз, Апырай, Ж ұмеке, озіңіз ай- 
тыңызщ ы, М ұхақды, мақтан тұтар ардагымыз Өуезонті, 
бүрнағы жылы "Абай" романы үшпі Сталиндік сыйлық алған 
дарабозымызды, немесе оч қатарыпан қара үзіп шыққан Ах- 
мет Ж үбаію пты қалайша дотім барыи, қолым қалтырамай, 
ғылыми ортадап аластауга бүйры қ жазамы н? Қателессш 
дейік, қателжтеп дн ғылым туындайды, Алпартияиы ңсаяса- 
ты адасқанды оң жолға салып торбиелеу емес пе, жолдас хат- 
шы. Мен сізді түсінуден қалып түрмын... Қысқасы, мепі зор- 
ламаңыз, ж о-жоқ, меп м үндайтазаріуғаж ан-тош м м ен қар- 
сымын! Қарсымын, Ж үмеке!..

— Қарсы түрам деп өзіңиің тазартуға түсіп қалмауыңды 
ойла, жолдас Сотбаев! — деген хатшы өрштесін тындауды 
қажетсш беғеи ыңғай таиытып, орпынантүрып кеггі, — Айт- 
қанга көнбесең, есіңде болсын, басқаның құзырымен істейміз...

Қаныш Имантайұлы да аянған ж оқ, Неш е айдан бері 
ж үрепнты рнап , ұйқысыи қаш ы ры пж үргеи ащыөксікті те- 
жеусіз ағытып, өмбе соны қай жерде, кімнің бетше естіртіп 
тұрғанында ұмытып, ішін кернегенашу-кекті аяусызтопеді...

Мәртебелі кабинетпң иесі терезе алдында теріс қарап тұр. 
Кімге сөйлец тұрсың деп те ескеріу  жасаған ж оқ. Ұнатпағам 
сөзге жауап қатгіай, бедірейген қалыпта үнсіз отырып ала- 
тынын бұрыннан білетш-ді. Сәтбаовта қыңбады, масаты кілем 
төселген еденді тырп-тыріі басып шығып кетгі.

Қаншама тығыз жұмыстар күтіп тұрса да, Қаныш Иман- 
тайұлы солкүніде, ертеңіндеде кеңсеге барған жоқ, гіпті ака- 
демия маңына қадам басуға дәт' жетпеді. Өз-өзінен қуыста- 
нып, әлдекімнен сескенгендей, әлденеден безгендей бір 
беймәлімкүй кешкен. Өміріндетұңғыш ретжұмыстансебепсіз 
қалып, үйіндежатыпалуы, сірә, солжолышығар-ау?..

Анығында ұйқы сы з өткізген солтүннің ертеңінде-ақ қан 
қысымы көтеріліп, жан-дүниесін бей-жай енжарлық билеп,



4 7 0 ___________ _______  ____  ______ _ Л /я^.у Сфткр

қос шекесін сығымдаған дерттен аныға алмай қойган-ды. 
М ннистрлер Кеңеспнң емханасынан шақырылған емдеуші 
дәрігері А.П.Владимирова бірден-ақ қатерлі жағдайын ашық 
айтып, ауруханаға әкетпек болған, бірақ науқасты көндіре 
алмады. Ақырында күн құрғатпаи келіп, мейірбикелерді дө 
жіберіп, емдеуді үйден жасантын болды.

Дер кезінде жасалған көмек қан қысымын үш-торт күнде 
қалпына келтірді. Бірақ ұйқы сы н бұзған іштегі жегі ойды 
тарқата алған ж оқ, солайша шала депуген, шала-шарпы ем- 
делген қалпы сүлдерін сүйретіп жұмысына қайта шықты...

ЖАР ЖАҒАСЫНДА

I

Кеңседеп жұмыс ғалым үшш бұрынғы мөнді, мағына\ы 
сипатынан айырылып, құдды қымбат затын жоғалгқандай 
беймаза жанға айна;\ды. Есіл-дерті далаға, алыс бір қиянга, 
геологнялық саяхатқа кетіп қалуға ауады да тұрады. Бірақ, 
ж аз емес, қоңы р күзде қайда барасың?.. Ж ем е-ж емге кел- 
генде еш қайда кете алмады. Ш ындығын айтқанда, тағдыры 
ж ар жағасында тұрған өріптестерін сөз соқты белсенділердің 
талауына тастап, жылжып кетуге дәті бармады...

Орталық Комитотке тағы да шақырылды. Академняның 
ғылымн әуешн жаңартутуііалы әңпме екінші хатшы С.И.Круг- 
ловтыңалдында қайыра жалғасты. Сергеіі Иванович 'біріншідей 
дауыс көтеріп, қайтсең де айтқанды істейсің деп қара күшке 
салған жоқ. Барыпша сыпайы сөйлесті. Қаныш Имантайұлы 
бір мақалаға бола соншама шу котеруді түсшбейтшш ағынан 
жарыла мәлімдеп еді, ха гшы қабағын түшп:

— Сіз, коммунист ретінде академняның партня комнтетшщ 
хатшысы Ефимов жолдастың ғылыми ұжымды ж аг пнғылды 
элементтерден тезірек тазарту шарасына қолғабыс беруі’е 
тиістіедіңіз, — дедіКруглов. — Ал, сізоныңкадрларменжұмы- 
сына бөгетжасайтын көршесіз. Түсішксізұстаным?..

Екінші хатшының да өзін иліктіруге шақырғанын ұқты да:
— М енщ жауабым өзгермейді, Сергей Иванович, — деді 

Сәтбаев. — Ғылыми қызме гкерлерді келеңсіз қудалау — парти- 
яныңсаражолымен қныспайтын шара. Талқығатүскендердщ 
дені — саңлақакадемиктер, ғылымдокгорлары. Ефимовжол- 
дастың екі жүзден астам ғылымп қызметкерді академня жүйе- 
сінен аластауға тізш отырғаны маған мәлім. Солардың бәрі
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ұлтшыл, саяси сешмсіз адамдар болып шыққанына өз басым 
сірәда сенбеймін. Бұл болса енді ғана бой түзей бастаған ғылым 
ордасынажасалған қастандық деп білемш, Круғлов жолдас!.. 
Қысқасы, мен президентболып отығаида, Ефимов жолдас ке- 
сегіаты молтазартуды жасай алмайды.

— Қаныш Имантаевич, сізді біз қатты сыйлаймыз. Алмына 
істе сіз буынсыз жерғе пышақ сілтеп отырсыз, өттем ін , рай- 
ыңыздан қайтыңыз. Біздің де төзімнщ шегі бар!.. — деп кабн- 
нет иесі орнынан тұрды.

Осыдан соң-ақ Сәтбаевты сынау күшейш, әлдекімдердщ 
бағыттауымен жүйелі әуенге көшті.

"Ер Едіге" туралы бұрнағы ж ы л і ъ і  сын қанта қозып, оны 
жариялауш ының түпкі мақсатын айқындау жонінде әңгіме 
нроісін. Ғалым бірақ мойымады, қарсы дау көтерді: "...Наси- 
хатжөне угРибөлЪгіәз/рлеген, ҚазақстанК(б)ПОрталық Ко- 
митетінщ хатшылары түгел қол қойған "Қазақ халқы ны ң  
Қазақстандық магідангерлерге үндеуінде "Ңдіге батыр — ха- 
лһіқ қаһарманы 'депдара\анған.Демек, кереғар эпогты бұқа- 
рахалы ққа  әсіреленнасихаттаушыменғана емес... "(И.Ста- 
линге жолдаған арызынан).

Бұл айыптың бетін қайтардым дегенше, сол күнде жаз- 
ғыш та, көргіш те атағы дүрі\деп түрған Т.Ш ойынбаев бұған 
деіпн үйінде сақтап ж үрген әлей "жаңалығын" сопаң еткізіп, 
ж ар ы ққ а  шығарсын: "Сарыарқа" газетінщ  1917 жылғы 9 
қараш адағы санында "Алашорда" қозғалысына іштартқан 
жас қайрат үгітшілердің қатарында Қ.Сәтбаев та аталыпты; 
демек, ұлтшылдық пиғылға президентщіз жас кезінен шыр- 
малған; бүпнгі ұлтш ылдардықанатыныңастынаалуы — сол 
ниетінен олі қайтпағандыгының дәлелі...

Осы жайында түсінік сұраған лауазым нелерінің бірі, сірә, 
ж ап аш ы рл ы қ  ойм ен де ай тқан  болар, "Ж ас күнімдегі 
қателігім деп, мойындаганыңыз жөн..." дегендей ақыл берген 
тәрізді. Алайда академик оны датәрк етеді. "Кеше, устіміздегі 
жылдың 11 қазан  күн і І\К (б)П  ОК-нің ғылым және жоғары 
оқуоры ндары бөлімінд е маған есімі бекмалім біреуд щБК(б)П  
ОК-ніңхатшысы М .А .Суслов п ен  ҚІ<(б)П Оһ-ніңхатшысы  
Ж.Ш аяхметов жолдастардың атына мен туралы жазылған 
хатпен таныстырды. Онда м енщ  барлық қызметімді саясп 
ж өншен теріске шығарып, өте ауы ркінәлар артып, контрре- 
волю циялы қ ұлтшылдар тобына қосып, Алашорда партиясы- 
на мүше болды, пантурікюіл пнгылменуланған...деген тәрізді 
айыптауайтылған... М әйм өңкесізайтқанда, бұл айыптардың 
бәр інде ойдан шығарылғанж ала екенін  мәлімдеуге тшспін.
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А і«тюрди паргпясы т  м ут с болмақ түплі, інпігрщ ан жян- 
к у ііер д с  болғннемссіпп. Хатноі ч ігүсңпп отырған "Сарыар- 
ңіі"газвтіпдс мечі турилы пс ж нш лганы и білмейміп, ен/ңо 
итц<і оңытмжоқ... "(Осыжапыпда Гіерічиі оасқатүпндірмс- 
сіндо тлы м : "гіілег хабары и м еп туңгыіи р е г  1951 ж ы.цың  
к узп қ щ  .4 \м<пъц<і ы>р/\ім... " — дсііті) , .Л'і, жопіры,щгыс<т н  
қира і ауды ресм н құжаттирмеп қо  шущ кд/ таЛап < •темін! " — 
дсгсн түсіндірме антыі іты Москеу мен А чматыіа 12 қазан күі іі 
қатсш ж ом агаи  хатындсі.

Геологнч гылымдары инстіпугыныц есеи-қисабы тагы да 
тсксері \ді, чкибірж ы лдаом  мортс /Үлаіідіі иіісгнтүтдирскто- 
ры 'сүптчі ақ, судан таза" Оолыі і п іықты, Пшқаіуүш да кемшТлік 
табя алміій дормснсіздік ацгаргқан комиссияныц қүрамы де- 
реу "өсіре көрпштермен" жацартёілди. Академич жүмысыпа 
шүйілгсн жацагхлптыцтсксерісі ақыры "олжалы" болды: 1647- 
1950 жылдар аралыгында 196 мыц сом заңсыз шыгындалып- 
ты; соныц 183 мыңы бірақ ғылым ордасы шаңырақ көтсргсіг 
ше ұсталған; жопе бүл үшін кпшлі адамдар лаіш қты жазатарт- 
қан; демек, торгжылдагы жолсыздық неборі 13 мыц сом, яки 
президеіптщ  Йр айлық жалақысы молшершдей қаржі.і...

Академня презндентінеауы ры рпқтпген "айып" — ғылы- 
мп ортаға сенімсіз жонс ұлтіиыладамдарды коптеп тар гқаны 
жоншдегі қаралау еді. Москеуге жолдаған хатында Қапыш 
Ммантанұлы: "...Қазақ К СР ҒЛ-ысы бүпң ,щ  іргесі мыгым  
ұжым, оны ң құрамыңди 60 ғылым докторы м ен 300 жуық 
ғылым лзндндзгтары мөнді зерггеулерм ен  ш уғыущ нңлы... 
Мзггштзгылгән "ұлтшыущрдықапагыныңастынал\ды "де-  
ген  қІнән і узі.\ң -кесі.\д і м опы нщ м знм ы н... оны  жогарыда 
к е \  гірілгсн бұлтартнас деректер негі.ннде дәлелденб еген  
ж әне т үгеущ ііж н\адепс< ет сп м ш ... депті.

Ж алақорлар да бетінен қайтиаған. "Ұра берсең қүдай да 
өледі...” деген мэні сойқанды үлгіге ден қойып, күн сайын 
дерлікж аңа бір анып ойлап тауып отырған. Сірә, соны ниеті 
бұзы қ алдебір бшк лауазым иесі басқарып та, бағыггап отыр- 
ғансняқты .

О лболса — "Ғылымның нағыз ж анкүйері һөм көшбасшы 
оы деп ж үрген мақтаулы академнгічіз жерші \дік, әрі рушыл- 
дық дертш е шшлдыққан адам" деген айып. Айғақ керек пе? 
Академнчның үштен бірі — өзінщ  Баянаула тумалары, тіпті 
қандас туыстары. Оны аз десеңіз, ұлтшылдықтың қордасы 
болған Т арнх институтын түгелден Орталық Қазақстанда ту- 
ып-өскендер (яки бәр-бәрі арғын қауымдастығынан тарай- 
тын түбі бір руластар) иемденген. Бұл енді мән-мағынасы
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ауырырмк, қаршиіужөис’ қисынды сияқты ,, Солсебептридр 
ОК-тіңт<шсырМ(ісымоп қаладық партин комитоті комиссия 
шыічірыи, акіідеминиың кадрлар басқ<ірмисыид<і сақталатын 
бас жүмыетарды ай бойы сүзіп, РА сы жүйосшдо ВаиШіуыл 
аудаиын<ш неборі 33 адам жүмыс істрйтиііи, бүлардың 17-і 
гаиа гылыми қыимсткорлор (домок, 17ЙГ) қычмотксрдщ жүздон 
бір боліп) оконін <шық'гаған; ал Тарих институтыида гылыми 
іздеіпсион піүғылдапатын ІН ғалым Қазақстаиныц 14 облы- 
сыиыңтумасы болып нп.іқты,

Алайда трксеруішлер алғашқы айғақты монді санап, "рес- 
публиканың бірде-бір аудаиынаи мундай мөлшерде ғалым 
шықпатан, демек РА ның президвнті жсрлистеріне ерекше 
ілтипат көрсетквн..," доген сынды қигаш қорытынды ж аса‘ 
ған. Нәтижесіидр мұнд<ій ақнарға қүл<іғы түрік зиялы қауым 
ортасында ак.ідемик Сотбаептың "баянаулизмго" үрыиғаны 
жайында қауесетсолжылы ерекше жолдьі болғ<ш (Рас, Қапыш 
Имаптайүлыпың іс-орекетін Орталық Комитетте талқылау 
кезшде бұл айып негізсіз деліиіи, хаггалғаи қарардаи түсіп 
қалган). Сойтсе де "баянаулизмшң" қар<і тізіміир ілінген 
ғалымдардың кейбірін түстей кетейік: академиктер — О.Х.Мар- 
ғұлан, Ә.Б.Бектүров (екеуі де Ә.З.Сөтбаептың оқымысты қыз- 
дарына үйлеиген), Ш.Ш.Шокин, А.Қ.Қаюпон, корроспондеііт- 
мүше Е.Б.Бекмаханоп, ғылым докторлары — >К.Досқараев, 
оның тол перзеиті Х.Ж.Жүматов жөне басқалалары: осылар- 
дыц қай-қайсысы болсын, оадері шұғылдаиган ілім саласын- 
да ошпес із қалдырғаи, кейбірінің дербес ғылыми мектебі бар, 
алдында Қаныш сынды алып тұлга түрмаса -  бір аудаи, иө 
облыс түгілі, күллі Қазақстан бстке ұстар беделге ие, орі мақ- 
таныш етер көрнекті галымдар екендігіне бүізнде, сіро, ешкім 
де дау айта алмаса керек... Д р м ө к , ғылым білгірі Қ.И.Сотбаев 
академия ж үйесш е өз жерлестерінен де кімді шақыруды 
білген. Шынтуайтын ойтқанда, баянауылдық ғалымдардың 
дені ғылыми ортаға ҚазФАН аталғаи кезде, гшті согыстан 
бұрыи келген-ді...

Ғажап жөйт: Орталық Комитоггщ өйдік хатшылары сол 
күнде оздері алға шығуына мұрындық болған ел мақтаны- 
шын оң қолымен с үйеп, ал сол қолымен ж арға итергеидерге 
де демеу жасағанына таң қаласың; айталық, бүпн мақұлдес- 
кен уөжінен келесі куні қолма-қолайнып, әлдекімдердің же- 
тепне ерген. Бұған дәлел — екі жылдан бері басынан сөз 
арылмай келе ж атқан академик Қ.И.Сәтбаевтың 1951 жыл- 
дың қыркүйек айында шақырылған академияның кезектх сай-
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лнуьшд.і ҚК(б)П Орталық Комитагііиң ұо.шүымеи ііречндопт 
болын қантодан гайлниуы Сірақ, іло шал«і оны қудсіл«іу қпм 
ы[»сі орбитн, омбе б \ рынтыдпн д«і оріштон түрде.

Акндомнк Қ.И.СОТПАЕРТЫҢ Қпаақсг.іи К(б)П ОК-шщ 
хагшысы Ж.Шияхмегонке 1051 жылдыц 1 паурыз күні жол- 
дсіған түсіндірмогшоп:

"...Мошң М өскеу ғалыиА<грьгт ярдаАші бшікет ұпьшдас- 
тырып, койбіршо сыйлыңтар улестіретіщіпм жлііыгца Сі:ио 
тускенақпарги айтрыч: гзгііце, чон оір мәрто "Мпскиа "меи- 
манхаиасында 30 кісі іш қы рм п дас гарқан уйымдастырдым. 
Қааақсташіһщ картасы п/оп \гон, ботіне қазына ба/Ъшгы бей- 
неленю н аса көркем гобелен-к/лем сы/Ъчдым. М үны біз 19-15 
жылы, КСРО ҒЛ-нын 220ж ы\\ық морекесше барғанда, Н.Оң- 
дасынон жаідас екеуміз ресиублнка халқыиың атынан ака■ 
ломннның торалқасына, коксе галымдардың козш ш е тарту 
еттік. Барлық ишғыпды көторгон — Қазақстан укімет/.

Әрнне, жүмыс бабына бапланьн ты бірде-Оір қызметкер- 
ге еш қаіцай сы/ілық ұсынған жан емесн/н. Бвлкім, мені мүқа- 
тушылар "сыйлық"ден, Москеуго л)лце жол түскен сапарла- 
рымда екі м&рте, 19 Г/ жәно 1948 жылдарда бірнеше кило  ,4л- 
маты апөртын ала барғанымды айтатын шығар. Оларды мен 
аксідемнк гер сол пон Кпмаровтың жес/рлер/не, тағы бірне- 
шо еск/ достарыма саіем-сауқатқа апаргаимын. А,\маны өз 
ақшама сатыіі алдым, сынлаған к/сілорім де қызмет жөшнен 
маған ешқандаіі комогі тпмеіітш жандар".

Дкадемияны тексеру, оиың презндентш щ  түрліше қам- 
қарекетш  саясп тұргыдан тергеу де тыйылган жоқ. Прези- 
дент кеңсесі ғана емес, барлық ннсгнтуттар баныздап оты- 
рыпж ұмы с істеуден қасіды. Ең қныны, салауатты, парасаггы 
ғылым нелері келелі зерттеуін үзіи, партня органдары мен 
қарж ы қызметкерлершщ ұсақ-түйекті қазган, соларғакінәлі 
еткең апыптауларына көл-косір түсінікж азуы  болды.

Қаныш Нмантайұлының дербес архивінде сақтаулы жазба- 
лардыңбірінде: "... Тур\ішсжл\ғананыптарды, күндамкпжұмы- 
стаказлккенбохмашыкемшшктердібасыма үйш-тгің, ерокше 
жөтк/р йклон ұпы.іцас гырылган қаншама арандатуларға жау- 
апбердім, қаншама оидзншыгарьыган нәле-жала естц/м. Тин- 
әм данощ ы  шқтар зораяка \ш мені табады... 1948бен 1951 жыл- 
ды ңара шғында па іца ,ш  еңбекпен шабыттана иіұғылданудың 
орнынауақытымііыңденін түрліше түсшіктерменанықтала- 
мыаржаздта шығынеггім. Үлкегці-к/шш арызқоплардыңжа- 
. і асынан ақ тальш, меніқлланда сұріндірмек болған шәлдір-шат-
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гмқтврт (түііпүсқасыңда: "по болыпим и ш лы м  мн< инуацм 
яь і") жвувп қіштяруАМп ёы қш і ш ы қ 'і &г., д е п ч і мллу, осілі, сол
к о зд е п  к у н ш у  м о іп ^ ц іл у д о іп ^ у і сШДЫГЫ ш үбосіз.,,

Емдоуші дөриор Л.П.ПЛЛАИМИГЮВАИЫІ 1 естел.ІИяем:
"Қаиыш Имаитііүлынв м т  он жы\\<піувқыг (НЫ -1961 ж.ж.) 

омдеуші Аорігср бол/\і,ілі. Ллдыма алрвш тап боліши ксздщ  
өзінде ол түрліше сырқаты мол аурушац Лдам од!. Соиың ең 
бвстысы — екшш, деңгетідвп гмпертоимя болагыи, қаи қысы- 
мы кеііде сынап багаімсы бопыиша екі жүз міілимегргс деіші 
іщ ш иліи, бас зсціп, қүлагы ызыңдаи, кпруі дс төмспдси ко- 
тстш... Лл 1951 жылы, осіресе соцгы ж,іртысында ол жпі-жні 
кризге ушырап, жатып қалатын қатерлі шекке жақындады. 
М ен оган тезірек Аіматыдан кетуго кеңес оеріп, үзілді-кесілді 
талап қойдым..."

— ҚымбстітыЛшшПавлошш, Мсшшозіршо Ллматыдсііі ош- 
қайдсі кетуге болмайды... Сіз одаи да күпгпрок дорі-дормек 
беріп, қсілыптыжағдайдокрлгіругебірсзмсілжассзңыз, — дер 
еді ғалым зорлаіісі жымиьш. — Ал орі дегенде бі]> сійдан соң 
менстздщақылыңызгабіржолстгаден қоямыи...

'Лксідеминиың кезекті сайлаугл откен соц ақ кезекті дема- 
лысқа кетуте қамдана бастаган-ды, бірақ жшсіз байланып қал- 
ды. Орталық Комитеттщ бюросы тө])алқа есебі \ і тън ідамақ бол- 
Ғсш, сіро, тым ұзаққа созылып баражатқгш дау-дамайгатөрелік 
айтып, біржолата тоқтатуга ықылас ацгартқан. Бірақ сол сот 
тақаган еайыи, неге екені белгісіз, жалақорлардың үсақ- 
түйектггерген арызы бұрыиғыдан да көбейетүсті. Сіро, бүлда 
қсітыбас заманның қаи тілеген Оұзық әлпетшщ белпсі, өздер- 
інен кош ш  ері сіліа шығып кеткен оіртуар әріптесіне итқосып, 
козге түсу — кейбір ғылым иелері үшш мансұқ іске айналға- 
нына не дейсщ?! Қысқасы, бұдан екі жыл бұрынгы мерей- 
тойы үстінде көл косір айтылғаи мадақ сөздер ұмыт болды. 
Дүрмекш іл қсіуым масқара қылығымеи соның да откішш 
құрметекенін иландыруғатырыгты. Әрине, зиялы қауымның 
бәрі емес, қосақ арасындажүітгендер...

Күндордщ күшнде академия президеитін республиканың 
бас заң бақылауш ысы Л.А.І Іабатоіз кеңсесіне ш ақырды. 
Сөйтсе, бұрнағы жылы М әскеуге барғанда іссапарын өз бе- 
тінше үш тәулікке ұзартып, мемлекет есебімен "серілік" жа- 
сапты-мыс.

— Жолдас прокурор, сіз шұғылданаржұмыс па осы? Меш 
ғайбатгауға мәндірек бірдеме іздегеніңіз жөн болар, — деп,
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көзтаныс заң бақылаушысына зілсіз қалж ың айтты Қаныш 
Имантайұлы.

— Үш күн жұмыстан себепсіз қалу — аз қылмыс емес, жар- 
ты сағат прогул жасаған токарьға сот колегиясы үш жылтүрме 
жазасын ойланбай кеседі, азамат Сәтбаев! Ал заң — жұмыс- 
кер үшін де, презпдент үшш де бірден!.. Ақталуды ойлаңыз, 
болмаса мен үстщізден іс қозғау жөншде жарлық беремін...

— Күніне мен он төрт сағат жұмыс істеймін, Александр 
А\ексеевич, соғыс жылдары одан да көбірекжүрдік. Сол үшін 
де бір статья тапсаңыз деймін. Айына төрт мәрте келетш жек- 
сенбінің кем дегенде үшеуш кеңседе өткіземш... Осылардың 
төлеуі — менің Москеуде үш күн артық болғаныма қарым- 
таға жарайтын шыгар!..

Өзін кеңес заңының құдыретті қорғаушысы санайтын заң- 
гер атақты академиктің зілді үнмен естірткен үәжін құлағы- 
на ілген жоқ. Таза қағаз алып, аддына тастады да:

— Түсічік жазыңыз. Не үшін кешіктіңіз? Үш күнге артық 
алған тәуліктік қарж ыны да академия кассасына қайтаруды 
ж әне үмытпаңыз, — деді состнған қалпы.

Талай жерде, қанш ама әріпішл ш енеуніктердщ алдында 
ж аны н қинап  отырыи, қисы нсы з ш әлдір-ш атпақтары на 
түсш іктер  ж азғанда дәл осы жолғыдай қорланбаған еді. 
Күйкілерге еліпп ұсақтанбайын депөзін еріксізтежейтін-ді. 
Бүпн солалпетшен аннып қалды, сірә, жүйкесі әбден жұқар- 
сакерек, әмбе қос шекесі солқылдап, қан қысымы көтерілш 
келе ж атқаны н сезген.

— Ж азбасам  ше? — деді академик сәл-пәл дірілдеген 
үнмен.

— Ж азасы з, жаздыртамыз! Тілесеңіз бап та табамыз!
Басына шапшыған қан қапелімде еш теңе ойлантпады.

Мәскеуде кешіккен себебі көкейшде сайраптүрған-ды: ғылы- 
ми жұмыстарды үйлестшу кеңесінің мәжілісі екі күн кеишге 
шегеріліп, ал 23 ж елтоқсанда ҒА-сының төралқа мәжілісі 
өткен-ді... Соны жайлаптүсш дірш , қаж етдесе  — үлкенака- 
демиядан анықтама аұдырып беретінін айтса — әңгіме осы 
кабннетте бітер еді. Алайда өзіне қасақана жасалып отырған 
қысымды сезген соң-ақ, соған қарымта қанырудан өзге ешн- 
әрсе ойына келмеді. Ғ.сіл-дерті құлап қалмай түрғанда каби- 
неттен тезірек кету болды ма, кім білсін ?..

— А\, жазбадым, ендеше! Қолыңыздан келгенді істеп бақ! — 
Кабинет иесі ұсынған қағазды қақ  айырып, алдына лақты- 
рып жіберді де, шыга жөнелді.

Есік алдында түрған машинаға ж ете артқы орынға сұлқ
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құлады: көз алды қарауы ты п, құлағы  тарс бітіп қалды; 
ж үрпзуш інщ  ақылы жөтін, бірден ауруханаға тартқаны сеп 
болыпты; іле жасалған жәрдем инсультке ж еткізбей, қан 
қысымын төмендетті; емдеуші дөрігерлер бірақ үш не қай- 
тармай қойды; екі-үш апта оңаша палатада жатыи, ем алуға 
тура келді...

Қаныш Имантайұлының әр алуан тайталастарда шыңдал- 
ған алы п д ен ес і бұл  ж олы  сы р б ер ген  ж о қ . А сқан  
жоткірлікпен жасалған қиянаттың бәрін де көтерді. Бәлкім, 
инабаты мол, ерекше жағдайдағы аурухана қызметшілерінщ 
күтімі мен ем-домы әсерлі болды. Қалайда екінші аптада-ақ 
науқастың ұйқысы түзеліп, аяқ-қолына бұрынғы қуаты қай- 
та оралғанын сезшген. Алғашқы күннен-ақ дәрігерлер оған 
келушілерге тыйым салған, тіпті күндемкті газетті де бергіз- 
беген. Өзінщ үй-іші мен күтуіш медбикелер жан тынышты- 
ғын күзетіп, еш нәрсеге алаңдамай ем алуын қадағалаған. 
Алайда көкейін тескен жәйттерді ойлаудан оны кім тияды? 
Ж ы л бойы азапқа салған теперіштерді қалайша ұмытасың? 
Ж олсыз қиянаттың егесіне тұңғыш түскен Ермұхан інісінің 
ауыр тағдырын, атпал азаматтың соның бәріне қы ңқ етпей, 
ж үргеніне сүйсінсе де жаны күйінеді. Елмерейш  көтерупи 
асыл Мұхаңның, тағдыры еншілес өзге де әріптестерін қина- 
ла ойламай, қалайш атыныш  ж атады ?..

Бір күні м үлгусағаты ны ңаяқш енш де президентж атқан 
Піілатаға Орталық Комитетгщ хатшысы Ілияс Омаров пен 
үгіт-насихат бөлімі меңгерушісінщ орынбасары Бөлебай Иса- 
беков сәлем беріп, имене келді. Қаузай келген шайы бар екен, 
өздері де қоса ішіп, оны-мұныдан әңпме қозғады. Сөйтсе де 
сұхбаттары  ө д еген н ен -ақ  ж а р а сқ ан  ж оқ , аралары нда 
көршбей түрған тас қабырға іспетті бөгет екі ж ақты ң да ті лін 
байлап, емін-еркін сөйлесуге теж еу болғаны анық...

Қаныш Имантайұлы екеуш де жақсы біледі: білімді, саясат- 
қа жүйрік жіиттер, адамгершьмк қасиетгеріне де қанық; әсіре- 
се соғыс жылдарында Сауда халкомының орынбасары болған 
Ілиясты атажұрттарынан қапелімде көшіп, азық-түлік пен 
тұрмыс қажеттеріне ділпр боп қалған кексе ғалымдарға қол- 
ғабыс етуге көбірек жұмсап, қажыр-қайратын іс үетшде та- 
ныған; содан бері іштартып, әр қадамына разы боп, қуанып 
жүретін-ді; Шығыс Қазақстан облысының бірінші хатшысы- 
на сайланған кезінде ті іе қоса қимылдап, сол өлкеиің өндірісін
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көтеру садаеында қаншама қыруар істар атқарды. Ал, Болс 
оаіі Исабсковті өз жу мысьша ттш ақты , екі тілге до бірдеіі са- 
уатгы- Орт«ілық ічомптоіте істойтіи кейбіршшрӨақйн шепеу- 
шкчтріч? қараканд.і, кісілігіменде, білімімен де, тшті кшнпошл 
міиезімең де дараланынтурагын азамат... деп оілетіп-ді.

— Коңілімді сүраіі келгепдерще твцір жарылқ<ісын, коп- 
корімсергш қалдым, Еиді шаруаларыиды аіггынА<ір, жнті гер, 
жандан-жай жүрмеген боларсыцдар, ~ деді і.ілым жымин 
қарап, — Лкад<'мншіы талқыл<іудыңОе‘п қалаіі.тездеткендорщ 
жон шыгар, тегінде, моммсіз күтуден до <ід<ім иыршайды...

— Та\қы ны цкерек-ж арақ қ<ігаздарын мынп ш щ ізтірлеп  
қойган, бастыгы бірақ қайта жазыи жатыр, ауырлатқысы 
келеді білем,,. С іздщвбдал саүыгыпж үмысқа шыққаныцыз- 
ды күтеміз,., — деді хатшы көкейш деп созш бірден бастаіі 
алман қыбыжықтап, есікке олсш-олсш қарап итырды да..—  ̂
Хатшылық жонмен емес, шілік ізетнен бір үсыиыс айт< ам, 
Іүшеке, мына Ілшісқа не болган доп үрысиайсыз ба?

I Іауқас баеын шаиқады. Сомсоң зорлапажымиыи:
— Лнта бер, жаңа корген қүқай ма, — деи қолым сермеді.
— Болебай, ауыз үпго шыгыи, келушілерді теж ей түрсац 

қаіітеді... — Серігі алдыцгыболмеге шыгып кеткен соц, Ілпяс 
О марұ,\ысозш қайтажа\гады. — Моселе қнындап кегп, Іүіне- 
ке, сешңіз маган, қасақана қпыпдатыіі Москеудеп де жебеп 
ж агқандар да бар... Бүрын сіз президентпц кол-косір міндеті 
1'еологняга қаратпан жүр, қаншама гылымм жұмыстар ақсаи 
жатыр... деуші едіціз. Биді, міме, сырқ.пт.шып қалдыцыз... Осы 
екеүш бетке ү.сгап, акадомня басшы лыгынан босатужоншде 
арыз берсеңіз, Бюро мүшелерш көндіруді маган ж үктеңіз...

— Ілеке, бүл ақы.үүы озщ  ойлап таптыц ба?
— Өзім Қанеке. Рас, бірінші хатшыдан сыр тартыи едім, 

қарсы емес — деи күмілжіді Ілыяс Омарұлы.
— Сонда қалап ?.. Оз еркіммөн арыз жазып тайып беремін, 

ал пәле қуған ж алақорлар академняны бетке ұстар галым- 
дардан емш-еркш тазартады. Өңкеіі тоғышар, ғылымда зәре- 
дей де татымды ісі, беделі ж оқ  су ми сүмелектер, қан тілеген 
ж а\ъіздар онына келгенш істенді?.. Ал, біз, зиялы қауым, ел 
биліпн соларға беріп, қол қусырып, қарап отырамыз. Бұдан 
соң менің азамат атанып, ж ер басып жүруімнщ  жан-жапса- 
рын онладыңба, Ілеке?

Хатшыләм-мим демеді. Осы іске құлықсы з көнш еді, не- 
ден қауіптенсе — соған жолықты. Екі оттың ортасында қал- 
ды деген де осы болар-ау, сірә, Қанекеңді иліктіре алмады, 
Ж ұм екеңе мұнытүсш дірутіпті қиын...
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— Қанеке, бпге сІздіц амамдығыцыз қымбаті Иақтылы 
жағдайды жете Ьілмегендіктен келіспен отырсыз... Сайып кел- 
ғеііде. Оұлдасізді қортаудыцамәлыі -■ деді О маровтағы бір 
мөрте ескертуді құп көріп.

П резндент таған үстінен дпрі алып тацдаиына басты, 
Олден соцтамағьш ксчіеи, өзіш' зура қарай алмай қырыи отыр- 
ғпи Орталық Комитегпц хатшысына назарын тіктеп:

— Ілеке, оныңбекер. Бұлмеш емес — озлеріңніңқарақан 
бастарыңды, бір күн болса да бшк монсаптарыцды сақтау- 
дыц щарасыі Сізді мен, Ілеке, .і[>лы аэамат санаймын, соп- 
дықтан өзіңе де, сізді жұмсап отырған анау улкен ағаңа да 
айтарым бір-ақ еөз: дөл мынадай қатерлі, сыни жағдайда ме- 
нен •щқапдай арыз күтпеңдер!М ен  үшін жөие отқа күймей- 
ақ қойындар, қымбатты інілерім, үкіметттеіі иартияға олі дс> 
керекадаммын, жеме-жемге келіенде мені бекерго күидірмейді, 
қанатыиың астына алады. Мен басқадан қорқамын!.. — деп 
сөл тыныстап, ойындағы сөзіи салмақтады. — Ж ұм екең  
екеущ бүл моселеиі басып тастайтыи уақытты өткгнгі алдың- 
дар, енді мінп, кім көршген, неіпе түрлі қанден иттер басзчі- 
рыңа шығын алып, ойына килгенш ігтеп отыр. Иө, иө, билік- 
теи айырылып қалгаи гияқтысыздар... Сосын да ие істор- 
леріцді білмей, естерің шығып, шымдықты мойындау керек, 
сасқан үйрек артымен сүңгиді деген, тегінде, осы... Қүрмал- 
дыққа ніалмақ өркектоқтыларыц — Ермұхаи сорлыдан кейш, 
демек, мен болмақпын, сіро. Одаи арғы когенделер коздер 
жөне белплі. Ж ұбапов, Әуезов, Ысмайылов, Жұмалиев... у\ пы 
рай, қазақты ң оңкей ығай мен еыгай, бетке ұетар зиялыла- 
рын тобыр тезш е тартып дүрелеуден тыйылар уақыт қашан 
туарекен?!..

— Ауыз үйге кіеілер келген сияқты, — деп хатшы қыбы- 
жықтап еді, Қаныін Имантайұлы есікке барып қарады да, иы- 
ғарлап қайтадан жауып қойды.

— Жө, аяқтасақ та болады, — деді ақырын ғана. — Еңсо- 
ңында қүры қ өздеріңетүседі, қызметтеріңді беріп құтылсаң- 
дар тәубе дер едім, иө, иә, мына дүрмектің бет алысы голай... 
Ш ойынбаев, Храмков, Айдарова... тағы кімдер бізді реттеп 
болған соң, осы созімді бағындар, сендерге ауыз салады. Илай- 
ым, тек аман больщдар, менщ сәуегейлігім теріске шықсын!.. 
Мен болдым, Ілеке, азщ іздебасқаайтар  бар ма?..

— Қисынсызжергепышақұрғанымдыұқтырдыңыз, Қане- 
ке, амалым болмай, еріксіз келгенімді түсшш, кешіріммеи 
қараңыз!.. — деп Ілияс Омарұлы орнынан тұрды.

— Сіз де менщ жаным қатты күйзем п жатқанда аузым-
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нан ш ыққан артық-кем сөзге кектенбей, түпкі мәніне ой са- 
лып қараңы з. Ж асы  үлкен ағаның ж ақсы  көретін інісіне 
білдірген базынасы деп үқсаңыз, ұтылмайсыз, Ілеке.

Ға\ым мәртебелі қонағын ауызғы үйге дешн шығарып 
салды. Үй-іші тосып түр екен, төрге өткізш жіберш, қошта- 
сар сәтте Бөлебай мен Ілиясқа алма-кезек қарап:

— Екеуіңедеағалықжолманайтаріңкәртілепм, жігатер! — 
деді. — М енщ қамымдыжегенкүш -қайраттарындыМ ұхаңа, 
иә, М ұхтар ағаларыңның жолына жұмсаңдар! Асыл М ұхаң- 
ның шабыт-жігөрін мұқалтып, иә қапылыста жоғалтып ал- 
сақ — халық мұны еш уақытта кешірмейді! М ұхаңныңхал- 
қы мызға біздің бәрімізден де керегірек екенін естеріңде 
ұстаңдар!..

— Өзіңіздей көріңіз.
— Ж ақсы күндекөрісей ік! — дестіекеуіде...
Қандай оймен, иә күдікпен қам жасағанын, кім білсш, сол 

күннщ  ертеңінде өзіндей сенетін көмекшісшщ қолына екі 
парақ қағаз ұстатгы да, дереу жөнелтуді өтінді. Екеуі де бір 
сарынды — бірі И.Сталинге, екшішсі КСРО ҒА-ныңжуықта 
сайланған жаңа президенті А.Н.Несмеяновтың атына жол- 
даныпты: 1951 ж ы лды ң5-қараш акүніж олданған жеделхат- 
тың мәтінітөмендегідей: "...Будучиморгь\ьнорастерзанным, 
я  обращаюсь к  Вам с убедительной просьбоп дать указания о 
том, чтобы затребовать материалы обо мне в  М осквудлярас- 
смотрения и х  сдолж ной объективностью. П реданны й Вам 
академик Сатпаев".

Есімі де, еңбегі де куллі О даққа мәлім ғұламаның жанай- 
қайы дерлік ытшішіне қандай жауап болғаны — беймалім...

II

КСРО ҒА-нын Тарих институтының ғылыми кеңесі Ермұ- 
хан Бекмахановтың "XIX ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақ- 
стан" монографиясын "Гіравда" газетініңсынынабайланысты 
қайыра талқылау үстінде белгш ғалым-тарихшылар А.М.Пан- 
кратова, Н.М.Дружинин және М. П.Вяткин қатолескенш "шын 
ж үректен мойындайтынын" жария еткен. Сірә, солсебептен 
бұлжолғы мәжш с томаға-тұйық жағдайда дау-дамайсыз өтш, 
әрі ұзаққа созылмады. Партияның бас газетінің шашба^ын 
көтерген тарихшылар кеңесі "Ақиқатгы бұрмалап отырғаны- 
мыз қалай?" деген кереғар сауалға баспай, кеңес ғылымы та- 
рихына масқара оқиға боп енген, қатал да мейлінше қиянат 
ш еш імге қол көтеріп  (можіліс хаттам асы нда академ ик
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Н.М.Дружининнщ қарсы больіп, қалыс қалғандығы атап көрсе- 
тілген), Е.Бекмахановтың кандидаттық жөне докторлық атақ- 
тарын қайтарып алу туралы шешім қабыддапды.

Әрине, мөскеудеп қорғаушылары әлпндей осалдық көрсет- 
кен соң, туған елінде сормаңдай кісіге айналған Ермұханды 
ашық қорғайтын ер шықпады (өлбетте астыртын қорғап, қол 
ұшын бергендер болған. Мысалы, ҚазМУ-дың ректорыТөле- 
ген Тәжібаев, Алматыдағы марксизм-ленинизм институтына 
ғылыми жұмысқа ауысқаи Мұхамеждан Әбдіхалықов; алайда 
та \а н тты  тарнхш ы ны ң ж азасы н  ж е ң і\д е ту ге  т ілеуқор  
жұрттың шама-шарқы жетпей, өздері жәбір-жапа көрген).

Ж азмыш қа шара қанша, Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетшщ бюросы "Правда" сынын талқылауды қасақана 
бес айға созып, бұқаралы қ айыптау ұйымдастырып, Бас 
"күнәкар" Е.Бекмаханов бұл жиында "кінесш" бұлталақсыз 
мойындап, өз тағдырын бюро мүшелершің қолына беруге тиісті 
болған. Бір ж ақты  талқы үстінде олқателескенін "мойындап- 
ты", бірақ сөзш щ  соңында: "...ешқатанАз ұлтшыл пнғылға 
түскенемеспін, саяспқара,\ауға еш кш дем еш к} штепкіргізе 
алманды " дегені Қазақ КСР Қауіпсіздік миннстршщ ашу-ыза- 
сын қоздырып, жобаланған ж азаны  ауырлата түскен-міс. 
Қалай десек те сол күнп жиында ол Компартия мүшелпчнен 
аласталып, партбилетін беріп шығады. Қабылданған қаулы- 
ныңсалдары тіпті сорақы: іле-шала тарих ғылымыныңдокто- 
ры, профессор атақтарынан сыпырылып, Ғылым академия мен 
университеттегі жұмыстарынан аласталады да, Алматы облы- 
сыныңНарынқолауданындағы, соңынан Жамбылоблысының 
Ново-Троицкі кентшдегі орыс мектебшщ 5-10 басқыштарына 
сабақ беруте сот үкімінсіз жер аударылады...

Бөлебай ИСАБЕКОВТІҢ ауызекі әңпмесінен:
"....Қаныш Иммітайұлынһгң бізге есксрткен жорамалы қол- 

мен қойғандай дөл шықты. "Правданьщ" ж ойқын сыны жа- 
рыққа ш ыққан соң-ақ Ж ұм екең бимктен айырылып қалды, 
жаны түршігш, сасқаны сонша, Храмковтың дегенш  бұлжыт- 
пай орындайтын қолшоқпарына айналды. А<і ол ұлтшы. дар- 
ды түп тамырымен қуртуды, мақсат еткен тазартута белсене 
кірісті. Ілияс Омаровты бұл арекетте кінәлау қиын: 1948 жььш 
түзетілш, екінші мәрте қайта оасылған "Қазақ КСР тарихы- 
н а " ол жауаптыредактор болғаны пале болып, хатшы ріт нде  
кейбір ғалымдарға ара түст, қорғай бастаса-ақ, м енщ  бас- 
тығым: "Сіз эуелі өзщіздщ кінаңізден арылып алыңыз, жол- 
дас хатшы. "Тарихтың" жаңа басылымында Кенесары тарау-
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ын  ) \гт ы \ В т ш х ш о н қ а  қаііт  ті.%\ыргқ,ш сія елпчі, ш п  
— г\кЧ'ооқ, Оыщюв қыжраіцъаптздад/ тыііыл,у\ы...

Ш і  ж ы л а ы ц  жллыпло Ғ рм ух ,щ .\ы . Ү\тгыА(Ш жор лулчр- 
р.ш с&н, тж т суАың қ л қ т с ы  <ішы \г,іг ш іһ ,іқ . жор- ж ср\сн  
бас ш ге р г с н  нсш е түрм сотынлылар 'домолақ (іры қлзр" тас- 
қ ы н ы н  ЦК г<і қ м іп ігы п  ОУрсін: со  ы р л ы н  ішішде ш  ж «л‘ 
лойсіл  — м скп ш  щ чш ім лорі. ауыл бщлфНАілері, стуАснгтр, 
ж от ры  о қ у  оры нлнры ны ц ш щ хі сіімтқл щрлпсқлн оқытушы- 
\«ры ... О рннс, ОҚЫМЫІ ГЫЛОрЫМЫ іАың Оір.іАЫ Л \М,ІГЫ,\,1Ш, 

ойлы с орш лы қт ры нліН ы  о қ у  о р ы іш р ы ін ш  ,іл,іспі,\а ы . Ксн- 
сорт горіш А нрт т ры ,лкаА ум ііқЛ .\м ещ ^І\үб,ш ок т р п т  қнто- 
р ы ш н  ш ыт рылыи, ж үм ы сы т н бос.т ш  соц М о ск еут  қараіі 
ж ы ш ст н  КСТШ, СОНЛНТЫ бір  МШЩіМрЯНіЮЫЦ орксст/шю ли- 
риж ор болы н орт ласы пт ы  д ш  осчцік. Туг.ш елі ксрок  қыл- 
м а м н  соц  — қүьіш  жош ссилелік , Бірін-бірі қуу іл .іу , үлтшыл- . 
л ы қ  н д е у  т у қ а н ы  т р н х ш ы л а т ы  гү ге \.\е іі  "тааалші күзеп", 
тщёбнет білгірмсрі мон гіл м ам анлары т  ауысты. Оларлыц д,і 
д е н і  — Уүлтшш пш ыліхі ур ы н п н і болып шықты. Өанра сын, 
мсніцш с, жааушылар арасындй бо р ш сн до  кушті щ р д і . Нотіі- 
ж осінлс н ігге р н й ц ііо н ,і\\ы қ  рухтй ю т п  жйаатығг қалам гер  
т б ы »мй \ы. А ны р-аіілосеңш і, т ,іпса\ кезец .\оп  знчлы  қауым- 
Н Ы Ц . Х й Л Қ Ы М Ы З Д Ы Ц  бш м п аз, руХйНН д в ң п ш і ж оғары  Д С / І Л І К  
оқы ған лары н ы ц  сонш ама қуллн лауы н  оіш м п алсам, жаным 
түрт:п'д: б ір ін -б ір і көрсоту, пәлс жауып, устатып ж іберу, 
жйлтан ку&мк, "дсмалақ а р ы зб ен  " к ек  лл ц  — өм ір с ү р у д іц  
қалыпт ы тірлітше Ъ ііна,\\ы . к о з і  қарақт ы  ж апдар тыныш 
уііы қп т , алаыша тұрмыс к ет уден  қа .іды ..."

Бвлебай ақсакалй,иң аіпуынш а, науқанды қадағачаушы 
И.П.Храмков қааақ  зня.\ы \ары ны ң ортақолды өкілдерінщ 
ш ккенш  місетүтпаған, оларды майшабақ көріп, айдын көлдщ 
ірі шортандарын қарм аққа шаншуды ойластырған. Түп мақ- 
саты, сірә, М. Әуезов, Қ. Сәтбаев. А. Ж үбанов болса керөк. Ал, 
респуб.\нка басшылары, солқы.\дақтық көрсеткенімен, ел 
арыстарын, ж еме-ж емге кеу\генде бере қоймаған. Иван Пет- 
рович болса, Қазақстанға деш н Кавказда саясн басшы бо- 
лып,Ш әм‘л имамды реакцнонер "етуге" атсалысқан тәжіри- 
бесі бар әккі қайраткер. Тегінде, оған Қазақстанда Кавказда- 
ғыдан да гчдеқаида дабыра, әлдеқайда ку штірек науқан ке- 
рек  болған. Сонда ғана М әскеудегі ниеттестерінщ  көзіне 
түсш, белсендш гітаны лады . Әрине, мәнсабы да өседі...

Ақыры ш ама-шарқын аңдаған болар, Алматыдағы ахуал- 
ды барынш а ауырлата сипаттаған ақпарын Мәскеуге, жол- 
даған. БКібіП  О рта.\ы қ Комнтеті оған көмекке жауапты
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иұсқсіушы Шикин бпсгпгіШ бір<гоп идиолоітарды жібериді, 
Бтгік Лііуііаымды комиссия Қамакстяиди бірай жүмыс істипті. 
Лл, КОМИССИМНІ.ЩОМІН-СрКІІІ КИМЫЛДііуЫІІіІЖОН иускауіры —
кім-кім, 0 |)талы кК ом итш тщ  идсолог-хітпиысы М.А.Суслон 
болыпты. Ш икин ком иссиясы  Қіій сіілпиы токсррси дс: 
"Жеткіліксізжіі.чалшіГіШ, агайыішіылық, жериилдікстикал- 
ган, болі.шеішктергп топтілш тусор откірлік жоқ! д сти д ой  
гүжырымдпр жаспиты. Одан туар қорытыиды айқып: Қазақ- 
стпн К(б)І ІОрталықКомитстш щ басш ықурамы бугапдейінг! 
коңіл ж ықпас үсташ.імпап бас тартып, социалистік қогам- 
иың қас жауларыи аяусыз жазалауга ти ісі,.

Могкоулік комиссияш.щ маториалдары солжыддың қазаи 
айыш,щ бас кезшде шақырылгап Қазақстап К(б)П-иың идео- 
лопія моселелсрше арналгдн плапумыида талқыланган. Бп- 
яндамшиы Ілияс О маронта, озго сойлеуиплор до орталық га- 
зет әшкорелөгом, Шикин комисиясы "болыиениктік батыл- 
дықпои атап корспткон сансыз коп олқылықтар түм-түгел 
дурыс, рпдіп пңпме — соларды тезірск жүзеге жойып, пигы- 
лы ж ат элемеиггерден аластауда..." дескеп. Орине, ОК-тщ 
үгіт-насихат болімі озірлеген, саяси бсігыты сыинан откен 
белсеиділері мшбергө шыгын, еиді бірі залдан дауыс көтерш 
бірер айда аяқтайтыи оп-оңай жумысты, бір жылка созыи, 
аяқасты еткісі келген ОК ха гшылары неліктеи жазасыз қугы- 
ладыдеп, І.Омаров қаііаомос, Ж .Ш аяхметонтщдр пшлғайы- 
на ж армасқан. Мысалы, А.Тәкожанон есімді аудандық дең 
гейдргі партия-кеңөс қы зметкері: "Ұлтшылдыгы ертедеы 
мәлім Сотбаев осы күнге деиш академия президеиті больш 
шалжип отыр, жолдас Шаяхметон, сіздщ бәз-баяғы чекиепк 
қырағылығыңыз Орталық Комитетке хатшы болған соң бөсең- 
деп қалған ба?" — дегеш тындаушы ж ұртарасы ндатүрліш е 
ойтуғызған, Тағы біреу: "Академия құрылған күннеи ұлтшыл- 
дарды ңұясы на айналды, пиғылы герістердщрухаии басшы- 
сы Ә уезовнегебостанды қтаж үр?" — десе, тагы бірш еш ен: 
"Осының бәрітуған халқыиың қамқоры болғансыған саяси 
басшыларымыздың кім көрінгенге либеральдық көрсеткенг- 
нде.." — депті. Омаровта, Ш аяхметовтежиынсоңындакшәла- 
рын мойындап, өздеріне айтылған сыннан тиісті қортынды 
шығаруғауәде берумен аяқтапты.

Пленумда сөз болған ж айітерді "Правда" газеті есегі реті- 
нде жариялапты. Газеттщ арнайытілш ісі А.Черниченко пле- 
нумда тезге түскен қазақты ң небір ип  жақсыларын мойны- 
на құрым кигТз байлап, осекке мшгізгеидей етігі әсіре сипат- 
тауына қарағанда, саяси науқанның шарықтау шегіне жетіп,



таяу күндёрде жанпай таэарту, ж аэалау процееі гкіетплатьі" 
нын андаү қиы н ем©е--ті, Алдыцғы коэекто алаеталатіаи улт 
анйлыларының іеім і д® түғел аталтан, Өрнно, "реепублнка 
академияеын үлтшылдар ұяеына аинам ы ріап" Қ.Н.СотОаіпн 
қ а  макала аеторіа ерекгае қадалып, баеты күнакар ретімде 
атнүы датогін емее-ті,„

Оеы арада жарым ғаеырдан аетам уақыт бұрын Қазақ* 
етан К(б)П ОКннде бөлтан күманді жейттерді тумырнама 
а іт о р ы  қайдан  біледі, қиялм ен аріп өтыр ма,,,л^тендей 
дүдамал пікір тутызбае үшін, еол тантщ жай-жапеарын аша 
кетуді ш  көрдік

І§®і жылдың жаэында, "Сатбаевтың" туңтыш иүеқасы 
ҮІаекеудщ "Моледая ғвардня" баспаеыніац "Жайеаң адамдар 
еіміра1* еерняеыңда жарыққа шыққан мсрейлі қуанышы Оасы- 
ла қөйматан маэет оді бүл, Қ,И Сәтбаев атындагы Г П 1 тыц 
тылымн қы аметкері Роэа Еелебайқызы вубакірова маган 
"Кокеммен кеадеекіңіз келе ме?,," — деіі жымпя қарады, Бүл 
щ ді іздетонто еүраіан дерлік жәйт: Балтбай і Ісабеков — жо- 
тарыда біз таптіштой баяндатан шорлі тарнхп ыц басгалтан Ішм 
шарықтау шегінің еал күнде тірі жүргон бі|.ід*н-бш куогорі,,,

— Кездееуто ерекше қүштармын, Роза, Тек соны көқецЦ 
тілей ме? -  дедім — Тарнхымыздың өте ауыр кезощ жайын- 
да ееточк еүраймын, Өлбетш, айтута қүлқы болса?

— Меніңше, еоны өзі до айтқысы к е л і п ,  шер тирқатуға 
әзір о ш р , Сілді бүгш озі еүрады Кім қандай адам, оүл тақы- 
рыдтгы нето таңдаған,,, дегендей е а у а л д а р  қойып, Кәздесуге 
қүштар белеаңыз -  асытыңыз1,,

Қысқаеы, еал күні-ақ жае шамасы ж еттсті еркін еңсер- 
геи, еңеегей бойлы, тығыршық денесі солмаған, үншде тек 
аз-кемеелкеу бар партна қайраткершщ а,\дьіна жетпм. "Қане- 
кең туцшш деректі ғұмырнамаңызда сіз 50-52 жылдардағы 
©қиғалар жамында айтыпеыз, бірақ тісщіз батпай, а \де цен- 
зура коекіілетен бе, кей тұсы тым күңгірт баяндалған. Ал мен 
шлардың барлығьша қызмет бабымен араласқан кісімін. За- 
маш әал де ©згереді,, қарағым, дүннеде түрақты ешнәрсе жоқ. 
Куңдердщ күш нде әжетщ ізге жарар, бүпн мен сізге бұған 
д«ніш аузымнан шықпаған, шлмде шорланып қатқан сырым- 
ды л п ш ш  Жадьщыэда сақтап, келер ұрпаққа бұрмаламай 
жептазіу — О з іе  аманат! Тарих үппн қашанда ақиқат қымбат, 
кешш лолса да жұрішыАЫқ оны білуте тшс. Қызым сізге сенуге 

дедд....' — деген уәжбен баста.\ған сұхбатта соған дейін 
кұщпірг те кумандд біьзған көп жәйттерге көзім ашылғанын 
еокерту аарыл
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ҚаэақстшіК(б)П ОрталықКөмитотІищбюрөсы 1951 жыл- 
дың 23 қ а р а и т  күигі жпбық можілісіиде акадомик Қ.И.Сөт- 
бпепты барлы қ үлкөнді-кіінілі мапеябыиаіі боеатып, бас 
жүмысына жазып, қатаң сөгіе жариялаган, Кеммунигт Сотба- 
евты иақты үш мөселеге кшолі дпгеи ішшімге келгеи; "партия 
қатарыиа кірерде ш ыққаи тегпиц бай болгандыгып жаеыр 
ган; "Ер Ндіго" дастапын 1927 жылы ж ары ққа шыгарып, сол 
орекетш щ  саяги қатолік еквиш 1945 жылдан бері мойында- 
маған; Рылымакадемиягына иигылы жатадамдирды қабыл- 
дап, мейлшше былықтыргапы үшін,.,"

Қаныш И м антайүлы ны ң ізбасар  өріптесі Ш .Ш окии 
"¥ҒА-ныңғұмыр жолы"ктібһШАи; "...үш сііідтш соц, "Москіш" 
мейманхднасында кездескспдс Қ анекең мштн Оргалық Ко- 
митеттІң бю ро мож ілісіндсгі біржақты галқы пы ң жай- 
жапсарын қамыға отырып, осіне алды: айтуынша, ақталған 
с р .ч і н ө  ешкім қүлаң қоймагггы; вр лебізінө бюро м уш елері 
айгаймен жауап қатып, керегар сұрақтарды жаудыра беріптг, 
бір адам қорғау түгілі, "Лу, жолдастар, бұл кісінін қауым үшш 
жақсы істері де  бар ғой демепті..." — десе, "Өмірімнің төрт 
кезеңі" ғұмырнамасында нақ осы оқиға жайында; "М енсол 
күнге дейін, кей іннен  д е  ардақты адьмның жаны қулазып, 
өмірге сенімін жоғалтқан күйректікке тап болғанын көргеи  
емеспш. М енімен әңпм елепп  отырып, арада көп күндер өтсе 
де, сол қиянаттан өзіне араша тілеп, әлдекімнщ "Келешек спді 
ақтайды..."дегендей сүйеніш  сөз айтуын, сірә, сол арқылы  
бүры нғы  сен ім ін  бойында сақтауға тырысқанын айқы н  
аңғардым..." — деп көп жәйттен сыр шерткен...

Сөйтсе де базар алаңындағы саудагерлердщ шаң-шұң ай- 
қайын ұқсаған (бұған да таң қаласыз: шындық солай болған 
соң, шараң қанш а?!) саяси бюро мәжілісінен шыққан кештеп 
шерменде ғалымның қам-қарекетіне оралайық. Ғажипдесекте 
рауа: бізге о дамәлім: "Вечерняя Алма-Ата" газепнщ  1998 жы- 
лғы 10 сөуір күнп санында "Оның қандай жайсаң жан екенін 
білесізбр?"дегенатауменжарықкөрген, (жариялаушы — Р.Жа- 
сынова). Қазақ КСР РА-ның іс басқарушысы Г.В.Нечитайло мар- 
құмның естеліпнен шағын үзіндд оқып көрелік...

"...Қаныш Имантайұлы кабинетіме кіріп келгенде шошып 
кетпм: өңі боп-боз, ұнжырғасы түскен; амандасты да алдым-
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дакы крес\ога акямр жсипасқап ооц, Мсіічш ожыроя қдрвп: "Г'рц- 
горий Исісилыишч, м<ш ои,\і ирозидічп амеспчм, гчр слгят Пүрыи 
бос«и\ым,,. — ді'у\ і комескі үимсн -  Сои иқымы рдамріц, не 
іетеуім корок мыип чіардаГідл?,," Дсс берпчіде маган Оір о і  кс \\і 
до "иртецнен қалмайТаисіш Алексееішаныалып, Маскеугокічу 
ксрск! Депутаітық куөлшңіз озщіздн мс, маіаи берщіз, ертсцгі 
пойызга билет аддырамыні", -  дедім жеілма-жап

Сіра, еойткошміз жөн Оолган, сол күні коште іуіуіпсіздік 
комитотиіщ акадсмпчны қадагалай гын таиыс майоры маіаи 
күпнчлан: "Сотбаситы тұтқы пдаймы з, гок қаш ан екеш н 
білмоймші" — догонде, мон сілойіп түрып қалып, қелесі күиі 
таңертец стаиса басына зор күдікпен бардым... Пагопга оты 
рүшылардың кезепнде түргап ерлі-зайыпты Сотбасптарды 
көргешмде, жүрегім ориына түсш, қастарыпа жүічре жетш, 
дөү екі чемоданды ала жонелдім, Шыічірып салган бір жап 
жоқ, бүтан да таң болдым... ҚпДнп Ммантаііү лы куіюге кіргсп 
соң үн-түнсіэ мені қапсыра құшын ұзақ түрды козшеи сор- 
ғалаған жасын тия алсайшы. Ал меп оны Москоуге ыц-шың 
еыз жонелткеніме шексіз қуанышта едім..."

Сәтбаевтар отырган жедел иоііыз Қызылорда ггаіісасына 
келітшде, олардыңкунесш е манланы жырта қ.ірыс, ішрасаг 
ты жүдді. үсгш деп кшмі де маңгаз келбегш е ж арасқан аса 
сөйді, козі өтімді, орта ж ас шамасындагы ж іп т  кіріп, солем 
берді. Ерлі-Зчій ы і ггылар жүмсақ влгонныц екі орындық купе 
сш е жнііғасқан-ды. Поііыз гоқтаған кезде терезенщ  жібек 
перА есш түсірт қоягын-ды, ешбір пялдамада иерронга шық- 
пай, елден безген сапарын құіш ял^ үстап келе ж атқан. Со- 
дан да шыгар, Тансия.Алексеевна беіі ганыс ер іідам ойда жоқ- 
та кіріп келгеиде абыржып, өздерін іздеи жүрген жазалаушы 
органның қызметкері екен деи оіілады... кітап оқы гі ж агқан 
ері бері бұрылып, басын көтерді.

— О, келгенщ  ж ақсы болды, Ноке! Рақмег, хабар тимей, 
кездесе алмай қаламыз ба деп, қауіптенш келе жатыр едім. 
Демек, сәлемімді жеткізген, оған датәубе! М ұныдажолымыз 
өңғарылады дегенге ырым етемк...

Келуші азамат су шаруашылығының белплі маманы На- 
тай Әзімханұлы Кенесарнн еді. Кезінде ол САГУ-дың (Орта 
Азнялық мемлекеттік университет) гидротехннка факультетін 
тәмамдап. Мәскеуде аспирантура бітіріп, 1940 жылы ғылыми 
дәрежеге не болып, Москва метрополитені салынғанда жер- 
асты суларын тежентін жобгь\аушы топта біліктілігімен көзге 
түскен ірі маман. Әрине, талантты гидротехниктің өз қатары-
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нлн Д ( і | м  шыққнн онері к о д р г и  асты: Ташкенткс шақырыдып, 
Орта Лзия региубликалары р м  еуландыру мәселесімни 
түбегейлі шұгылданды, бүл болса Қ аэақстаины н түстік 
бөктері үшш — омірлік маңызды жұмыс,., Сол себептен де 
ҚазФ АН-ның торағаең, соғыс аяқталар қарсацда Натай 
Әзшхаиұлын Алмагыга шақырып, түган елшө қайтыи ора- 
лын, халық тірлігі үшш ерекше мөнді гылыми ізденіс бпс- 
тауға еліктіре әцгіме щарткен, Де])бес гылыми акадсмияныц 
да ашылар күш нек астьшда түргаиын да ескерткен-ді, де- 
мек, бір ннститутқа дгрбос ио болатын күи де жақын. "Ал, бұл 
салада бізде -  нағыз тың, білікті мамандар атымен жоқ, сол 
себспті, Мөке, борін де өзщ бастпуға тура келеді,,," -  деп, 
қныншылықты да жасырмай агынан жарылған,

"Менің ата-тепмді қайтгміз? Кенесары ханның шабересі 
екенімді білесіз бе? Өкем байғұс тд, тоңкеріске дейін-ақ, гид- 
ротехник өнерш халық иітлігіие жаратпақ ниетпен ип жұмы- 
стар жасап жүрген дегдар шағында мерт болды, 1937 жылы 
оны ГПУ-дің адамдары Шымкентте тұтқындағаи, содаи бері 
із-түзсіз жоғалды..." — деп, Кенесарин де озі аса қаді|злойтін 
ел ағасының манді ұсынысына қарсы емесін сездіріи, өрі 
ғұмыр жолындағы басты кедергіні, туған елше келе алмай 
жүрғеи себепті де жасырған жоқ-ты. "Оған қымсынба, қазі- 
рде жағдай оңалды емес пе, көсемшң озі "өкесі үшін баласы 
жауап бермейдь. " днп отырғанда үрейлеиудщ кереп жоқ. Тек 
анкетаңда арғы-берп тепңді жасырмай ашық көрсет..." — деді 
Қаиыш Имантайұлы да кокейшдегі ісінің оңга басқаиыиа 
қуаныш білдіріп. Сол жылы болмаса да, сел кеиішрек Матай 
Кенесарин Алматыға ауыгып, ГҒИ-дың гидрогеология секто- 
рын басқарып, шынында да іргелі ізденістер бастады.

Алайда оның ғана емес, келешекте ірге котермек гидрогео- 
логия институтының да жолы болмады. Кенееары қозғалы- 
сына байланысты науқан өрішген кезде, Қаныш Имантай- 
ұлы гылыми өріптесішң бас амапдығын ойлап, Алматыдан 
жылыстап кгтуш е түрткі болып, Қызылордадағы сутресш е 
бас инженердік қызметке жіберген-ді

— Ж алғы з ж үрмігщ ? — Қаныш Имантайұлының күпті 
сауалына Кенесарин басын изеді. — Ж алғыз болсаң бізді ке- 
лесі стансаға дейш шығарып сал, мәнді әңгш е бар...

— Обалыңа қалдым білем, Нәке, мынадай сойқанға душар 
болатынымызды кім болжапты? — деді академик, I Іатай інісі 
ж олазы ққа өкелген дәмін таған үстіне қойып, қазы-картаны 
ж ұқалап турай бастағанда. — Ж ы лы орныңнан сені қозға- 
мауымжөн еді... Елүшш де еңірепж үрш , сенде, мен детекті 
ата-бабамыз үшін зардаи шеітп, қиянатж алаға кез болдық...
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Осы ацпмо бйсталгішдй-.іқ оң -түп  қаракүрсң  гартьш, 
ігібарлы шырайға к о ш к о іі Иатай қолыи сормоп:

— Қаиоко, оіш  қойыңыз, сізго моіпң тіптой до окпом жоқ. 
Қайта олдои жырақта, жатбауырбоп жүргон бір ү \ы н хплқы- 
мон, жорімоц таоыстырып, іуган оммо қайтардыңыз, Лзуақыт 
болсам да аннбай еңбок отпм, шоліркогон жорго і у околуто 
атсалыстым, Согап датонтіміп! Солсебоиті мынадай «іласапы- 
ран күндо бір-бірімізго кіно аріудың қажоті қаиша?!.. Мені 
него шақырдыңыз, сіра, кіішдан .ірылу үшін гана омес болар?

— Оның рас, Нөке.,. Оз жагдайымның не боларып әзір 
бі.лмеймін, — долі Қанекоц Н атайгатура қарап. — А лсенту- 
ралы гүрікменагайынлармон коліепм. Лш хабадуінтерснто- 
т т е н  оуолі доцонгпц, соңынаң профоссордыц орнын беротш 
болды .. Сіро, бұлж ақта  сен іпырмалып қалма, заман қнын- 
дап тұр, то нрок аггапып егкенщ  жөн болар. Мше, мон де 
ңулдік іадеп, Москеуге кетш барамын. дои күрс інді Қлпыш 
Нмантанұлы,

Кенесарнн унсіз тиңдоды: "Үзын қүлақ" жеткізген жама- 
нат, демек рас болганы телофон шалган өрштесшщ де тілі 
күрме мп, иақты еіигеце аігпіағанын да енді түсшді; Үлы Оган- 
ның ж анкүйері доп жүргон, үлан-ганыр ецбепмон де, кемел 
Гсімен де ел көпне ж арқы рап ш ы ққан  ғулама жанды бір-ақ 
сағатта мәнді жұмысынан аластап, көшеге қуыи тастағанын 
озаузы нан остімесе — сіродасенерм е?.. Н атандыцкөзалды 
бу.д\ырап, құлағы тас керең боп бітіп қамчшы да содаи. Бірер 

бірін-бірі демеп, "а\ы п қоялықпен" ішкен шарап та 
септігін тнггзген жоқ. Содан қош тасарда ол: "Қанеке, қам- 
қорлығыңызғашексізрақмет! — деді. — Алдагы жүмыс женш 
өзімнщ  қолайыма қарап шсшсем, сөкпеңіз, түрікмен аған- 
ы ндар\ы ңш ақы руы н, тепнде, жүрегімде ұстармын..."

(Содзн быланғы өмірін Н .Ә .Кенесарчн озбек жерінде 
өткізуге мәжбүр болды: Қызылорда ишрінен жедел аттанып 
кеткен бетінде-ақ Ташкентке кемп, осындағы ауыл шаруа- 
шылық пнстнтутына аға оқытлгшы боп орналасады, бір жыл- 
дан кейін профессор атағын иеленеді; бертінде Өзбек КСР 
Ғылым академиясының корреспондент-мүшесіне сайланады; 
Өзбек гндрогеология институтының іргетасын қалап, ұзақ 
жылдар директоры бо.чды; бүкіл Орта Азия гидрогеологтары 
мектсбш ұйымдастырушы, өзбек, түрікмен су мамандарының 
ұстазы деген құрметті атаққа жетті. Дарынды гидрогелог- 
тың дарқан білімі Құйғанар, М ырзашөл далаларын, Бұхар 
шұратын, Сырдария және Әмудария алаптарын сумен жаб- 
дықтау, Үлкен Түркімен, Сплтүстік Ферғана каналдарын жо- 
балау жұмыстарында ерекгле таныдған).
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"АҚИҚАТ ӘРҚАШАНДА ЖЕҢЕДІ"

I

"Алматы-Москва" пойызы үлкен астанаға қлрашамыңсоцры 
күні, ертеңгілікте келген-ді. Қазан вокзалыиың перронына 
ш ыққанда-ақ ерлі-зайыптылар оздерш қарсы алып тұрган 
ежелп достарын көрді, көпшіліп осм ж аққа ор түрлі жүмыс- 
пен жолаушылап келган, енді бірі аспирантурада оқитын жер 
лестері. Қайсыбірінщ қолында суықтан колегейлеп үстап 
түрған гүлш оқтары. Қарсы алушы қарамдытопты вагонның 
терезесшен көргенде-ақ Қаныш Имантайұлы: "Тася, қарашы, 
қанш а адам гүл ұстап тұр — жақсылыққажоры!.." — депай- 
ран-асыр қуаныш білдірген-ді. ЬІстық қауышып, вокзал ірге- 
сіндегі кең алаңга шықты. Мүндағы тілеулестері галым тап 
болған жағдаятты естімеген. Тілектері де соғаи орай: "Көңілді 
демалыс болсын! Мөскеуде қанша уақыт боласыздар?.." — 
десіп, жүктерін көтеріп өкеп, машинаға салып берді. Қарсы 
алғандарға рақмет айтып, мейманханаға атгаиды.

Алайдаақиқат іздеп келген қазақ ғалымына бұрын мейірім 
де, ізетте көрсететін М әскеу бұлжолы құшағын аша қоймады, 
Келген бетінде-ақ КСРО Рылым академияеының төралқасы- 
на барған, президенттщ өзіне бірақ жете алмады, сөлем бере 
кіріп, сы ртартқан лауазымды ескі достарының бәрі де: "Эуелі 
демалып, денсаулығыңды түзеп келіңіз, оған дейш бір амалын 
жасармыз..." дегеннен аспады. Н ақ сондай қаш ыртқы кеңесті 
КСРО Министрлер Кеңесі төрағасының орынбасары И.Ф.Те- 
восян да білдіріпті, әмбе көмекшісі арқылы. Нендей жауап ес- 
тісе де көкейкесті мәеелені бір жағына шығарғысы келга, қай- 
ыра сұранып еді, Иван Федорович "біраз күн күте тұрсын" — 
д р ш з . Біразы бірер аптағасозылды. Өзін жақсы білетін, соғыс- 
тың ауыр жылдарында бірін-бірі жете танып, өмір сынынан 
өткен, әмбе ақж үрекпп, зурашылдығы ж ұртқа мөлім, И.В.Ста- 
линнщ өндіріс саласында оң қолы саналатын адуын қайрат- 
кер И.Ф.Тевосян солай деп сөзбұйдаға салып қойған соң, 
Қаныш Имантайұлының да ақы \-ойы  азып: "Апырай, менщ 
қадірім еңбегіме ділгірлж болған кезде ғана екен-ау..." деген 
декүйкі күйректікке бой алдыра бастаған-ды...

АқырыбіркүніҒА -ны ңбірінш і вице-президенті И.П.Бар- 
динге барды. Кексе металлургке көңш н жабырқатқан мұнды 
жасырған ж оқ, аш ық мәлімдеді.

— Кімге барсам да, Иван Павлович, еститшім — сырғыт-
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иа гоа, Пртоңп күніц күңпрттүм ан ооп түрічшда демалыгга 
мои боло меі? Лл меш ң тыныш үпықтеіМеи.шыма жы\д<ш 
асты,,. Не іе теүім керек, сіздесолаи  деисіз бе?..

Бүрын <1ҚЖеірҚЫН ЖеНДеШДеІ КОреТШ, НО ІСП ООЛСЫН ЖІТСрЛІ 
Қеіжыр-Қешреп нен ГЫНДЬфЛТЫП ҚеШреТГКер ОріПТеСШІҢ МЫНеІ 
созіне БеТрднн Қеттгы Т е Щ Д е і н ы и ,  бегше ожы ім м  Қеірлды д<і, үк ім ет 
мүшолеріменжеілгеістыретгыителее|юшіыңтрубкек:ын көтерді.

— 1 Івсш Федоровнч! — деді кіділеу үнмен. Озш ен қплы 
ЖеК кішіТеіюсянды "Шінн" деп ііеіртпялықлақет еігымен атчііі- 
тыпын, әрі бір ондірісте оірге ісгегеи кезш ен қеілышчісқеш 
дагды сы мен окгем деу сонлеіітш ін  іданыш І1мант<іііүлы 
бүрыниан бічотт-ді, оұлжолы біреіқ ресми қясаң плге көшке- 
нш е гаң болды. — М енщ  қасымда академик Сөтөаев отыр... 
11ө, нә, сізге де, маганда еіса қ<ідіименді Қаныш Имантаевнч... 
Ж оқ, түра тұр, оуелі мені тыңдағын. Бүл кісшщ маған не де - 
геніне қүлақ Сеіл: "Ж ақсы  замешга аман-сау жетгік, сіздерге 
енді керепм  болмеіс!.." деііді... Ванм, жетшстт желкелегенде 
естнтш сөз бе бүл?!.. Ж ә, жә, ақталма, тындауга зауқым жоқ. 
Ғкеумі:ү\і і\сіінсш қабы лдаіісың, сопы еспрг, менімен шын адас — 
боз-баяғы Иван болсаң...

Трубканытегеріш кке қоіігаіт соң.ілпаме.адаІі молденесі- 
мен тұтас бұ рылын, қетзақ галымына жымия қараи:

— Кексе кісінің арты қ-ауыс созіие мон берме, Қаныш 
Имантеіевич. Иванга соншама согіс айтпасам да болар еді, 
соіітсе де бүре сөіілеп, тәубеге келгірш алганды жөн көрдім. 
Жө, келістік, кешкі сататонда қаОылдаіітын болды, — деді.

— Рақмет, Ивеін Павловнч! Өзім барсам да болмай ма?
— Ж оқ, менщ қоса барканым академия сені қолданды де- 

геннщ сыңайы болады. Жетшстетч кексені жақсы лы қ жасау 
қуанышынан аііырма, достым!..

\қы ры  солан іетеді.
— Қаныш Имантаевич, кешіріңіз! Қабььчдауды созганым — 

уақытгың мүлдем аздығынан, иәсізбен сұхбатғасуға құлқым- 
ның болмағандығынан емес. Сіз бен біз кездейсоқ таныс 
емеспіз, құданға шүкір, кеңеспк индустрияның іргетасын 
оірге көтерісіп, хш\-қадерімізше сол істі өрге сүйреген кәнпч 
замандаспыз. Қысқасы, мен сіз туралы ешкімнен де пікір 
сүрамаймын, жеткілікті білемін, — деді кабинет несі кешкі 
қонақтары н ұзын үстелдщ жоғарғы жағына шығарып, өзі 
соның қарсы бепне жанғасқан соң көкенкесп сөзге көшіп. 
— Сөйтсе де, сіз тап болган мына жағдаятқа не аіітарымды 
білмедім, сенсеңіз. дәл қазір де... Өзщ іздщ  геологияның, иә 
метачлургияның күрделі мөселесімен келсеңі і, рақым е гіңіз,
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сод сатагга-яқ қабылдпр одім. Ал, мыпа иыруада, квцііріңіз, 
Қсшыш Имаіітаошіч, бүл р і і д і  йздаріціздіц ауыл-үйлік үсақ 
тайталсіс. Могкоудо отырьш, қ<іл<ійша огаіі торолікайт.імиіі? 
Әмбе соган Қазақст<ііі басшылары бюрода қараи, оздоршше 
шешім жасаган жагдайда ?..

Сәтбаептілі байлангандай марғсіу күйгетүсіп, тым-гырыс 
отыр. Кокейшдо сайрап түііган солдерін үмытып қалгапдай. 
Ш ынында да, Иван Федороиич озі үшш жайсыз моселешц 
жанды ж ерш еп ұстап, денесЗндегі ж араныц қанын шыгара 
■гырнагандай отіпсойлегеш шымбайына қаггы батқан-ды,

— Ьгорде сіз менон қызмет сүрап келсецгз, рақым отщіз, 
қ а з ір -а қ  нақты  шошуге дайы нм ы н. Ө-зіңһ қалаган ми 
нистрліктщ геологиялық іздеу жош идеп орынбасаімыгыиа 
жібере аламын. Тіпті гаи бугін! Қазі{)де біз Геология министр- 
ліпнде түбегейлі озгерістер жасауга қамдаиып, түрлі усы- 
ныс-жобаларды қарап жаты{)мыз. Опы да өрі дегенде кело{) 
жылдыңаягынатаман бір жайлы етеміз. Мон сізді, қымбатгы 
Қаныш Имаптаевич, кім пе айтса да, миннстрго бірінші кан- 
дидат ротшде үсынуга озірмін, — деді Тевосяи нақтылы созге 
көшіп. — Кемсемш осыған десеңіз — болды. Аржагып маған 
қалдырыңыз. Ал оган дейін осы тоціректен, Мөскеудш озшен 
әлгі сияқты абырой-атағыңызга сай жұмыс береміз, жайлы 
пәтер де табамыз...

— О, жоқ, Иван, сен өндірістҮң кем-кетігін акадс миктер- 
мен оцдаймыи деген кереғар ниеттен гыйыл, шырақ, — деп 
Бардпн де кенет өцгімего араласты. — Бұл мөселе жоншде 
менбүгінпрезиденгИесмеяновпенсөйлРспм. АлександрНи- 
колаевич бұл істе табанды ұстанымда боламыз деді: "Лкаде- 
мик Сәтбаев Қазақстанға керек болмаса — өздері білсін, ал 
Одақ академияоына ол — бұрынғы зор еңбегімен де, алда 
берерімен де қадірлі ғалым. Соиы енді нақты іспен көрсету 
керек!" — дедіде, п{)езидентмаған Қаныш Имантаевичкеосы 
ж ақтан, академияның ө з і н р н  мәнді қы зм ет қарастыруды 
міндеттеді... Иван Федорович, біз саған басқа мәселе жайын- 
да келіп отырмыз: қателеспейтін пенде ж оқ, өсіресе жас 
күнінде; бүдан ширек ғасыр бұрын елікпе көцілмен жария 
еткен, (})илология саласынднғы кездейсоқ бір еңбегі үшш сон- 
шама қатыгездікпен ж азалаудеген не сұмдық?.. Сен бізге, 
үкімет адамысың, осынау әділетсіздікті түзетуте көмектес!...

Үкімет тырағасының орынбасары бұл жайында дәрмен- 
сіздігін ацғарта қолын жайып, қонақтары на аңтарыла қара- 
ды. Ш ынында да бұл салада төрелж аитүшылар — Орталық 
Комитеггің айбынды хатшылары И.Сталин меи М.Суслов бо-
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латын. Алолар өз құзырындағы іске ешкімді, тіптіЛ.Берияны 
да жолатпайтын мықтылар. Кабинет иесі сол жөйтті ашық 
айтпаса да, әлгі қылығымен айқы н сездірді.

— Ғапу етщіздер, сіздер мені оіршама қақас түсінген си- 
яқтысыздар, — дедіСәтбаевқнналасөйлеп. — ИванФедоро- 
вич, мен сізге, турасын айтқанды, бұл үшін сұранған жоқ- 
пын. М ен үшін сол — аса ділгір шаруа емес, далалық экспе- 
дициялардың біріне барып та елқатарлы жұмыс істей алаты- 
нымды сіз білесіз... Қазақстаннның зиялы, әсіресе ғылымн 
қауымын ұйымдасқан түрде жоюға, ел ортасынан біржола 
аластауға бағытталған науқан бізде өрістегелі екі жылдан 
асты. Ал, биыл ұлт зиялыларының көрнекті тобын отауға 
кірісті. Сену қиын, бірақ көрген-білгеніміз осы болып отыр- 
ған соң — солай демеске амалым ж оқ. Ең ғажабы, ғылыми 
кадрларды даярлауға қанш ама уақыт, еңбек, қыруар қарж ы  
жұмсалғанымен билік басындағылар есегггескісі келмейді. 
Білетіндері: саяси сенімсіз адамдар, зерттеуді а,е зиянкестік 
пиғылмен, буржуазиялық-ұлтшылдық сарынмен жүргізген- 
міс. Иван Федорович, сенесіз бе, саяси сенімсіздщ бірі — мына 
мен, алдыңыздаотырғанжумыссызпақыр!.. — ҚанышИман- 
тайұлы сөзінщ  ауыр әсерін ж ұмсартқысы келгендей зорла- 
на күлген, онысы бірақ ежелгі ж а йдарлы ғы н а н жүрдай өжуа 
бірдемебопшықты. — Құдайшылығын айтыңыздаршы, менщ 
тұл бойымнан, ғұмыр бойы атқарған ісімнен, иә әлдеқалай 
бір мінез-қылығымнан көп жылдан бері таны стықта сіздер 
сондай пиғыл көрдщіздер ме?

— Қой, шырақ, онедегенщ! — деп академик Бардин қолын 
сермеп, реніш білдірді.

Тевосян басын шайқаптомсырайыпогыр, сыр бергенжоқ.
— Осыныңбәрі, сіздерге шынтуайтын естіртешн, — деді 

қазақ  ғалымы оң қолын ж үректұсы на қойып, — аттөбелін- 
дей ниеті бұзық жандардың биік мансап көздеп, ғылымтөңіре- 
гінен ұпай түгендемек болған ұсақ пенделердщ жымысқы 
әрекетінен өрбіп отыр. Ьізде жүріп ж атқан науқанның түп 
себебі сол. М енщ осы сөзімді ұмытпаңыздар, қанш а ж ы \ға  
созыларын айта алмаймын, бірақ күндердщ күнш де ақнқат 
жеңіп, әлплердщ жымысқы әрекеті эш кере болады... Алайда 
соған дейін, Қазақ академиясының айтулы ғалымдарын не- 
ліктен жазалауға тиісгиз?! Мені қинайтын жөйт осы, жолдас- 
тар. Қ азақстан ғылымына басшы етіп қойған соң, үкімет пен 
партияға солж олеы зды қты мен айтпай, кім айтуға тйіс?

— Ш аяхметов жолдас ысылған, іскер қайраткер емес пе? 
Қалайша бұған жол берген? — деді Иван Гіавлович, сірә, ор-



ШлуЪлмляы шымһмлілі‘ы ______________________________________ 493

талық газеттер берген ақпарлардан өзгерек жәйтке көзі ашыл- 
ған соң, көкейіндеп сұрақты теж опсі келмеген тәрізді.

— Өлгінде, сіздерге естірткен ащы пікірімді ол кісі біледі...
— Ж ә, менен нетілеғісіз? — деді кабинетиесі.
— Иосиф Виссарионовичке Қазақстан ғы\ымында қалып- 

тасқан қиын ахуалды егжей-тегжей баяндап хат жазсам деп 
едім. А\, М алгнков жолдастың қабылдауына сүрану да ой- 
ымдабар, осыістемағанқолғабыс етсеңіз, ИванФедорович?..

Тевосян біршама уақыт үнсіз отырды да, солден кейін:
— Ойыңыздұрыс, көңілгеқонады, — деді. — ГеоргийМак- 

симиллиановичке дехатжазыңыз, текөте қысқа, Сталин жол- 
дасқа жолданбақ хаттың тұжырымдамасы ретінде. Екеуін 
О рталы қ Комитеттщ  хат болімі арқы лы  ресми өткізщ із. 
Кошірмесш маған берщіз... Текм ен бір ай шамасы Мәскеуде 
болмаймын, сірә, келер айдың орта шешнде оралып қалар- 
мын, демалысқабарып келіңіз дегенім соледі. Қолымнан кел- 
генін аямаспын, бұған сеніңіз, қымбатты Қаныш Имантае- 
вич, өмірдің жазын өткеріп, күзі қалғанда, сіздей отаншыл 
азаматқа сірәда ж оқ деуге бола м а?!.

— Міне, бұл — еркектщ созі, мен білетін баяғы Иванның! — 
деп дән ризалығын Сәтбаевтан да бұрын қағылез кексе Бар- 
дин естіртті.

Сөзді осыған түйген соң үшеуі бір-біріне "Қайырлы түн!" 
десігі, орындарынан тұрды. У ақытта түнгі он екіге жуықтап 
қалыпеді .

II

Осыдан соң-ақ Қаныш Имантайұлының көңіл-күйі оңда- 
луға бет алып, ұйқы сы да біршама түзеле бастады. Ғылым 
академ иясы ны ң арнайы  бөліміне барып, Кисловпдтағы 
М.Горькин атындағы ғалымдар сауықханасына жоддамаға 
тапсырыс жаса,\,ы, бірер емес, бақандай бес адамға... Екеүін 
Ж езқазғаннанкелм екерм -зайы пты  геологтарға — бірталай 
дос-жарандары құбылмалы ауа райындай бұзылып өздері- 
нен сырттап жатқанда, Зоя Ивановна мен Василий Иванович 
Ш тифановтар мейманханаға күн сайын телефон шалып, қай- 
да болса да бірге демалуға сұранған. Сондай тілекті Алматы- 
дан ғылыми әріптесі һәм туысы Әлкей Марғұлан да білдірген. 
Түп ойлары түсінікті: басына бұлт үйірш п, көңілі қамыққан 
күндерде қасында оолуды жөн деп білген айнымас серіктері...

Олар жеткенше сарыла отырып, Орталық Комитеттщхат- 
шыларынажолдамақхатын әзірледі. Алғашқысына, И.В.Ста-
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\нннщ  атынл жаэылган нүоқага коп қиннлды, кніні*к*щ4 
щаруаеын ел Онмгш қолындн уотнп (ггыінчіп коенмго ,ш гугн 
тура келгнн еоц, ықшнмдап, иа түгнолдші қыеқн ннтугн Гнілп 
ма =  оэгұм ы ры нда, Қаанкетан акщ \і'мтіеы ны ңоеу жолын 
датолыгырақ банндауттурл колді Лчқтагнида ол«і>тық кемі 
ж оқ 55 ннрақ болды, Онын (ччч ию ГЛІ.Малонконко жилда- 
т н нрызды ноборі боебтжоеыНгытды Лқыріп, бүл шаруаны 
да тәмсімдан, океуш до БК(б)П Орталық Комнтотпітоңсіок 
нн \ор хатгары балімшотабыо етті до жалга жинала бастады.

С ойтконш отқ Қа.іақетандық еорікттрідо жотп
Кнслонодтмғысауықтыруорны =  орлі-тапыігп,і СотОаон- 

тар га  б іраэ ж ы д у ш  борі таны м ал  үПіндей боп кеткоп 
үнроншікті мокои, Дорігор. монірбнке, о;ич> қыаметшілор' 
Казақстаннан жылда келетпі галымды, кейбір токаииар пен- 
долердой монмощ\ігі ж оқ, аеа кпш пош у оның үетшо жиі 
үйымдаетырылагың сауық кщіичгрінде бндон до, онноп до 
алдынажадэ салмайтын анорлі дом алушыны ерокшо сыйлагг, 
барышпа күтчмтн-ді, Биыл да қуана қарі ы алыоты, омбо на- 
қақтан үш ыраган қпяпат жайында естігон тәрізді, қансысы 
болсын ақщ\емнктщ коңілш габуга гырысьш жаныи с<іла 
қыамот еткоң-ді, Қыеқасы. амчпиқы аптада-ақ қан қысымы 
қалынтыденгойіт'томондоді, Қапмш Ммантаііүлы гынымгыз 
ж үрдок Наснлин Ш тнфананты ортіп алып, домалушылар 
қылы|чітын ж аяу соқиақты ң оң алыс — Қызылтас, одап да 
әрң>екгогі Коктас доп аталатын бш к шоқыларыиа дейін қыды- 
|>а.\ы. Соцгы күпдердв ж ая\гсоқиақтарды қойыи, Канказдың 
үрымтал іиыңы мұнартқан \  лквн арш іккедейін үзайды,

Әрнно, Алматыдагы жагданды ешқаіісыгыдасоз етпеііді, 
Әлкоіі Кақанұлы да, Васнлніі Пвановнч тбұлжаііындаәңпме 
қозғамасқа взара келіскеқ*\ей-ақ, кобіне өзге тақырыптар- 
дан кв.\-көеір хпкаят іиертетін; "Басы толған тарих" Ә/\кен 
Хоқанүлы (Қаныш Н мантаііұлын ы ц с и па ггамасы) ерте д \ ние 
оқнгаларын, әсіресе қазақ да.ласына тап болған шетел сая- 
хатшылары туралы бүгін болғандан төндіре айтқан кезде — 
онытоқтату қнын солкос тыңдауда мүмкін емес; ал Василий 
Ивановичтыңдағды,\ы машығы — Ү \ытау даласының хика- 
шгтары, өсіресе ам де барланбай жатқан қазына көмбелерін 
іддеудщ мехнаттары тура.\ы сөйлейді...

Қаншама қашқақтағанмен Қазақстандағы ахуа,\ да әредік 
тілге тнек оолып қаі\ады, Кебіне оны бастаитындар солжақ- 

»н дема.\\та келгендер, сәлем берудің соңы ел жаңалықта- 
рына ұласары сөзсіз. Олардың аГггары — пәленшені орны- 
нан босатты, түгеншені "үндеместер кеңсесі" алып кетті...
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Ралым оіідгій хабарды рай бермой үисіз тыңдайды, коресіш 
бірақ түнге қарай үйықтай алмай доцбекшігомде көреді.

Кнслоаодтыц аупеы да, емі де жагып, шипнлы аеерін 
("Қүдділ біздіц Ваямауласияқтг.1 — бойыцды серптш, ишіей- 
жомой тойғыэьш қояды" — галыммыц өз ссэзі) СйЗГРН-ДІ. 
М оекеумон бір мортн хабарласып алып, "алаңсыз демала 
беріціз" — дегемді еетігеи соц-ақ, екшші маусымға жолдама 
сүраггы, Ал бірге кімген жерлестері ерлі-зайымты Свтбаеи- 
тардан рұқсатсұраи  елге қайтқан

Оздерімеи-оэі оңаша қалғаны алғашқыда мейрам сияқты 
көршғен-ді, бірақ бір жеті отпей-ақ эоріге баетады; бүрым- 
ғыдай көл-к©сір оцпме сап тиылды, ем алудап босағаи соц-ақ, 
не істерін білмей, қатар қойылгап қос кереуетго унсіз мел- 
шишжатоды...

Ерлі-зайыптыдар Мөекеуге ақгіаияыц үішнші аптасында 
қайтгы. Бұлжолы үйроншікті "Москва" мейманхаиасына емес, 
астана іртееіидегі Абрамцевоелд! мекеншде, академиктор үш!і 
арнайытұрғыэылгансаяжай қалашығынатоқтаган-ды.Заман 
доцғалағын үгНпықіпа үйірш, миллиоидағаи адамды диір- 
меннщтасдөңбеічндежаншудантаиынбаған И.Сталин кеңш  
түскеи шақта қажет-аудеген онер меи ғылым иелерш құрмет- 
тей де білеччн. Соиың бірі — КСРО ҒЛ-ш>щ мушелерше сый 
еткен осы қалашық. Қаныш Имантайұлыиа да содан дербес 
к о т т р д ж  тиген-ді: бақандай алччя бөлмелі, іші жиһазға толы, 
әмбе өмір-баки мұрагерлік құқы қпен пайдалануга...

Екі жылдан бері сол болмелер бос ч’ұрган-ды. М әскеу уни- 
верситетінщ  филология факультетш щ  аспирантурасында 
оқитын Шәмшиябану ғана сенбі күндері достарыи ертш келіп, 
әредік қонып жүргені болмаса, күллі Сәтбай әулетінен бірде- 
бірж ан бұлж аққааяқ  басқан емес. Енді мше, үкімечтен сыиға 
алған баспанасына қонуғадауақыттаппай, жұмыс үш ш күш - 
түш сарсылған ғалым, апталар бойы не істерін білмей, сая- 
жайда^ъіныш жататын жағдайғатап болды.

Келген кезде Тевосянның көмекшісіне трлефон шалып, 
өзінің ұлкен астанаға қайтып оралғанын білдірген. "Хабар 
өзімненболады.." — депті бастығы. Бұдан кейін биіклауазым 
иесін мазалауғ'а болмайды, демек, шыдау керек...

Наурыздың алғашқы жаңасында академия төралқасынан 
қарлығаш-хабар келді: академик Несмеянов шақырыпты...

— Сіз туралы, қадірлі Қаныш Имантаевич, кім не десе де,



496 Медеі/ Сфвке

төралқа иікірі бұрынғыдай жөне өзгермейді! Сол себептен 
де сізге екітүрлі қызметұсынамыз, таңдауөзщ ізден, — деді 
КСРО Ғ \-н ы ң  презнденгі бірден-ақ тура сөзге көшіп. — 
Бірінші, академішның Орал бөлімшесін басқаруды алыңыз, 
оған қоса Свердловтағы Г еологня институтына директор бо- 
ласыз. Өзіңізге танымал көрі О рад\ы ң аргы-берп атырабын- 
дағы ғылыми ізденіске жетекпплік етесіз. Дөрежесі жөнінен 
бұл, тегшде, республика академиясының президентімен дең- 
гейлес қызмет... Екінші, Мөскеуде қалғыңыз келсе, академи- 
яның геологии-география ьммдері белімшщтөрағасы, акаде- 
мик Д.И.Щ орбаковке орынбасар бодыңыз. Шынтуайтын айт- 
қанда, биік беделіңіздітөмендетпес үшін бұлқызметті бізгың- 
нанойлаптаптық...

Қаныш Имантайұлы президенттщ  ілтипатына разылық 
білдірді. Екі қы зметгщ  де көңш нен ш ыққанын естіртті де, 
Қазақстанның ғылыми ахуалын сауықтыру туралы Орталық 
Комитетке хат жазғанын, сол мәселе қаралғанға дейш ойла- 
нуға рұқсат сұрады.

— Мейлщіз, біз асықтырмаймыз.
Сондай шынайы қамқорлы қты М әскеу университетінщ 

басшылары да көрсетііггі.

Бұл жайында Ш өмшиябану ҚАНЫШҚЫЗЫ "Сөулелі 
өулет" кітабында: "Ғірде КСРО ҒА-ның мүшелері Ү \кен теәгрға 
Шсіқырьмды. Кекеме еріпменде бацдым. Орнығіыз — партердің 
алдыңғы қатарында,'М .В.Ломоносов атындағы универгнгеттщ 
ректоры, матемагнк, академик И.Г.Петровскнймен қатарлас 
болып піықгы. Иван Георгиевич әйелі екеуі орнынан түрып, 
бізбен жылы амандасты. Көкем мені таныстырып, іле-шала: 
"Сіздщ универіитеттщ аспнранткасы"деп еді, Иван Георгие- 
вич: "О, тіпті жақсы, қызыңыз бід\е оқыса, аздің де универсп- 
тетке профессор бопкелуіңізгедәнекер болады..." — деді. Көкем 
жымиып, сөзді басқа мәселеге аударып жіберді..." — деп, сол 
күндердің жұртшылыққа беймолім сырын әңпме етіітгі.

Осы сияқты шақырулардың күпті көңілін сергітуге шигіа- 
лы дәрідей өсерлі болғаны шүбөсіз. Демек, Мөскеудщ зиялы 
қауымы өзін бұрынғыдай қадір<\ейді: білімін де, еңбегін де 
қастерлегі, әрі сенім артып отыр; бұл болса — тап бүгінгі 
қуғын-сүрген кеш кен мөлімсіз жағдайда тәубә дейтін үлкен 
көмек!.. Алайда озі құдайдай габынған, әділдіктщ асқар тау- 
дай қорғаны... деп жан-тәнімен сенген партня қайраткер- 
лерінің үлкені де, кішісі де төртішш ай басталды, ләм-мим 
депж ауапберген жоқ. Үміт артқан Иван Ф едоровнчте үнсіз
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жатыр. Бөрі де ж азы қсы з жапа щеккен ғалымның төзімін 
сынағысы келгендей. Щ ұғылданар іс болмаған соң құрғыр 
көңіл неше түрлы шәлкем-шалыс ойға да ауіды: "Мен үшіч 
біржола жабылған қақпаны  қағып, апыр-ау, елуді еңсерген 
шағында есімнен адастым ба?!. " деп те қамығады. Шыдам- 
ның да ш еп бар. Қаныш Имантаиұлының да қайрат-жігері 
ұзақ  тосудан мұқалып, ж ұйкесі ж ұқара бастаған-ды...

Орман іші үлкен қалаларғатән мазасыз дырдудан ада, тек 
қан а  ж ан бағуға ж аралғандай А брамцеводағы саяж айда 
Сәтбаевтар отбасы ұзақ тұра алмады. Ү немі кошшлік қорша- 
уында, тынымсыз тірлікте өмір сұрген ерлі-зайыптылар, те- 
гінде, мұндай бұйығы да қамау жағдаятқа үйренбеген еді, 
О ны ң үстш е А ш аты дан  аттанғалы төрт ай болды, бала- 
шағасын, сүйікті немерелерін ғана емес, күн сайын жүздесш, 
әңгіме-дүкен құраты н достарын да сағынды. Телефонмен 
әредж  үндерш  есту де — мазасы қаш қан алаң көңілдеріне 
кәдійгщ ій сеп. Ақыры, оңаша тірлікке төзе алмады. Үшінші 
аптада Абрамцевонытастап, М әскеуте қайта ора\а,ы.

Т.А.СӘТБАҒ.ВАНЫҢ естелігш ен:
"Бір күні, "Москва мейшнхсінасында жатқамыз, Қаныш 

Имантайүлы ә.\\енеге қамығып отырып президент А.Н.Нес- 
меяновтың ресмн ұсынысы т^ралы сөз о‘астады.

— Не дейміз, Тася? Тек сен әйелдердің ежелгі қулы ғы н  
ңойып, шыныңды айт! — 404/. — Одаң академиясы прези- 
дентінщ ңызмет ұсынғанына андан асты. Соншама уаңыт 
үнсіз жатңаныма ол кісі не дейді. Ал Крем/іьден жауап жоң...

— Тепнде, сен туған далаңнан шалғайда ұзақ тұра алмай- 
сың, ңазіргі ңамығуың да содан. Туып-оскен өлкеңді сағы- 
нып, бір нәрсе жоғалтңандай болып мазалана берген соң, 
мұндағыжұмыс өне м е?Ж ас егделікке еңкейгөнде т^тан жер- 
ден  жыраң жүру, менщше, оңай емес!.. Алматыдан жүмыс 
берм есе, м ейлі, экспеднцпяларды ң  біріне-аң барамыз, 
өндірістен ңорқатын біз бе? — дедім. — Ж ә, мұны ң бәрін  
маған неменеге айтңызып отырсың? Өзщ недөсең  — сол бо- 
лады. М ен бұған баяғыда көндіккен жанмын...

Қаныш Имантайлы ку,іді де:
— Қайтер екендеп  едім, енді күмәнімжоң, ойыңды оілдім. 

Бір жөні болар, бекерге ңапаланба, — 4*04/. Ошанайың өлідө..."

Былтырғы қараш аны ң қара  бұлт құрсаған  тымырсық 
күнінен бергі төрт айда өзін іздеп, ең құрығанда, "Не істе- 
мексіз? Не ойыңыз бар?" — деген бір ауыз лебіз естіртпей, 
жы м-ж ыртж атқанел-ж ұрты (анығында, республикабасшы-

32-26
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лары) Қсіпыда, жаиы да қ<ізақы ғалымпыңжү(юктүкпірш рн 
бір уақ үмыгылман, қаггы саіыпып та, қамыіып та ойлап, 
уақы түзағансайы нтүн  үиқысыбүзылып, коңілш сансаққа 
қүбылтатын...

"ДЛ’»сле\ғтр кі,\ыгікк\і'«пт СөтбарптарАы қатты қуантты... 
Су.ш гг усгнце /уінгкең мағнн Һ СРО /-'А-ның иреМцопті усын- 
т н  .... қызмғтте/ці яіітын, не /стгріміз,\/ білмсп д зғу ір гзн  
Жііп,\амыз н в  асгІсің бугвн ле,\і Бул жәгіт маған үн<імсі,\ы. 
Бірлон-зқ қарсы упж <п1тып, хнлы қ сізді орокше қ<%,\ірлеігді, 
Ауінт ндарыңыз уйт-токкон па\е-жа \<аның біріне сөнбейді, 
домок, м уны да б<ть\<іу корок додім. "Қазақстанғз қаіһъщыз, 
Ж сзқззғзнны ң  озінде-<іқ істөёісіз... Е>\ден безіп кетсеңіз — 
шақыңыз сірц%а тусшбеіці, “буцін Оар, ертең жоқ басшылв- 
рға окпелои, туып-өскен керіиен безгоні несз?!.. деп ренжпді 
сізге", -  доген  ж урекж врды әңгш ш п  Ш апық ШӨКІҰЛЬІ 
"ҮҒЛ-ның ғумы р жолы " кітабының 33-бетіндс тәптішген 
колтіршті. Сүхбатмынлдай түйінменаяқталғзн: "Менщ созіме 
ғллым рнзвлы қ біцірді. Конот ж<інр<пцвп: "Туся, кЬкейге дөи 
тнген мунд.ій сод\і елоусіз қз.цы руға болмвпды. Тур<і солай 
істойміз, Жезқ<ізғанғ<і-<іқ бәрамыз/.."деп, қолын соқты. Тан- 
сня .Л,\ексееваның сақинасы устап, төргі белмоде жатқан- 
ды. Ерінің к ө ң іц і  унш  остігон соң жата алмады. Устел басы- 
на келіп: "Ж езқазғаіцы біз қнмай көшкеміз, несі бар, қаита 
барсақ, тіпті о іц ы  болар е \і!.. " — деп қызу қоетау білдірді. 
Ічоньяк пшп, күрең шаиға да рақатгана қанднқ..."

Наурыздың алгашқы аптасының соңы, ж ұрт үнқы ға бас 
қоятын кешкі м е з т  еді, Тевосянның көмекшісі телефон ша- 
лып: "Ж атып қалмасаңыз, кіріп шьндта қалайсыз?" — десш 
Үш аіідан бері зарыға күтіп ж үрген лауазым несі озін кәргісі 
келтотырғанда, қаіідағы үмқы? Кишебастады. Ба(мтыі і жері — 
мейманхананың қарсысында, көшені жарып өтсе бо\ч,ы...

Иван Федоровнч көңілді екен, қолын құш ырлана қысты 
да, кабннеттөріндегі оңаша болмеге шақырды. Шаі ын днңге • 
лек үстелдің үстінде армян коньягы тұр. вазада — алма, бір 
шөлмекте — жеміс сусыны. Қаныш Имангайұ;\ының іші жы- 
лып сала берді: "Иә, сәт! Сірә, жақсььчыққа, тек қана қуаныш- 
тыхабарға!..." — деп үмггтен-діалып-үшқанкөнілі.

— ¥ за қ  күтпргеніме кешірім сұраймын, Қаныш Имантае- 
внч, жағдай со \ай  бо/\ды. Сталин жолдастың 6ід\ей орынбаса- 
рының да қолма-қол шеше а.\майтын мәселелері бола,\ы... — 
Кабннет иесі коньякты шұңғылдау екі рюмкеге ш үш д\ете 
құйды, бокалдарға су толтырды. — Кешіктірген айыбыма 
мынаны босатып қойсақ қайтоді?
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Қаныш Имантайүлы рюмкпіп түиігпрді да, жартылай пош, 
орніііна қойды. Істіцтоқотерііібірдвнайтіісій, орап.гга сөйле- 
гошнен-ақ көңілі қолқ откен, бірақ сыр борчеді.

— Ш аруацызды жарым-жаргылай інөіитім. "ІІого?" деп 
сүрамаңыз. Сіз көторгеи қиыи мосолені жерш е жеткізу үшш 
ж ұртқа жаііия болгсш көіі ж ойгп қайёіра қопару керок екен, 
сіре, кейбір жолдастарга қатаңы рақ ш<ірсі қолданып... Ұқты- 
ңыз ба қыбы бүзылган жәіһтітүзеудЩ  қиы нды ры н? Ұқсацыз, 
бұлжайындасөзді созбайық, осымен томам болсын! Шағым- 
данып ешқайда бармаці.із, мошцайтқаііымақанағатетіңіз...

Тевосчн өлденеге іиирығып оты ріай  төрізді, өлпндеп 
КӨҢ1ЛД1Л1П де әншриш болды, бос рюмкесш қайыра толтыр- 
ғанымен, өзі де шшеді, қонағына да алыцыз демеді. Қаныш 
Имантайұлы сарғая күтш жүргеп көкейкесті ісінеи үтылға- 
нын сезіп, бұдан әрі барар жері. басар тпуы қалмагапын ацда- 
ған соң, жан дүниесі түбі мәлімсіз құрдымға құлағандай боп 
қоңылтақси бастаган. Қағылездіпно сүңгыла ақылы сай Иваи 
Федорович те соны ұқты. Өзі білетін ж әйгп  ашық айта алмай 
бүпп  қалғанына да налып, әрі қадірмепді ж анны ң үмітш 
ақтай алмаганына да, сірө, қамығып отыр...

— Ал өз басыңыздың мүдделі ісі жошнде... Бүгш мепдо 
Ш аяхметов жолдас бөлды, біршама керкілдесгп ақырында 
ұғыстық. М ешңше, сіз үш ш ж ап-ж ақсы түж ы ры м гакелдік, 
О ны ңж ай-ж апсары н өзі айтады. Түнделетігі іздеткешм сол, 
ергеңге ш ақыра қалса, ойланып-толғанып барсын деп... Қыс- 
қасы, Қаныш Имантаевич, аса қамықпайық, бұдаида қиын 
күндерде ты ғы ры қтанж олтауы п, іс тындырғамыз. Ж ақсы - 
лықты алдан кутеиік! Солүш ш  де ішпейсіз бе? — деп, каби- 
нет иесі бокалын көтерді.

— Ішеиік, неге ішпеске! — деді Сәтбаев та рюмкесш қолы- 
наалып. — Сіз үшін, қымбатты Иван Федорович! Ж ақсы лы қ 
жасауға ынтызар жүрегіңіз үш ін!..

Бұл жолы екеуі де тауыса ішті. Сонсоң бір уақ бір-біріне 
тесіле қарап, тым-тырыс отырыи қалған-ды.

— Ғылым академиясы үсынған жұмыстарға жә демей, неге 
созып жүргенщізді сеземін, сөйтсе де, Қаныш Имантаевич, 
мешң айтқаныма құлақ қойсаңыз — осында қалған жон сияқ- 
ты. Әнеугүнп, Геология м инистрлт туралы сөз есщізде болар, 
бұл шаруа биыл шеипледі, сірә, XIX съезден кейш іле-шала... 
Солсебепгп бұған да ойланыңыз. Одақтық министр болу — әмбе 
сүйікті кәсібщіз геология саласында, менщше, прөзидент мінде- 
тшен тнмен емес. Бас-еркім өзімде болса, металлух)гияның бір 
алыбын и р м д ө н і п  баяғыда кетер едім, әттең, не керек!.. — деді
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М иниетрлер Кеңесі төрағасының орынбасары қоштасарда 
қонағының қолын құшырлана қысып.

— Рақмет, Иван Федорович! Оныңжөнінхатшымнедейді, 
соған орай шешермш...

Қ.И.СӘТБАЕВ -  З.И . жөне В.И.ШТИФАНОВТАРҒА, 
Мөскеу, 27 наурыз 1952 жыл ("Жезқазғанды біліп-тануға әлі 
де құштармын" кітабынан):

"...Мі?ні бүл жақта жіпсіз банлап қойған шаруа КСРО  
Ж оғарғы Кеңосшщ наурыз сессиясынан кенін, Шаяхметов• 
тың М әскеуге колуіне оайланысты біржола шешіл,4

14 науры з к ү н і Шанхметов ж ощ аспен кездесіп, үзақ  
сөйлестік. Тоқ етерін айтқанда, ол кісі менщ мәселем жүртқа 
әбден дабыра болып, әмбе орталық газеттердс теріс-қағыс 
сарында жазылған ауыр сындардан соң презпдент міндетін- 
де қа.\\ы ра алмайтынын айггып, бірақ Қазақстанға қайтып 
оралуымның қажеттігін ерекше өтің\і, Геология инстптуты- 
ны ң директоры жүмысын, болмаса көңілім  қалаған мәрте- 
белі қызмет береміз деді. Партпяның ссніміндесіз, Қазақстан 
К(б)П Орталық Комптетшің басшылары  д<э а зге  бүрынғы- 
дай зор қүрметпен қарайды деген  де  уәж остіртті. Партня- 
лы қ  сөгісімді д е  қайтадан қарауға уәде қылды. Қалапда, 
өзімнің сүйікті ісім — гоологичлық ізденісте, кен геологпясы  
мәселелерш е байланысты шаруаларда менімен ақылдасып, 
барлық үсыныс пен ынта-жігеріме қо.\дау көрсететшін ыж- 
даһатпен айтты. Шаяхметов жо.лдаспен осы әңгімеден кейін  
(әрине, оны ң бш к лауазым нелер ім ен  кездескенін , тпігті 
нүсқаулар алғанын бүрынырақ естігем-ді) мен бүл үсыныс- 
тарды партняның тапсырмасы ретшде қабьтлдап, Қазақстан- 
ға қайтып оралуға бел байладым жөне моргебе. іі мәнсап ізде- 
мей, Геология пнстптутыидағы бүрынғы қызметіме. Әмбе сол 
күннен бастап жүмысқа кірісгім.

...Қазірде Ленпн кітапханасының қорын ақтарудамын, гео- 
логпялық архпвтерді де  армансыз қарап жүрмін. Қайда бар- 
самда зор ықыласпен қабы,\дап, ізденісіме бөгетсіз қолғабыс 
ететіні көңыімді өсіріп, жанымды сүйсінтеді. Қысқасы, Геоло- 
гня инстігтутының ғылыми өрісін кеңейтіп, Қазақстандағы гео- 
логш сш қ ізденістерді жаңа белеске көтеру қамындағы бүрын- 
нан ойлап жүрген шаруаларга қы зу кірістім. Шынтуайтын ай- 
тқанда, достар, бұларды мен көптен бері армандап, бастаута 
бірақ уақыт таба ньмай жүргем-ді. /\қы р аяғында соған соңғы 
айларда өздерщ білепн соққылардың ауъір азабын басымнан 
өткерш барып қолым жетті. Бүғанда төубә...

А іматыға мен сәуірдщ 17-20 аралығында қайтамын, сірә, 
академияның жаңа презндонтінің сайлауы өткен соң... "
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"М осква" м ейм анханасы ны ң алтынш ы қабаты ндагы  
Ж.Ш аяхметов тоқтаған үш бөлмелі даңғарадаи люксте түннщ 
бір уағына дейін созылған ұзақ  та ауыр сұхбатга Қазақстан 
КП Орталық комитетшщхатшысы бірден-ақ бастарынан кеш- 
кен өкппшті жағдаяттар үшін ғалымнан кешірім сұрап, соны 
кектұтпай, елге қайтып оралуын ықтияттап отырып, сөзінің 
соңындаөзгеш ебіртілекбілдірген-ді: сөуірдің 16-17 күндер- 
інде өтпек академияның жалпы жиналысына қатысып, пре- 
зидент міндетшөн босатуға иланымды долел келтірш, ресми 
өтініш жасауын, өмбе өз орнына ұсынылмақ ғьтлым кандида- 
ты Д.Л.Қонаевқа барынш ақолдаукөрсетудісұраған.

Әккі қайраткердщ  күш кеше өзі жүргізген ұрдаж ы қ сая- 
си науқанды  адақтап, академ ия президентінщ  де нақақ  
қуғындаумен емес, арыз жолдап, озі кеткенін көпхшмкке 
коргету үшін, бәлкім өз абыройынхалық алдында, тарих бет- 
інде де ақтамақ болғанын Қаныш Имантайұлы бірден түсшді. 
Әрине, далбаса үміт. Әншейін бопсалау екенш  ж үрт айыра 
біледі. Бірақ, амал қанша, мұндай екіж үздімк — өкім атаулы- 
ның халы ққа айтар машық ертегісіне айналғанына қанша 
заман. Алайда өзіне ізет көрсетіп, кшнрейе сөйлеген хатшыға: 
"Ж оқ, бармаймын!" — дейалмады, академияны ңж алпы ж и- 
налысына қатысуға уоде қылды. Сөйтсе де арада он үш кун 
откен соң, Ж езқазғанды қ достарына жолдаған хатынан оның 
күрт өзгерш, бірінші хатшы мөн беріп пысықтаған істі орын- 
дауға құлықты болмағанын көреміз...

Қаныш Имантайұлының Ленинградтан 9-сәуір күні Алма- 
тыға, О рталы қ К ом итеттщ  ғылым бөлімінщ  меңгерушісі 
Н.Жанділдинге (ресми хат, әдегге, хатшыға жолданса керек- 
ті, ғалымның сол рәамді аяқасты етуі, сірә, тегш емес) жазған 
үш парақ хатынан шағын үзінді келтірелік: "15наурыздаиоері, 
якн  ж ұмысымның жзй-жапсары б елгш  болған соң-ақ Қазаң- 
стан Компартнясы V със.-чнщ ңарарыи жүзөге асы ру маңса- 
тындажаңа зертттубастап, кон орындарын алдын ала болжам- 
дау картасын жасауды уш  жы.\да аяң тап ш ы ғу үнпн ерскше 
мондітыңізденіскеденңондым... "деп басталған хат, одан өрі 
мамандығы философ Нұрымбек Жанділдиндщтісі батпайтын 
геологиялық аса күрделх мәселелерді ұзақ сонар баяндауға 
түсііх, ақырында мынадай уажоен аяқталған: "3-соуірденбері 
Лениградтамын. М ұндагымаңызды іздсністердікеншге ңал- 
дыруға болмайтындыңтан, әр і М әскеуде д е  бітіре ңайтар 
жүмыстар көбейш  тұр... Қысқ асы, Ашатыға 20- 21 -шен берід е 
жөтеа/шасыманың. Сол себсптіҚазаң КСРҒА-ныңмүшеъері-
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н в  првзңд ентміН/\ етшен босз тужөнщл е жо ад а ған арызымд ы  
сізгежіберіпотырмын. Оны не істеудіөзщіз оіліщ і... "

Солай істеді, узін презндент міндетінен босататын жиын- 
га келген ж оқ. Хатында келпрген себептердщ өншейіц же- 
леу екендіп айқын. Бірер апталық ғылыми ізденісте ештеңе 
бітіре алмасы анық. Олай болса Қаныш Имантайұлы акаде- 
мнясайлауына қатысқысы келмеген. Не сөбептен?

Оның сыры, біздщше, Д.А.ҚОНАЕВТЫҢ "Ақиқаттан ат- 
тауға болмайды' атты кітабының (А., "Санат", 1994 ж.) 131- 
бетіндегі: "Сессняның оірінші күні Қазақ КСР ҒА-ның то/іық 
м үш елері М.ГІ.Русаковтың және А .Қ  Жүбановтың, сондаіі- 
ақ... корреспондент-мүше Қ.Жүмалиеитіқ ғылыми атақтары- 
нан айыру мөселесін қарң\ы", — деген куоліпнде тұр. Диме- 
кеңнщ жазуынша, бұларға "КСР Одағына қарсы бағыттал- 
ған зпннды әрекеттері" жане "ҒА-ынан байланысты үзғеш се- 
бепті" деген... жалған айыптар тағылған. Үшеуін де жиынға 
шақырман, сырттай қараған... Бастапқы жоба бойынша, ака- 
демпк М.О.Әуезовтің де тағдыры осы жиында шешТлмек екен, 
бірақ әлдеқандай себептермен Мұхаңды аластау кейінге қал- 
дырылған.

Оған қоса сол жнында жыл есебін жасаушы бас баяндама- 
шы, өткен күзде өзінің ынтасымен мүшелікке сайланып, зор 
мартебеге жеткен хпмнк Д.В.Сокольскийдщ "Сәтбаев прези- 
дент құқығын шексіз пайдаланып, торалқа мүшелеріман ақыл- 
даспай, әрдайым өз бетшше билеп-төстеп, ұтгшылдық саясат- 
ты пәрменді жүрпзгеншдіп..." жайында Орталық Комитеттап- 
сырмасымен оңкей бір өшкере айғақтарды жиып теріп, етірікті 
шын еткен баяндама өзірлеп қойғандығын естіген-ді.

Плеулестері жетмзғен ақпарды естіғен сөттс-ақ ол: "Өзімді 
нақақтан жығынды отетш, әрі саңлақ әріптестерімді ғылы- 
ми ортадан аластайтын масқара жиынға қатыспаймын. Соны 
тыңдап отырып үнсіз қалмасым анық. Лл Ш аяхметов маған 
бұлжайындалом-мнм деген жоқ, демек, одечі айтпаған..." — 
деп шалқасынан түскен де, ғылымн іздешсгі сылтауратып, 
Ленинградқа жөнеп берген...

Көктем шуагы молайып, алма бақтары гүлпі төгіп дән сал- 
ған мерейлі күндердщ  бірінде Сәтбаевтар отбасы Алматыға 
қайтып оралып, Қаныш Имантайұ ды көп жылдан бері арман 
етіп, бастауға бірақ уақыты жетией жүрген ғылыми зерттеу-
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геқұлш ынакіріседі. Ж елсөз қуғандардыңтынымсызәреке- 
т і н р н  әбден қажыған ғылым иесішңтілегені де осы еді: бөгде 
іске бой үрмай, тек қана сүиікті геологиясымен беріле шұғыл- 
данып, елкәдесш е ж арар еңбекж асауды  мұрат еткен-ді...

Илья Эренбург мемуарлық жазбаларында атақты фран- 
цуз физигі Ф редерик Ж олио-Кю ри туралы "Оны ж ұрт жап- 
пай сыйлады деу аз, жән-тәнімен шоксіз сүйетін-ді. Ал, ха- 
лық сүйіспеншілігіне ие болу — қандайда құрметті атақ, зор 
сыйлық, иә академиктщ қалпағын киін, немесе алаңға қойы- 
латын тас ескерткіште құзднып тұрғаннан гөрі қиынырақ!" 
деген гіікір айтыпты. Академик Қ.И.Сәтбаевтыңда туған хал- 
қы ны ң сүй іспенш інпне көзі тірісінде ие болғаны даусыз 
ақиқат. Бұл жәйтті ғалым ж ақсы  білген. Сірә, соны ардақ 
тұтып, елі үмітін ақтауға тырысқан. Сөйтсе де? .. Сыйлас дос- 
тары бертінде: "Қанеке, солбір ауыр кезеңді қайыспай қа»\ай 
көтердпцз?" — деп сұрағанда, ол: "Ақиқатәрқашандажеңеді... 
деғен уәжге шексіз сенемін!" — деп жалпылама сарында жау- 
ап береді екен. Иә, бұлда — өмірзаңы. Десекте, ақиқатүш ін  
де алысу керек! Оған қоса сөзсіз жеңетішңе кәмілсену қажет. 
Ллсену үшін?

Төмендегі әңгіме сол сешмнің қайнар көзі жанында...

Бұл оқиға бір топ геологтар далалық саяхатта жүргенде, 
1952 жылы болған. Саяқты көріп, М айқайын алтын кеніне 
аттанған сапарда о\ардың машинасын бір топ адам тоқтата- 
ды. Топтың алдында — басына қардай ақ кпмеш ек киген 
еңселі бәйбіше, екі жағынан оны алпамсадай екі кексе сүйеп 
тұрса керек.

— Қаныш қайсың? — деді бәйбіше, машинадан түсіп, өзіне 
салем берген жолауишларға қарап. Іздеп тұрған Қанышын 
көрген соң қарт ана қайтадан амандасып, ғалымның маңдай- 
ынан шскеді. — Осы едлщ кәрісінің а<\дымын, қарағым, жа- 
сым ж үзге еңкенді, екі жағымдағы егделер — кіші балала- 
рым. Сені тосып тұрмын, шырағым. Ауылымыз доң астында, 
үйге жүрш, дом іш!

Қаныш Имантайүлы асығыс екенін айтып, қарт ананың 
ықыдасына алғыс білдіреді. Шаруасын осы жерде естіртуін 
өтшеді.

— Осы маңаттан отетішңді біліп, жолыңды тосқанда айта- 
рым: "Қайда жүрсең де жплдасың қыдыр болсын, а/\дыңнан 
нұр жаусын!" деген бір ауыз ниет еді, қарағым! — деді қарт 
ана. — Басыңа пәле-жала үшріліп, дүшпандарыңнан қнянат 
көріп жүргеніңді естідім. Ер жігГт ғұмырында не кешпейді?.. 
Сен оған мойыма! Халқың сені жанындай сүйеді. мақтан етер 
перзентім деп аялайды. Соны біл де жұмыс қыл!
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Көз көргендердің айтуынша, нақ осы оқиға Қаныш Иман- 
тайұлын ерекш е с ү й с ш тт  (естіген сәтте кезіне жас алған 
деседі), қамыққан көңш не өл-қуат беріп, алдағы жұмысын 
алаңсыз атқаруға руханн сүйеу болған...

111

Лкадемик С әтбаевты ң Қ азақ  КСР ҒА-ның президенті 
міидетінен оосан, іле-шала Мөскеуге жылыстап кетуі. шын- 
туантын айтқанда, солкүндегі қазақ  қауы м ы ны ңсүтбетш е 
шығар қаймағы іспетті маңдайалдытүлғаларын жаппай қуда- 
\ап, ғылыми ортадан аластаута жол ашқан. Әрине, олардың 
орнын сол науқанда белсендиик танытқан сұрқайлар басқан. 
Бірталай оқымысты кафодра меңгеруден ш епетілш , ярофес- 
сор, доцент оқытушылардың қарамды тобы жұмыссыз қал- 
ды. Ж ан  сақтау  үш ін не істемейсщ : ш еткергі қалаларға 
ауысып, онда да техннкум, орта мектептерден орын а \а  ал- 
май, жөнең оір м екем е\ерге іс ж үрпзуш і болғандар қанша- 
ма — оған да қауіпсіздік қызметі рұқсат етсе; ал егер рұқсат 
болмаса — қолынакүрек, қанлаалып, ж ер қазып, ж үктасы п 
күнкөріс ж асаутатура келген...

Академик Ш.Шөкиннің ҰҒАтарнхын баяндайтын кітабын- 
да 1948-1952 жылдарда Сәтбаевтың ж ақтастары  жөне саяси 
көзқарасы тұрлаусыз деген кінәмен Ғ А-сы ж үйеанен  200-дей 
ғалымның аластіілғаны айтылған. "Ғылымның кейбір саласы 
ж ұтқа ұш ырағандан боп орны біржола үңірейш  қалды..." — 
дейді ғалым (қараңыз: кітаптың 32-6.). 19о2 ж ы \ды ң  на)"рыз 
айының 1-күні партня қайрагкерлеріне (Ж .Ш аяхметовжөне 
Ю .А.Жданов) ж о\даған  хатында Қ.И.Сөтбаев Ғылым акаде- 
м иясы нда 289 ж ергілікті ұлт өкілінің келелі зерттеум ен 
ш ұғылданатынын даралап атапты. Демек, соғыстан бергі 
жылдардатөбе көрсеткен үлтзиялыларының үштен екісі сая- 
си сүрпнге ұшырап, олардың біразы бас бостандығыиан ай- 
ырылған. Әсш , об/\ыс орталықтарында қауы ртж үрген  нау- 
қанда жалпы қарамы екі жүзден "жат пигы \дыларды" тауып, 
зиялылардың қарамды тобын жазалауға негіз болыпты. Бір 
ғажабы, осының бәрі — қауымды қауіпті адамдирдан "сау- 
ықтыру шаралары" ата\ғандығы...

ҒА-ның бұрынғы іс басқарушысы Г.В.Нечитайло ілгеріде 
ата>\ған есте.игінде: "...Сол кумдеп жагда/ідың өте күрде,и бпл- 
ғанын түсіну үшін Қазақ КСР ҒА-нын көрнекп 7 мүшесінщ  
атышулы 58-баптың 2-тармағына жатқызылып, а .уш  — 25,
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соңы  — 10 жылға бас еркш ен айырылып, суық жаққа аида- 
лып кет енш  айтсам — жеткшкті болар... — дей келш, Қаныш 
Имантайұлы ғылым оасшылығынан ресми тайдырылған соң 
академия жүйесін жайлаған ауыр халді ашына баяндапты. — 
АкаАемняның есеп-қисабы мен ғылыми бағытын тексеруші 
ревизорлар топтана келіп, астач-кестені нізді шығарды. Әмбе 
солар жаңа президент тарапынан унемі қсв\дау көріп отырды. 
Оныңда республика басшылапы мен КСРО Ғылым академия- 
сының жетекішлеріне Қазақ КСР ҒА-сын м уідем  күйреген  
қа\пннда қабылдағанын көрсетуді мақсат еткені мөлім болды. 
Министрлер Көңесш щ  қарарымен Геология мннпстрмгшщ  
арнайы брнгадасы Қ.И.Сәтбаев басқарған ГҒИ-ды және бір 
топ Топырақ зерттеу инстнтутын ұзақ тексерді. Тексеру қор- 
тындысы дереу сот коллегиясында қара іды . Топырақ зе р п е у  
инстнтутының дирекгоры 1932 жылғы 7 тамызда қабылданған 
заң бойынша 10 жылға бас еркінен айырылды... Президенттщ 
көмекшісі, маған дейінп іс оасқарушы, оның орынбасары, бас 
есепші және бірнеше қызметкер — жиыны 8 адам әр түрлі 
мерзімге сотгалды. Неше ай оойы жүрген үздіксіз тексеру мен 
сот процесш ен соң академияда адам төзпсіз ахуа,\ қалыптас- 
ты. Ж аңа президентіміз ғылымн-зерттеу мекемелерін басқа- 
ру, олардың бағыт-бағдарын қадағалаудың әкімшілік жүйе- 
ден  мүлдем езгеш е екет н ұзақ уақыт түсіне алмай қоиды. 
Соған қоса өзш едейш  ғылым ордасында "пиғылы жат", нө "мал 
тапқыш"пысықтардың жо/\ды болғаны туралы қауесеттщ өріс 
алуы н астыртын түрде қолдантындығы пәс көңілім ізд і 
туң/лтксчі де  — ошр шындығы..."

Өрино, ж азаны ң ауыры Ермұхан Бекмахановтың еншісі- 
не тиген: 1952 жылдың қы ркүйек айының 5-жаңасында Ново- 
Троицк селосында тұтқындалған тарихш ының "қылмысын" 
тергеу  үш  айға созы лы пты ; "Тергеуд ің  қандап  әд існ ен  
ж үргендігін м ен  қ а з ір д е  ж нренш пен  еске алрмын. Әрине, 
ар-ожданы кірш іксіз таза адамдарға (Қ.Сәтбаев, М.Әуезов, 
ҚазМУ-дщ ректоры 'Г.Тәжібаевты айтып отыр — М.С.) на- 
қақтачпәле-жала жаба алмадым, ал т ергеуш ілермененкүні- 
түні тергеуде сонданда айғақ алуды мақсат етті... " — депгі 
Векмахановтыцвзі Ж .Ш аяхметовтың атына Сібірдсгі Бодай- 
бо лагерінен жолдаған арызында, Сол жылдың 2-желтоқса- 
нында Қазақ КСР Ж оғарғы сотының \  ишде "ұлтшыл" тарнх- 
шыны айы птау трагедиясьіны ң соңғы актісі басталыпты. 
37-жылғыж абықмәжіліетерденайырмаш ылығы — процесс 
ашық түрде жүрген, алайыптау қортындысындаезгеріс жоқ — 
бәз-баяғы  58-бап. Қ аралауш ы прокурор Қ ұраиов соңғы
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сөзінде: "Қы.ш ыскерБекмаханов25жылға сотгалса — күллі 
қдзақ лп гө ім іген ц и ясы  (Сірә, "зиялы" деуте батылы жетие- 
геи. Солқа])с.анда И.П.Храмков "Социалистік Қазақстан" га- 
зетшде жариялаган көл-көсір мақаласында қазақ жазушы- 
ларының ү\тш ылдық әуенгә қүштарлығын сынай отырып 
"ннтеллигенция" деген жалпыга түанікті сөзді осылан қазақ- 
шалайды... доп те мінеген болатын) бул жәнгтіөнеге тутып, 
шггернацпоналһАық жолға тусерісозсіз!.. "деггп. Орипе, ашық 
сот болгандықтан аныпталушыга да сөз берілген. Қанрат- 
жігері мүқалған тарнхіиы өзш қаралауға қаты сқан бірде-бір 
куогерге (Солардыңбірі — тарпхш ыәріптесі Т.Ш ойынбаев) 
дауайтпан, текайыптаушы заңгерге қарап: "Менісөзжүзнщо 
К еңес өкмегіне жау жасап, қы .ш ы скерге күиггеп ажнл \ды- 
р уд а н с ізн е  утасыз?! — деген күпп сауалмен сөнн аяқтапты. 
Үшшші күннщ  кешшде, 4-желтоқсанда "ақыргы, арыз жол- 
дап ақталуга болмантыи" қатаң үкім жарняланған: Құраиов 
сұрагандай, артық-кемі жоқ 25 жылға саясн құқы ғы мен бас 
еркш ен айырылғ'ан... "Үкім оқылғанда Е рм ұханм ененкозін  
алмаіі сосгня қарап турды, бірақ бетін жуған жасына и е  бола 
алмады... " — деген өксік білдіршгі гарихш ының ж ұбайы 
Х.Л.Бекмұхамедова бергш до жариялаған, "Ж иы рма жыл 
бірге" деп атаған естелік кггабында. Тап сол жы \ы ол 37 жас- 
қа ш ыққан-ды. Артында үрпе-ш үрпе бес баласы (алды — 
мектепкебарган, кппкенесі — бірж асар) м ен ж асж ары  қал- 
ды. Ж етім өсудің мехнатын балалар үш нде тәрбиеленген та- 
рихшы оір кісідей білетш-ді. Ай і ып-айтпай не керек, күншіл 
оріптестерппң орекеті ақы ры нда бел алыи, жолы кесілді, 
бүдан арғы ғұмыры оны ңтек қана азапқа айналмақ...

Солжылдың қазан айында билеупп партияның XIX құрыл- 
таиы шақырылды. Саяси қуғындалгандар оған зор үміт ар- 
тып, руханп жылымық күткен-ді. Бірақ, күткені болмады. 
Коммунистер құрылтайы, "барлілқхалықтардың үлы көсемі" 
атанған И.В.Стампппн "Соцпалнзміебірж олакөшерқарсаң- 
да КСРО -ныңөз ішінде жәнесыртында тағггық күрөс күіиейе  
түсіп, қоғамны ң ндеологнч  іы қ ж ауларының қарсылығы ба- 
рынш а өршеленеді... "дегентеориялық жаңа қағидасын сая- 
сп багы т етш  қабы лдады . С оған  орай  б у рж уази ял ы қ- 
ұлгшылдыққа шалынгандартобын біржола құртуш аралары 
күш ейетускен-ді

Бұл жолы нысанаға ұлт қайраткерлерінщ  ең көрнекгісі,
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өдебн еңбектері О даққа қана емес, шетелі'е де кеңінен мөмм 
(сол қарсанда 22 тілге аударылған), сол себептен де аяусыз 
сыналса да, гмлыми әріптестері ушыраған ж ойқыи дүрмек- 
тен тысқары қалып келген, алайда бұрынгы да, қазіргі де әре- 
кет-пиғылымен "Бас ултшыл", әрі "Ж ас қазақгардың рухани 
көсемі" дақпырты бар Мұхтар Омарханұлы Әуезов шккен-ді. 
Сірә, сондықтан да Орталық Комитеттің кәніп идеологтары 
(Былтырғы науқанда орнынан босаған коңілшек ВОмаровты 
тегеуіріні мықтырақ қанраткер М ұхамеджан Сужиков ауыс- 
тырған-ды) бұлжолы тыңғылык гы әзірлік жасаған. Мыеалы, 
жаңа науқанға мұрьшдық болмақ мақалапы орысшаға аудар- 
ты и, әлеуметпк мөн-бағытын тереңдетіп, өткірлігін ұштап сан 
мәрте түзетпрген, Тіиті соны қайда, қай уақытта жарнялау 
жошн де езара кеңесш, ақырында ездері нұсқаған.

"...XIXсъезд призиал, неустаиноразвертынаякритику иса- 
мокрнтику, ві 'сти ненримнріімую борьбу сс всякогорода по- 
мітическимп ошибкамп н  пзвращениямн, с. протаскпванием  
цуокдых взг.щ \ов в  советскую науку" деген сау юсші ауыру 
еткендей аяусыз сөздермен, әрі "Абай мұрасын зерггеудеп 
бурж уазиялық-ұлтш ылдық бұрмалауш ылықты түбірімен 
қурталық" (түпнұсқасында "До конца искоренить буржуазно- 
наңноналистпческие нзвраіцения в изучениитворчества Абая") 
деи аталгаи филологня ғылымының кандидаты Сэбит Нұры- 
шевтщ сыны "Қазақ КСР ҒА-ның Хабаршысы" журналының 
(редакция алқасының төрағасы Д.А.Қонаев, бас редакторы 
Н.Т.Сауранбаев) 1953 жылғы 4-санында ж ары қ көрғен.

Тіл жөне эдебиет институтының сол кездеп аядай тар кең- 
сесінен алыи тулғалы Мұхағ; мен бойы бәкене, кішкентай 
Сәбитке пайдалануға ортақ оір үстел гшпті. Кө(5іне соны 
ж үм ы сқа жұрттың алдымен келетш Нұрышев немденген 
сияқты . Инстнтут қы зметкерлері бұл жайында да: "Кіші 
Сәбнттің (үлкен деп Сөбнт Мұқановты атаған) күні-түні ар- 
маны — Мүхаңның үстелш дербес иемдену!.." десіп әзіл ай- 
гады білем. Астарында, арпне, батпандай зш  бар әжуа...

Демеушілері республика мен ҒА-ның басшылары болып, 
не десең де жол ашық деп отырған соң Кіші Сәбнт аянған 
жоқ: Абайдың күллі ғұмыр жолын, әдебн мұрасын халықтық 
деп жарчялады да, ақынның ұлылығын, кемеңгерлігш, ас- 
қан шеберліпн елемге паш еткен Әуезов оның алып тұліа- 
сын өзшщ ұлтшылдық пиғылымен былгап, ой-түпсігш қаса- 
қана бұрмалап түсіндірген-міс; тоқ етерш айтқанда, акаде- 
мнк қаламгердщ абайтану шміндегі заңғар еңбегі түгелдеп 
залалды, іске алғысыз боп, өрі ұлтшылдық сарында жазыл- 
гаидығы "әшкереленген"...
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Әңгіме сөйтш насырға шапты. Республикалық, облыстық 
газеттер қазақты ң мандайына біткен тамаша қаламгерін ғай- 
баттап, "үлтшыл" етіи ж ариялау үшін күллі шығармаларын 
қайыра сүзген сыни мақалаларды жауын құртындай қапта- 
тыи, "халық пікірін" дайындай бастады...

Н еістеукерек? Қайда, кімгебарыпөділетіздейді?..
Осы саүал қаламгерді күні-түні шырмап, өсіресе универ- 

снтеггегі жүмысынан аласталған соң (көрнекті филолог Бей- 
сенбай Кенжебаев екеуі наурыз айында, бір күнде шығарыл- 
ған) ойынан кетпей, ұйқысым бүза берген. Ж аз шыға заңғар 
жазушыны қаралаушылар қатары көбейіп қана қойған жоқ, 
ж ө тм р \ен е  түсті. Әдебиет инститүтындағы ортақ үстелін де 
Кіші Сәбитке біржола беруге тура келді. Бұдан әрі а\ды-ар- 
тына қарайлап, тағдырдың ж азғанын көрдім деп, өзіне жау- 
ыққан ниеті бүзы қ қауымнан жақсылық күтіп әрекетсіз оты- 
руғ'а төзімі жетпеді...

"1953 жылдың ші\.\остде М.О.Әуезовті тұтқындау жөнін- 
4<? нұсқау бершпті. Бұ\ жайында оған достарының бірі кеш- 
ке  таман, кошеде серуендеп жүрген кезш де е л е у с  ідеу ха- 
барлапты. Мұхтар Омарханұлы қатты сасады, өзінің маған 
әңгім&\еуіне қарағанда, есі шығып абыржыганы сонша, үйіне 
соғуға мұршасы келмен, устшдеп жонең кпіммен әуежайға 
жетеді. Сөті түсіп билет табы\а кетіп, кешкі ұшаққа ілігеді, — 
депті академнк Ш.ШӨКИН "ҮҒА-ның ғұмыр жолы"кітабы- 
ны ң 31-32 беттерінде. — Нақ сол қарсаңда м ен докторлық 
диссертацня қорғау мақсатымен М әскеуде жүр едім. Мүхаң- 
ды  астанаға келген  күні, К .М аркс ескерткішінщ іргесінен  
коздейсоқ кездестірдім. Тым жұпыны үсті-басына таңдана 
қарағаным есімде, зиялы Әуезовке үқсатуна қимадым, ал ол 
к іс і ж айраңдаған қалпы  маған ж ақындап келіп  қуш ағы н  
ашты. М ен шошып: "Апырау, Мүха, сізге не болған?"десем, 
ол кісі: "Ой, бәлі, сұрама! М ен  бүгін  скічніі мәрте өмірге 
ке.\дім! ” — деді де, басынан кеш кен ахуа.\\ы  айтып берді... 
Ушақтан түскен бетінде К С РО -ны ң М әдениет министрі 
П.К.Пономаренкоға барыпты, Пантелеймон Кондратьевич 
оны бөгеусіз қабьыдап, мән-жайға тусінген соң, МГУ-дың 
профессоры е гіп тағайың \аған бүйрықты (жогарғы оқуоры н- 
дары о күнде осы мпнистрнкке қарайтын) қолына ұстатып- 
ты. Мұхтар-аға сол бұйрықты қалтасынан суырып маған мақ- 
тана керсетті... М ұндай сәтте үнсіз қалуға бола ма, "Мпсква" 
мейманханасының ушінші қабатындағы мейрамханаға кіріп, 
қуанышты тойладық. Кешке таман "Москва"дүкенше барып, 
таңдап жүріп, М ұхаңа көп-көрім костюм сатып алдық..."



Шлц<)ама.іы шымрмаплры 509

IV

Усіқыт көші др Жеірыс алаңына ш ыққан ж елаяқ сияқты. 
Гоқтаусыз алға қарай жүгіруден жаңылмайды. Оны тоқтата- 
тын күш әлемде жоқ. Өзщ е\л\аның ж ер бетіндеп өкш  санап, 
миллиондаған адамныңтағдырын бір-ақ сөзбен жарылқап иә 
қүрдымға жөнелтіп отырған күштілер де оны тежей алмайды. 
Төубә демк, оның да құзы ры жүрмейтш сәт т>ады. "ГУЛАГ 
архипелагы" атанған — қазақты ң қу медиан кең даласынан 
теріскей шетгегі мәңп суық аймақ, тіпті Тынық М ұхит жаға- 
сына дейінгі кең^ілқапта.тікенексымментереңжыраларқор- 
шаған тұтқын лагерьлершде азаттық күткеі і шерменделер кеу- 
десіп кере дем алып, жаппай дүрліккен қуанышты таң атты.

1953 ж ы \ды ң наурыз айының э-жұлдызында И.В.Сталин 
қайтыс бодды. Ж ұрткүткендей-ақ, КСРО Ж оғарғы Кеңейнің 
төралқасы миллнондаған жазалыларға кешірім жариялады: 
бірінші кезекте жұмысқа кешіккен, қоғам мүлкін талан-тараж- 
ға салған қылмыстылар, тшті мындаған сойқанды содырлар, 
әрине, еңбекпен түзеу лагерьлерінде оң жолға тәрбиеленді... 
деген желеумен бостандыққа шықты; ал 58-бапқа жатқызыл- 
ған саяси түтқындарға әліде көпайлар бойы зарығакүтуге гура 
келді. Алаңда ж ақсььш қ қарлығашы келер уақыт ж ақын екен: 
КСРО-ныңбас жендеті, қанқұйлы Бериядалайықтыжазасын 
тартып, ж ер жастанды; соның артынша-ақ саяси қылмыспен 
айдалғандардың кең дүниеге шығар сағаты жақындай түсті...

"Сібірдің қиы р түкпірінде жазвмды өтеудемш. Кесілген  
мерзімді ң \әқ  тауыма а н д е  23 жылдан астам мерзім бар. Қан- 
шама азап шегіп, ерекше қата.л жазага тартылсам да, өз Ота- 
нымның адал азаматы болып қала бермекпш... — деп жазып- 
ты ілгеріде біз үзіпн келтірген, Ж.Шаяхметовтің атына жол- 
даған арызында сақа елшдегі тұтқындар лагерінен Ермүхан 
Бекмаханов. — Қатаң жаза м ен і ке>п н әрсеге  монытты. 
Кіріптар жағдайымды түсіндім... сізден бостандыққа шығу- 
ыма көмек беруіңізді қпыла сұранмын." Бұл арызды тұтқын- 
дағы тарихшы 1953 жылдың 4 қазан күні сақалардың Бодай- 
басынан жолдаған. Ал, соған доиін де, Петрөпавлдағы ара- 
лық түрмеде отырғанда, шГлде айының 15-күні СОКП Орта- 
лық Комитетшің бірінші хатшысы Н.С.Хрущевке күллі өмірін, 
тарихи еңбектерін айтып, 16 парақ арыз жіберген-ді. Солар- 
дың бірде-біріне Алматы мен Мәскеудегі бн.мк жауап берме- 
ген. Сірә, азаматтық қүқығынан айырылған қылмыскердщ 
қапастан құтқаруды сүраған жан даусын естігісі келмеген, 
дабыра есімін де, ғылыми еңбегі сняқты, тәрк еткен.
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Алайда саяси жылымықты айқын сезген мәскеулік доста- 
рьі — СОКП ОК-нщмүшесі А.М.Панкратопа, оныңакадемнк 
әр іп тестер і Б .Д .Греков, Н .М .Д руж ннин  ж әне б ірнеш е 
көрнекті орыс тарихшылары қазақ ғалымының қылмыс ісін 
қайта қаратуға нұсқауберуінөтініп, Н.С.Хрущевке хатж аз- 
ған. Үжымдық хатгағы: 'Бгз, кең<?с гарнхшылары, Бекмахә- 
новтың ар-ожданыньщсүітеп аң екеніне копілміз, ол — қыз- 
ғаншақ ж ерлестерінің құрбаны... " — деген уәж, сірә, әсер 
еткен. Туу қиырдағы Бодайбодан ұшақпен Мәскеудеп Бутыр- 
ка түрмесіне жоткізілген тарихшы ісі қайта қаралып, 1954 
жылдың 16 ақпанында КСРО Ж оғары  сотының үкімімен 
ақталып, бостандыққа шығады.

"Турме а>\дында оны Тарих ннститутының қызметкерлері 
гүл шоғымен қарсы алыпты да, Ерекеңлі бірден үстазы Пан- 
кратованың петерше екеліпті. Тапсырма солаіі болған ғой, — 
деп әңгіме шерткен-ді бізге гам.імның жұбаны Халпма Адам- 
бекқызы. — А \  кеш ке таман мейірім, \і .Анна М пхайловна оны  
М әскеудщ орталығындагы "Арагвн" мейрамханасына апара- 
ды. Сөнтсе ннстптүттағы бар,\ық тілектес достары сонда жн- 
налып, қазақ әрштесшің бостандыққа ш ыққанына арнап, 
дастарқан жайып, кұтіп отыр екен... Ертеңінде ,\нна Мнхай- 
ловна Ерекеңе бір қалга ақша ұсынады: "Дукенге барып шыт 
жаңа кпім ал, үстщдеп турме кшмінен түғел қутыл!.." — деп, 
машина шақырып, қасына қызметкерін қосы п бербді. Ере- 
кең  кпімді, тегінде, сәнді кпінуді үнататын. Қымбат костюм- 
шллбар, неіпеме көіілек-кеншек, ерекш е әдемі пальто киіп, 
қайтып келсе — Анна Мпханловна бас-аяғына қараіт: "Шарф 
қайда?" — дейді. Ерім: "Ақшаньщ жеткені сол болды, кемтігін 
кеііін толтырамын ғой", — дейді білем. "Жоқ, дүкенге қайта 
жөнсл! Шарф, галстуктер ал Келін м ен балаларыңа тугел 
базарлық алмасаң — қаитармаймын!.. — деп  тағы бір қалта 
ақша береді. — Есщде болсын, Л іматыда сені көре алмайтын 
дүшпандарың аз емес. Түрмеден жүдеп-жадап қайтқаның- 
ды көрсетпе оларға, қызғаныштан ,штері куііетін етіп, агыл- 
шынның санқой дендиі қусаи ішкірей/п бар!.." Лнна Мнхай- 
ловна Ерекеңді туған баласындай жақсы көрді, ер мінезді ерен  
адам еді. Ерім де  ол кісш і "Екшші анам" деп  атап, ерекш е  
қүрметтеумен омірден өтгі. Мәскеуге барган сайын, Новоде- 
вичье знратындағы моласына мшожат етш, гүл қоятынды..."

Амал қанша билеуіш ж үйе жылымық жарнялап, нақақ- 
тан ж аза тартқаидарды бостандыққа шыгарғанымен, саясн
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қасаң ұстанымның бірж ақты  қағидаларынан біржола бас 
тартқан жоқ-ты. Солсебептен де Е.Бекмахановтың ғылыми 
атақтары қайтарылмаған. Солсебептен де бейнетқор ғалым 
1952 жылы аяқтауға ж ақы ндаған  ж аңа м онограф иясы н 
шұғыл әзірлеп, оны да Мөскеуде жариялап, докторлық ата- 
ғын қайыра қорғайды. Алматыдағы мемлекеттік универси- 
теттегі ұстаздық жұм ы сы нада қайтып оралып, ғұмырынын 
соңғы кезеңінде ¥ҒА-ның корреспондент-мүшелігіне сайла- 
нады. Күні кеше, шабытты кезінде ж оба\аған ғылыми еңбек- 
терін ж азуға кіріседі. Десек те, зор екш іш пеи мойындауға 
тшспіз: қанаты қайырылған қырандай ұш арлық мумкіндігі 
жастай қы рқы \ған, түрмедеи алып қайтқан өкпе дертгі күш- 
жігерш  мұқалтқан қайран азамат, қайсар галант несі елу бір 
жасында, 1966жым>і опатболған.

1954 жылдың ақпан айында Қазақстан КП ОК-нің бюро 
құрамы түгслдей өзгерш, ллып республиканы басқаруға жаңа 
қанраткерлер  тағанындалды. П артия ұйымыны ң тізгінін 
П.К.Пономаренкоұстаса, екінішхатшы бопЛ.И .Брежневсай- 
ланды. Турасын апту керек, өркениетті озық саналагын Ук- 
раина, Белорусияда ұ зақ  жы,\дар қы змет істеп, ел басқару 
мектебінен өткен бш кті де біммді жандар Қазақстандағы са- 
яси әуеннщ күрт өзгеруіие мұрындық болды.

"Көкемлг бірде Үкімет үиіне иісіқмрады, — деп есіне ллады 
М ейіз Қанышқызы. — һім-кім, оны шақыртн Оргалық Кими- 
тетгің бірінші хагшьһ ы... Әдегенде көкем өзш біршама тежеп 
ұстапты, сонау 51-жыд\ың қараша айындағы атышулы бюро- 
дан соң ол мәртебелі кабинеттщ есіпн ашпаған, оның иелері 
де аса керек етіп шақырмаған са лқындық та бар. Оған қоса 
бүған дей ін  кездөспеген, б ш спеген  бептаныс қайраткерге 
бірден ашылып, басынан кеш кен шерлі оқнғаларды қайыра 
шертуді ыңғайсыз санаған тәрізді. Хагш ының сөзге баурап, 
сұраған мәселелеріне ғана жауап беріп, соңғы екі жыу\а Гео- 
логии институты шұғылданған басты зерттөулер, тұңғыш оол- 
жам картасын жасау мумкіндігі және оның қаншалықты паи- 
далы ізденіс екендігі туралы толығырақ та, әрі шабыттана 
әңпмелейді. Хатшы ерекше тәнті болып, қызығушыіық аңғар- 
тады: "Қандай комек керек, қы сы ш ай айгыңыз, Орталық Ко- 
митет бул істен тысқары қолмаш і тпіс!.. Мұндан картаны те- 
зірек бітірсек өндіріс үшін аса паядалы және ол Қазақстанға 
үікон мәртебе болар еді", — дейді. Ақыры, ол кокечді айтқысы
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қ.И л'өт€оовты ң жоко баеының жүмыоын қл й ті қарпп, бү 
рынгы айыптардың барш  нопзеіз жала джп тауьш, нақақ 
іеогістн лдақтайды, Сірн, моео\еңщ  жаіі-жапеарын зерптчі 
коле, бөлкім, оеы жаныщ\а көптогоп үлт зтілы лары , комму- 
ниетормон еойлесін, нақты дерокторді коргон еоң роепублн- 
к ан ы н ж аңа басш ы сы  Қ азақ етан  қауы м ы н толг.ш тқан  
жойттің бет-нордесін ашуды жон коргон торізді. Сол жылы 
ж азга еалым откен роспублика актипі мон жазушыл<ірдыц 
ехінші қүрылтайында соіілеілш созшдо П.К.ГІономііренко, 
Қазақетан КП ОК-нщ  бүрынгы лагшыларының иасық ісін 
т ізе к е л т : 'с?іл?эов, Согбоон, Ж уйаноп... сняқтыулгличлы ла- 
ры н ы ц  <н'Л д ары іцы  тобын қам қор  \ыққ,і бочои, иш пірма- 
ш ы лы кіаноАемсуж асап, еңбокин \ерді төрбиелсужұмысы- 
нх бары ним  поііА ,ы ,ш у\ыц орнына сщ \ер  а\арды ң соцына  
іш малы пт усш , к ун к е /іс е т е и , у ііренш ікп  ортасынан бсау- 
те ыәжбүр еткенсіздер. Осыдан соц  сіадерден қандан жақ - 
сы лы қ күтутебомАЫ?!* — деп, д \ шм ж ұрт ішген тынып айта 
алмай ж үрген ащы шындықты остірткон...

Олеетте, Н.С.Хруіцев билікке келген кезде жария еткен 
саясіі жышмықтан Қазақстанның қуғын-сүрпнге түскен 
зиялы қауымы қақас қаман жоқ. "Бас күнәкар" Ермүхан Бек- 
малан овтың а қталуы жа қсылықты ң бас ы болып, өзге де қуда- 
ланіандар ел ортасына қайта багтады. Ахмет Ж ұбанов, 
Мұзггар Әуезов те М әскеуден қантып оралып, көкейкесті 
жұмысына кірісті. Қысқасы, 1954 жылдың қара күзінде, 
кейсірі келер жььлдың басында соңғы дүрмекте айдалғандар 
ғана емес, 37-жы.лдын "Қызы.\ қырғынында" "Ит жеккенге" 
аттаньш кеткендердщ тірі қалғандары туған еліне оралды.
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"§ір күні кеіитө, үиқһііп вас қө>ф ксндс вллокш  қощкрау 
соқты. Бсікті йшеам -  күміствй ақ сёқалы воліио түскон, 
бүкш ш ш , щ к іш  д т е е і  АЩіАёЙ нілгои, үсті өасы жүпьшы, 
арқаш илё  жөлАорбй, бот-лузы бір уые воп шүмпшгон, қпіі- 
ыршыгё үқсёс өгда еЦём мёгё/г үмсьщё үмтылып; "Ктбш имл- 
АЫ үіілгріңо қоііАырасыцАёр Мё?" =  Аби мшлно қарёАЫ. ііш 
Аорімлі вілмечі сёгқёлақтё/і қалдым, коіют қ у т щ ё ға н  о г т  
козіноп жарқ откт т кір нүрлы көрп >пдш жаавай танып, төргі 
былмеге жүгіріп, "Амщоіі, Руснкоа қаіітыи көлаі/ "аоп ёйқёй  
с ё лы ш ш н  -  дегмн естелік лйтыпты М айіз Қаныш қызы 
(В.Могильницкий, "Это было великое чуветвө", "Казправда", 
25 соуір 1992 ж,). — Өке-пюшом  дс  қмтты қуанып, есіккш 
үмтылАЫ. А йқёсқнн қүшнқтар, кнком тіпті шошінАІрместшн 
торго суйрвп, Мпхаил Петротчтщ тіавсін л$  бүктірмей. "ІІа- 
гыз керск уёқы ггё қёіһқёиы ң көрім болды, М ихаилі Балқёіи- 
тықтар кен і тақа тёусыЛг\ы лесіп, сенің Қоңырётыңлы Жёп- 
қалыжатыр. Әрчпе, өншеіһн сөз, Қоңыратүшін альісуға қалёй- 
сың? — дөиөді, гёжапты қарёңыз, олгінлв қулаугё шақ қёлш і, 
бүкжиіп турған еңкіш шал жасарып коггі дөспм, отірік емвс, 
көкемді иы ққа  қагып: "Саспа, жплбуаэ Аауры қпаларлы ң  
өтірігш шыгарып, окесіи танытамын!" — дёді. Бөс жылга со- 
зы лт н ауыр азантан азын келген коксе досш ы  өкемпің жап 
серптпр гоз бастап, бірдт-ақ суй/кті ісіне өдвйі қ үлшыитқа- 
нына мен кейщ нен түсп/дім..."

"Республиканың жаңа басшылары од/лдікті қалпыиа кол- 
тірмекші болды. Елу бесиппі жылдың жазында Сотбаов, Пав- 
лов, Пальгов, Әуезои, Тәжібаев (Төлегеи — С.М.) щ әне мен  
Қазақстан І<П Орталық Комитетше шақырылдық. Бірінші 
хатшының кең  кабинетшде бізді Гіопомаренко меп Брежпев 
қабылдады, — деп куөлік етеді дкадемик Ш.ШСЖИН 
"Өмірдщ торт мезгш" атты кпабында. — ...Пантелеймон Кон- 
дратьевич бізге Қонаевтың Министрлер Кеңесінө ауысуына 
байланысты академия президенті міндетін кімге жуктеуге бо- 
латыпын сіздермен ақылдасқымыз ке;іді деді... Сөтбаевтың 
өзінеп басқамыэ гүгелдей Қанекеңді атадық. Ал Қаныш Иман- 
тайүлы ауырып жүргенін, Геология институтындагы күрделі 
жұмыстан өзірш е қолы  босамайтындыгын айтып, үзілді- 
кесіллі бас таріты. Сүхбат соңында Пономаренко мен Бреж- 
н р в  дөрігирлермен ақылдасатынын, түпкшкті шешімге со- 
дан кей/н келетіпіп есгіртті..."

"Арада бірнеше апта өткен соң академик Сөтбаевты Орта- 
лық Комитетке оңаша шақырып, екеулеп ортага алып отырып, 
келісім ін алыпты. 1955 жылдың қы ркүйек  айында Қаныш  
Имантайұлы Қазақстан Рылым академиясының басшысы қыз-
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метше ңш)тып ора,\ды, — деп нақтылан оаяндашы ШАПЫҚ 
ШОКІҰЛЫ "ҰҒА-нһщ ғұмыр жолы" атты екінші кітабының 
35-бетінде. — Свктіп, бір кезде өзі іргвсін қалап, шаңыракын 
көтерген гылым ордасының сан-салалы жұмысына ол бұрын 
ғыданңн зор жігер-ңаііратпен кірісіп, оның гылыми деңгенін, 
мәртебесш өсіру жолындағы пгі ісін қаіітадан бастады..."

Ғалымныц қпы н-қы сгау күндерде өзш де, ж апа шеккен 
әріптестерш  де руханн демеп, сан мәрте қайталаған уожі: 
"А қиқатәрқаш апда жеңеді!" — дегені расқа шықты.

Ескерту: ж ұртш ы лы ққа мөлім Л .И .Брежневтщ  "Тың", 
Д.А.Қонаевтың "Ақиқаттан аттауға болмапды" атгы гүмырна- 
ма кітаптарында біз жоғярыда баяндаған оқнға мүлдем басқа 
сарында баяндалған. Ш ынтуайтын антқанда, партиялық 
өрштесі П .К.Пономаренконың Қазақстандағы саясн ауыр 
ахуалды жақсарту жөншдегі пәрменді ісін екеуі де мүлдем 
атамай, ал Қ.И.Сәтбаевгың туған еліне қайтуын, академия бас- 
шылығына қайыра келуш өздерінщ  еңбеп етіп, бұрмалап 
көрсеткен.

БОЛЖАУПЫ БАРЛАУ

I

Архнв деректері Геологиялық ғылымдар институтының 
бұлж ұмы сқа 1952 жылы нақты кіріскешне куолікетоді. Шын- 
дығында, зергтеу әм еқан д а  ертерек басталған. Өйткеш "Ме- 
таллогеннялық болжам карталарын жасау" тақырыбы ннстн- 
туггың зерттеу жоспарына бірнеше жыл бойы енгізіліп, бірақ 
өрістей алмай келе жатқан-ды. Бір жәйт даусыз анық: ннети- 
тут ғалымдары зерттеуді Қаныш Имантайұлы презндент 
міндетінен босап, бірыңғап геологиялық жұмыспен бетпе- 
бет Қсь\ған кезде бастаған.

Г еология институгында сол үшін еегіз адамнан кеңесші тон 
құрылған. Олар карта жасау жөніндеп ғылыми штабтың мүше- 
лері, міндеті — көлемді жұмысқа қатысатын жүздеген маман- 
дардың, түрлі іеологиялық ұжымдардың ізденістерін бір жүйе- 
ге бағытгап, басшылық ету. Есімдерінтүстесек — Қ.И.Сәтбаев, 
Р.А.Борукаев, И.И.Бок, Г.Ц.Медоев, Г.Н.Щерба, Д.Н.Казанли, 
И.П.Новохатский және Г.Б.Жилинский. Бәрі де — Қазақстан 
қнырында сан алуан кен көздерін ашқан байырғы геологтар, 
әмбе ғылым білгірі — көпшІлтп сол коздің өзінде республика-
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дағы ғылым ордасына академик, корреспондент-мүше. Теорня- 
лық жұмыстар ғана емес, практикалық барлауда да кімге бол- 
сын ақыл-кеңес бергендей ірі мамандар.

Алғашқы карта үшін зерттеу аймағын таңдарда академик 
Сөтбаев Орталық Қазақстаң атырабын ұсынады. Неге ? Кең-бай- 
тақ қазақ даласыңда болжаулы барлауға еілаң болғандай қазына- 
лыалкелеразба? НеліктеиКеңдіАлтай, Атырау, иөЖетісуемес, 
кеңкөсілгентелегей аймақ — Сарыарқақыртысы?

Орталық Қазақстан батыста Торғай даласымен шектеседі 
Терістікте Батыс Сібір ойпатымен, шығысында көгілдір Ертіс 
андынымен комкерімп, түстікте Шу-Балқаш-Алакөл құлама- 
ларына дейін көсіледі. Ж ер  көлемі сеп з ж үз мың шаршы 
шақырым, бүкіл Қазақстанның үшген бірі, немесе үш Анг- 
лия, пө Кавказдағы барлық одақтас республнкалар түгел сый- 
ып кететш орасан зор аймақты алып жатқан шалқар олке.

Геологиялық сипаты жөншен де бұл регион — нағыз клас- 
сикалық кең плацдарм. Оның жынысы да Орал мен Кавказ- 
дағы біртекті құрылымдай емес, әлдеқайда күрделі жөне өзге- 
ше дамуға ұшыраған; сол себептен де Сарыарқада тау мен 
жазық аралас жаралган; құрылысы қолдан құралған мозаи- 
ка төрізді — түрлі түсті, қазба байлығы да әрқилы және ай- 
рықша мол.

Олайболса, бұлөлке — қызықтыдамүдделізерттеуалаңы. 
Г еологтар қауымы үшш бұлқұпия жөйт емес-ті. Қаныш Иман- 
тайұлы Сөтбаев үшін ол — жанындай ж ақын да ыстық өлке, 
өрбіртөбесі, тау-тасытаныс аймақ. Еңдеше, өміріндеп еңөзекті, 
әрі аумақты эксперимент үшін неге пайдаланбасқа?!

Сол қарсаңда, алматылықтардан тура бір жы л бұрын Ле- 
нинградтың ВСЕГЕИ (Бүкілодақтық геология институты) 
ұжымы да Орталық Қазақстанның металлогениялық болжам 
карталарын жасауға кіріскен-ді... Ал ол — Одақтағы ең ірі және 
академияның императорлық атанған кезінде іргесі қаланған 
зерттеу ошағы. Бұл жұмысты онда өте күшті мамандар тобы 
қолға алган; әмбе ленинградтықтар металлогениялық болжа- 
уменж үйелітүрде шұгылданатын; зерттеуді кең көлемге қой- 
ып, таяу жылдарда Кеңес Одағының барлық территориясын 
қамтыған боллч<ім карта/\арын жасап шығуды өздеріне міндет 
еткен; мынауболса — сол, көлемдіжұмыстыңбіртармағы...

Сонымен, Одақтың іргелі екі инстнтуты геологияның осьі 
заманғы ең күрделі проблемасын шешуге кіріскен. Бір ғажа- 
бы, алғашқы кең көлемді сы наққа екеуі де Сарыарқа қырты- 
сыналыпотыр. "Екіинституткүшін өзара біріктіріп, көздеген
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картаны ортақ зерттеумен жасауға болмай ма?" деген сұрақ 
туары сөзсіз. Заңды сауал. Бірақ екі топтың ғылыми жетек- 
шілері зерттеуте екітүрлі жол, тііггі бір-біріне қарама-қарсы 
теория ұстанса — бірігужөні қалайболмақ?..

Ж ә, болжам карталары, болжаулы барлаудеген не нәрсе? 
Болжамдаупроблемасын геология ш мі осы уақытқа дейін не 
себепті шеше алмады? Сондан-ақ болжам карталарын ж асау 
өдістемесін ғылыми даралаған білікті теорияны ң болмауы 
неліктен? Н ем есе мына сұ р ақ тар д ы ң  ж ауабы  қандай: 
ҚЛШАН, ҚАЛАЙ, ҚАЙДА, НЕМЕНЕ?.. Ескертулазым: соңғы 
төртсауалдытізіп, даралаушы — біз емес, академик.Сөтбаев. 
Бұл сауалдар оның "Орталық Қазақстанның металлогения- 
лық болжам карталары" ата\ған  ғылыми монографиясында 
курсивпен бөлінін, әлденеше рет қайталанған? Не себепті, 
бұлсөздердіңмөні неде?..

II

Әлбетте, геологтар жұмысты қалай істейді? Оқушыға, әри- 
не, ондаған, жүздеген шақырым есіз далаиы, тау-тасты жаяу 
шарлап, ыстыққа күшп, суы ққа тоңып жүрш, кен көзін иде- 
ген романтикалық кезбелер жайындағы әңгіме-хикаялар жақ- 
сы таныс. Иө, ш  ергі жылдарда олар кенді солай іздойпн, бер- 
тінде де сол рәсімнің өзгергеш шамалы. Г еолог сапардан кей- 
де олжалы орталады: бір, иә бірнеше ж ерден кен белгіеін 
кезіктіріп, үйіне қуанып қайтады! Кейде реншіпен де аяқта- 
лады; алты ай ж аз тыным көрмей ізденіе жасап, жүздеген ша- 
қырым ж ер шолады; қаншама жыра, шыңыраұ құдық-шурф- 
тар қазады; жүздеген мың сом қарж ы жұ мсап, көп адаммен 
жабыла іздесе де еш теңетапқан жоқ. М ұндай сәтсіздік кейде 
бірнешежылға созылады. Амалжоқ, жолыңның болмағаны...

XIX ғасырдың Попов, Деров тәрізді косшқой көпестері 
қаржыны желге шашпауды ойлап, неше түрлі айла қолдан 
ған. Соның бірі кен белгілерін көрсеткен адамдарға көтерме 
сыйлық төлеу. Бұл болса құдай жаратқан көкжасыл тастар- 
ды іздеуге көп жұртты құмар еткен. Кейбір пысықтар жан 
баспаған қияндарға, қыран құс үя салған қияларға, құлан 
жортқан ту қашықтарға жол шегіп, жер шолған, суыр індерін 
ақтарып, су шайған жырларды, өзечдер табанын сүзген. 
Кейбіршщ аузы салымды болып, қоржынын түрлі түсті кен 
тастарына толтырыи қайтады.

Дала кезбелері көрсеткен қияндарға енді барлаушы ма- 
мандар атганады. Табылған кен мәнді болса, іздеу жүргізеді.
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Екібастұз бен Қарағандының көмірі, Сарыарқаның көптеген 
түсті металл кен орындары іздемпаз да бейнетқор дала шол- 
ғыншыларының нұсқауымен мәлім болған.

Кен барлаудың ежелгі тәсілі заман жаңарып, уақы т XX 
ғасырдың екінші жартысына ауса даөзгерді қойған жоқ-ты. 
Рас, барлау техникасы  өзгерді. Бұрғылау станоктарының 
өнімділігі ондаған, жүздеген есе артып, геологт ар бұрын ар- 
ман еге алмаған құрдым тереңдерге бойлатын болды. Қолста- 
ноктары, қайла, мосы соқпалар келмеске кетті. Геофизика- 
лық барлаудүниеге келді: жердщтереңдегі қабатына жіберіл- 
ген электр толқындары жүздеген метр төменде жасырынып 
ж атқан кендер туралы хабар беретін болды. Кейбір кен орын- 
дарын мамандар ұш ақиен, иәтікұш ақпен шыр айнала ұшып 
жүріп, арнаулы аспаптар көмегімен ашты (қайсыбір кен бел- 
демдерін осы күні ғарыштан да болжауға болады).

М ұның бәрі де — барлау тәсілі емес, соны орындайтын 
техниканың, геологиялық іздеу ж арағыныңөзгерггндіпнің, 
өскендігінің айғағы. Ой жүгіртіп қарасаңы з: кен атаулы 
бұрын да, қазір де ж ер ботіне бш нген танымал бе літлері бой- 
ынша табылған... Ал ж ны рмасынш ы гасырда ж ер үстінде 
адам аяғы баспаған түкпірлер некен-саяқ қалған-ды. Бірлі- 
жарым минерал белгісіне, жылт еткен болмашы көзге қарап 
кен табу мүмкіндіп мүлдем азайып, тііггі біржола сарқылған. 
Солсебепті, осы заман геологтары "Ж абы қ кендер", немесе 
"Соқыр жылғалар" деген ж аңа терминдерді ойлап тапқан. 
Оның мәнісі — іздеген қазы на қоры ның өте теренде жата- 
тындығы. Оларды бұрыиғыдай шолғыншы саяхатпен он қай- 
та р а ж ү р т о тс ең д е та б а ал м а й сы ң  — іздеуші топ жасақтап, 
барлаудың сан қиялы өдістерін қолданып, әлденеше жыл 
ж ан-ж ақты  іздеу қажет!

Алсонда геология тобын ҚАЙДА, НЕМЕНЕ іздеуге аттан- 
ды рукерек? М ойы ндам асқаш араж оқ, барлауғаж үріп бара 
ж атқан  геолог бұл сауалдардың жауабыи білмейді, тәжіри- 
бесі мен бағына сеніп ізденіске атганады.

— Қ аш анғадеш нбұғантозем із? — депашынасойлеген-ді 
академик Сәтбаев геологгардың Бүкілодақтық кезекті бір ке- 
ңесінде. — Г еологняш м іорасанзорж етістіктергеж етті.Б ір  
ғана Кеңес Одағында сексен қаралы ғыу\ымн-зерттеу меке- 
мелері жұмыс істейді, бш м паз мамандарымыз да он мыңда- 
ған! Осынша қы руар күш, мол мүмкіндіктерге ие бола оты- 
рып, мұны айтпасақ — тағы да ұят, қашанға дейін кен бар- 
лауғакозж ұмы п, бақсы науүш ін  шығамыз? "Соқырбарлау-
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мен" шұғылданамыз? Іздеусәтін көбінесе барлаушыныд бол- 
ж ауш ылсезігі шешеді, ал ғылымпың комегін, нақты болжа- 
мын қаіі жылда, қан күні сенімді серік етеміз? Бұған да ойла- 
наты нуақытж еткенсняқты , өсіресе іздеунп геологтарды бол- 
жам карталарымен ж асақтайты н мезгіл?!

Бұл сөздер улкен кеңесте ж ұр іты таң қалдыру үшін айтыл- 
ғанәсіреқы зы ллебіз емес-ті. Ондай қылық Қаныш Имантай- 
ұлыньщтабиғатынажат. Алгылыми болжаулы барлаухақын- 
да сөз бастап, соның "шытырман жыңғылына" енуге ойланып 
жүргендер геологияәлемшде Сәтбаевқа дейін де болған. Ме- 
таллогениялық болжау карталарын жасау қажетгігін кеңостік 
геолопіяда ең алғаш академик В.А.Обручаев көтерген-ді. 1932 
жылы ол былай деп жазған-ды: "ҚандаЙАа бір аіімаңтың жер 
қыртысынжәно ісологияшқ қурылысынжетезертгеу, оныц 
даму тарггхы мсн қазірп ахуалын дәл білу — сол төңіректен 
тағы қандай пайдалы қазбалар іздеуге болатынынк у н  глгері 
жорамалдауға жолнусқа... " Алайда "орыс геологиясының 
ақылгөйі" атанған ғұлама, бұл үшін металлогениялық топтау 
(обобщение) одюш пайдалануды ұсынумен ғана тынған. Сірә, 
одан әрі тф еңдеуге солкүндегі ілім деңгейі мүмкіндік берме- 
ген... Геологиялық болжау идеясын дамытумен көрнекті кеңес 
ғалымдары Л.Д.Архангельский, Д.И.Щербаков, В.И.Смирнов, 
ЮЛ.Билибин және басқалардатүбегейлі шұғылданады. Әрбірі 
өзінше бірж аңалық ашып, геология ьммхн жаңатеориялары- 
мен байьпты. Бірақ нақтылы барлауға жарамды картаның бол- 
мауы бұл пденістерді өміршең ете алмады.

Қысқасы, кен орындарын болжаумен аны қтауға талап әр 
кезде болған. Ғалым-геологгар бұл мөселені ешқашанда ойы- 
нан шығарған емес. Қайта ж ы ласқан  сайын онымен әуесте- 
нуш і\ер қатары көбейе түскен.

Ленинград металлогенистері өз картасына непз етіп, Чукот- 
кадағы алтын аймағын ашқан атақты геолог, ВСЕГҒ.И-де 1934 
жылдан беріде еңбек еткен, М емлекетпк сыйлықтың иегері, 
КСРО ҒА-ның корреспоңдент-мүшесі, профессо]) Ю.Л.Били- 
биннщ (1901-1952) геосинклиналңдың(жерқыртысыныңтерең 
ойпаңында түзілепп күрделі қатпарлы белдеулері) сатылап 
даму теориясын қолданған. Қарапаиым тілментүапдірсек, оның 
тоқ етері: кен қабаттарыжер қыртысынтүзгеп басты элеменг- 
тер — платформа мен геосинклннальдық зоналарда шоғырла- 
нады; платформалар — кенгекедейлеуде, геосинклинальзона- 
лары — байырақ; демек, металл шоғырланғаи кабачтарлы тек 
канагеосннклинальлан ізлеу керек!..
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Геология-мннералогия ғылымының докторы Н.А.ФОГЕЛЬ- 
VIЛН бұл теорияны былай түсіндіррді: "Ьізг\ің заманымыздан 
алты жүз ммллмон жыл бүрынғы дәуір. Палезойдың бастап- 
қы кезеңі. Орталық Қазақстанның осы күнгі орнында таяз 
тпңіз. Тек оның көйбір түсында терістік-батысқа қаран жан- 
тапған дога төріздес ара.ідар қылтияды... Қүр.хықтардың шет- 
шеті кей уақ  түтінденіп, қоқыс, газ бен лава құсы п қояды, 
сойтіп, әлгі аралдар сілемш молайта бастаған. Ал аралдар мен 
қүрлы қ арасы қайгы бір түста ж щішкере түскен, теңіз де  
мүлдем таязданып, әр түрлі ш&гінділер мен жанартау жыныс- 
тарына толуда. Яғнп геосмнклнналь дегеніміздің өзі де осы. 
Теңізді біржола ығыстырып, үстщгі қабаты қүрғақ жермен 
қосы іған гросинісншалһ қатпарлары кенет одан өрі кеңеніп, 
бойындағы жыныстарды сыға бастайды; былайша атқанда, 
жаңа қатпарлар түзеді, алғаш қы  аралдар тік шаншыла  
көтеріліп, шөпнділер кең  аңғарларға айналады: мүның ақыры  
осы күнгі таулы аймақтардың жаралуымен аяқталды... Орта- 
лы қ Қазақстанда айрықша бнік таулар бүгінде көздесгіейді, 
анығында олар жер қабатынан талай рет өсіп шыққан, Оірақ 
мім лнон жылғы эрозия тау ш оқыларын әрдайым қүмға ай- 
налдырып мүжіп отырған. О ның есесіче жеті қат төменде 
металға бай қабаттар көбейе түскен.

Геосинклнналь теорпчсы — осы заманғы ғылымның үлы  
жеңісі, оны дүш іөге келтірген адамдар да — аса көрнекті 
ғалымдар. Амал қанша, кеііде былайда болады: геосннклиналь- 
дық процостщрөліне зормәнберіп, тамаша теорияны әрі қарай 
дамытуда кейбір геологтарымыз қиял жетегіне ерш кетті; ме- 
та,\дардың бүрыннан мәлім жөне кеШннен табылған кең  шо- 
ғыры түзілуін геосннклинальдың даму сатыларына ғана бай- 
ланыстыратын бо/\дық. ,4и нақты барлау нәтпжелерінің бүл 
теорияға қарама-қарсы дерек Оеріп отырғанында шаруамыз 
оа\ғап жоқ. Ізлеген металл іиоғыры болжам картасынла көрсе- 
тілген жерлен табылмалы. Керісінше. ғалымлар болжамаған 
каоаттарлан табыллы. немесө "Соқыр барлау" кезінле кезлей- 
сок үшырайтын боллы (астын сызған біз — С.М.). М үны қалай 
түсіну керөк?.."

("Знание — сила" журналы, 1973 ж., № 2)

Бұлжұмбақты Қазақстан металлогенистері қалай шешкен?
"с '>рта.льіқ Қазақстан үш ін металлогениялық бо.лжамкар- 

таларыи ж асау ндеясы  ҚазГҒИ қабырғасында 1942 жылы  
туды, — деп жазады Қаныш Имантайұлы өзінің монография- 
сында. — Бүл кезде біз осы анмақтың геологиялық құрылым- 
ды қ картасын жасаумсн ш ұгы м аны п  жүргенбіз. О ны біз
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мен" шұғылданамыз? Іздеусәтін көбінесе барлаушыныц бол- 
ж ауш ы лсезіп  шешеді, ал ғылымның көмегін, нақты болжа- 
мын қай жылда, қай күні сешмді серік етеміз? Бұған даойла- 
натын уақьгг жеткен сияқты, әсіресе іздеуші геологгарды бол- 
жам карталарымен ж асақтайты н мезгіл?!

Бұл сөздер үлкен кеңесте жұртгы таң қалдыру ұшін айтыл- 
ған әсіре қызыллебіз емес-ті. Ондай қы \ы қ Қаныш Имантай- 
ұлыныңтабиғатына жат. Алғылыми болжаулы Оарлаухақын- 
да сөз бастап, соның "шытырман жыңғылына" енуге ойланып 
жүргендер геодогия әлемшде Сэтбаевқа дейш де болған. Ме- 
таллогениялық болжау карталапын жасау қажетгіпн кеңестік 
геологияда ең алғаш академик В.А.Обручаев көтерген-ді. 1932 
жылы ол былай деп жазған-ды: "Қандаіідсі оір анмақтыңжер 
ңыргысынж әне геологиялық қуры .ш сы н жете зерттеу, оның  
дам у тарнхы м ен қазіргі ахуалын дәл б ілу — сол төңіректен 
тағы қандаіі пандалы қазбалар іздеуте болатынынкүн ілгері 
жорама.лдауга ж олнұсқа..." Алайда "орыс геологиясының 
ақылгьш" атанған ғұлама, бұл үшін металлогениялық топтау 
(обобщение) әдісін пайдалануды ұсынумен ғанатынган, Сірә, 
одан әрі тереңдеуге сол күндеп ‘лТм деңгеиі мүмкіндік берме- 
ген... Геологиялық болжау идеясын дамытумен көрнекті кеңес 
ғалымдары А.Д.Архангельский, Д.И.Щербаков, В.И.С мирнов, 
Ю.А.Билибин және басқалар датүбегеилі шұғылданады. Әрбірі 
өзшше бір жаңалық ашып, геология ілімін жаңа теориялары- 
мен байытгы. Бірақ нақтылы барлауға жарамды картаның бол- 
мауы бұл ізденістерді өміршең ете алмады.

Қысқасы, кен орындарын болжаумен анықтауғаталап әр 
кезде болған. Ғалым-геологгар б ұл мэселені ешқашанда ойы- 
нан шығарған емес. Қайта жыл асқан сайын онымен әуесте- 
нушілер қатары көбейе түскеи.

Ленинград металлогенпстері өз картасына і іепз етш, Чукот- 
кадағы алтып аймағын ашқан атақты геолог, ВСҒГЕИ-де 1934 
жылдан беріде еңбек еткен, Мемлекетгік сынлықтың иегері, 
КСРО ҒА-ның корреспондент-мүшесі, профессор Ю Л.Били- 
биннің (1901-1952) геосинклинальдың (жер қыртысыныңтероң 
ойпаңында түзілетін күрделі қатпарлы белдеулері) сатылап 
дамутеориясын қолданған. Қарапайымтілментүсіндірсек, оның 
тоқ етері: кен қабатгарыжер қыртысын гүзген басгы элемент- 
тер — платформа мен геосинклинальдық зоналарда шоғырла- 
нады; платформалар — кенгекедейлеуде, геосинклинальзона- 
лары — байырақ; демек, метшүл шоғыоланган кабаітаолы тек 
канагеосинклинальдан ізлеу керек!..
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Геология-минералогия ғылымының докторы Н.А.ФОГЕЛЬ- 
МАН бұл теорияны былай түсшдіреді: "Біздщ заманымыздан 
алты жүз м іщ л ію н  жыл бұрынеы дәуір. Палезойдың бастап- 
қы  ксзеңі. Орталық Қазақстанның осы к ү н п  орнында таяз 
теңіз. Төк оның кейбір тұсында тсрістік-батысқа қарай жан- 
тайғандога тәріздес ара,ідар қылтияды.. Құрлықтардың шет- 
шеті кей  уақ түпнденш, қоқыс, газ бен лава құсы п қояды, 
сөйтіп, әлгі ара/ідар сілемін молайта састаған. Лл арамар мен 
қүрлы қ арасы қайсыбір тұста ж щішкере түскен, теңіз де 
мүлдем таязданып, әр түрлі шсгшділер мен жанартау жыныс- 
тарына толуда. Яғни геосинклнналь дегеніміздщ  өзі д е  осы. 
Тещзді біржола ығыстырып, үстщгі қабаты құрғақ жермен 
қосылған геосинклиналь қатпарлары кенет одан өрі кеңейіп, 
бойындағы жыныстарды сыға бастайды; былайша атқанда, 
жаңа қатпарлар түзеді, алғаш қы  аралдар тік шаншыла  
көтерімп, ш огіщ іләр кең  аңғарларға айналады: мұның ақыры  
осы күнгі таулы анмақтардьщ жаралуымен аяқталды... Орта- 
лы қ Қазақстанда айрықша бы к таулар бүгінде кездеспейді, 
анығында олар жер қабатынан талай рет өсш шыққан, бірақ 
м пллнон жылғы эрозия тау ш оқыларын әрдайым құмға ай- 
налдырып мүжіп отырған. Оның есесіне жеті қат төменде 
металға бай қабаттар көбейе түскен.

Геоспнклпналь теориясы — осы заманғы ғылымның ұлы  
жеңісі, оны дүнн еге  келтірген адамдар да — аса көрнекті 
ғалымдар. Амал қанша, кепде былайда болады: геосннклиналь- 
дық процегтщроцне зор мән берш, тамаша теорияны әрі қарап 
дамытуда кейбір геологтарымыз қнял жетегше еріп кетті; ме- 
тащард.чң бүрыннан мәлім және кейш нен табылған к ең  шо- 
ғыры тузілуін гсосинк\ина \ь\ы ң даму сатыларына ғана бай- 
ланыстыратын болдық. А>\ нақты барлау нөтнжелерющ бұл 
теорияға қарама-қарсы дерек беріп отырғанында шаруамыз 
болғап жоқ. ізлеген метал і шоғыры болжам картасынла көрсе- 
тілген жердон табы\малы. һерісінше. ғ,ъ\ымлар болжамаған 
кабаттарлан табыиы. немесе "Соқыр барлау" кезінде кезлей- 
сок үшырайтын боллы  [астын сызған біэ — С.М.). М ұнықалай  
түсіну керек?.."

("Знание — сила" журналы, 1973 ж., № 2)

Бұлжұмбақты Қазақстан металлогенистері қалай шешкен?
"Ортә,\ық Қазақстан үш ін металлогеннялық болжам кар- 

таларын жасау ндеясы ҚазГҒИ қабырғасында 1942 жылы  
туды, — деп жазады Қаныш Имантайұлы өзшщ монография- 
сында. — Бұл кезде оіз осыаймақтыңгеологиялық құрылым- 
ды қ картасын жасаумен ш ұғылданы п жүргенбіз. О пы  біз
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әуел бастын-ақ металлогениялық және болжам карталары- 
ны ңгеологиялы қ негпіболады депш ам алағанбы з ... "

Демек, болжам карталарын ж асау идеясы ҚазГҒИ-да кез- 
дейсоқ пайда болмаған. Он жы \дан соң басталған жұмыс сол 
ойдың әбден пісіп-толысқан, шегіне жеткен сәті. Әлбетте, 
Алматы ғалымдары әйгілі геосинклиналь теориясы туралы, 
Билибин шәкіртгерінщ ж ү р п з т  ж атқан келелі зерттеулері 
хақында хабардар болатын. Ж етекіш  штабтағы ғалымдар 
Ленинград қана емес, сол күндерде жолды болып жүрген әр 
түрлі теориялар, әдістемемк ұсыныстар мен қағида\арды да 
ой елепнен әлденеше қайтара өткізгені анық.

"Қансыбір зерттсушілер (А.Н.Заварицкші және басқалары) 
болжамдау негізш е сол өлкенщ  геологиялық және пайд.гш. 
қазбалар картасын қолдануды ұсынса, екіншыері (А.Д.Архан- 
гельский және оны ң шәкірттері) бұл мақсат ұшін палеогра- 
фпялық тұжырымдар мен карталарды пайдалану дұры с деп  
есепптен, үшінші зертеушілер (Д.И.Щербаков тобы) кен орын- 
дары көрсетілген геологиялық картаны генетнка,\ық типтер 
бопынша жіктеп, төртінщілері (Ю.А.Билибин мектебі) қуатты 
геосинкшінальдық зоналардың тарихи-геологиялық даму ке- 
зіндегі өзгерістерін талдау арқылы, ал бесіншілері (Н.С.Шатс- 
кщ іді жақтаушылар) болжамдау қазығына "формациялық 
төсілді", бірақ соны пайдалану жолдарын н а қ гы ш  көрсетпей, 
тек өздершше өзгертіп қолдануды ұсынған еді... — деп тұжы- 
рымдаған академик Қ.И.СӘТБАЕВ өз тобы жүйелеп зертте- 
ген теорияларға нақты, әрі толық анықтама беріп.

Иә, әдістеме қағидалар аз емес-ті. Әрқайсысы өзінше мық- 
ты, болжамдауға қаж ет қандайда бір элементке ие. Бірақ со- 
лардың бірде-біршщ, түптеп келгенде, сы иаққа түскен ай- 
мақтың табиғи мүмкіндігш толық қамти алмауы немктен? 
Бұрынғы зерттеу осы ақиқатты  дөлелдеді. Барлау кезінде 
оларды өзің күн ілгсрі долбарлаған қалыпқа салыгі, еріксіз 
"нліктіре" бастайсың — албұған  иен жаратылыс көне ме?.. 
Қ азақ стан  м еталл оген и стер і бұл  қай ш ы лы қты  бірден  
түсінген. "Олагі болса жаратылыстың ш ынаны келбст/ч ба- 
рынш а толық та қисы нды  беннелеген, Орталық Қізақстан- 
ны ң геологиясы  мен металлогениясы жанында ж инақ та.лган 
бұрын-соңды вілімді сарқа пайдаланудан хуған нақтылы бол - 
жам карталарын жасауға тырысукерек" — деп түйеді өз ойын 
Қазақстан металлогенистершщ бас теоретип.

С өтбаевтобы ны ңБнлибиннщ әмбебаптеорнясы н өздері 
ж асап  ж атқан  картаға қолданбауы ны ң ж әне бір себебі,
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Қаныш Имантайұлы — Сібір геологтары мектебшщдәстүрін 
теориялық зерттеулермен байытқан академикМ.А.Усовтың 
шәкірті. АлМ ихаил Антонович 30-шы жылдардың басында- 
ақ: "Геосинклітальмен аса әуестенуге болмайды, кент үзілу  
жұмбағы м ұнанда күрделірек процестердщ тасасында жа- 
сы р ы н ы п  жатыр", — деп  сақтан д ы рған -д ы . А кадем ик 
Қ.И.Сәтбаев та солай топшылаған: "Билибин схемасы барлық 
аймақта қолдануға жарамады, барлау кезінде теория нұсқа- 
ған кеннщ  табылмауы — бұған кепіл; демек, оның әмбебап- 
тығы ж аңсақ  түсінік, барша региондар үшін тиімді емес..."

Олай болса не істеу керек?

"Планета өзш ің  дам у тарихында көптеген ф изикалы қ  
өсерлерге ұшырады деп  ойлады ол, мәселен, неш е алуан тол- 
қындар, тербелістер м ен иірімдер Ж ерді дамылсыз соққы- 
лады, — деп түсіндіреді Сәтбаев ілімш жоғарыда аталған 
очеркінде Н.А.ФОГЕЛЬМАН. — Солардың е ң  күштілері 
баяу жүріп жатқан геосинкш нальды қ процестерге әсер ет- 
кен... М ұ ны ң  ақы ры  жер қыртысының ішінара кең ею іне  
оке.хді. Одан соң жер қабатында қысу, сығу процестері жүрді. 
Осының бөрі біздің планетаның орасан зор жылжыма.лы бел- 
деулерінде мыңдаған сызат, жарықшақ, терең оппа\ар гүзіп , 
ақырында сол жыныс қатпарларының алғаш қы  қалпынан  
біршама өзгеріп орналасуына жағдаіі ж асадыдеп шама,\ауға 
болады. Тереңцегі жёңіл де  сұйық балқыма және ете ыстық 
заттардың жоғарыға көтерілуіне жол ашылды. Бұл "жолды", 
тегшде, әлдеқандай бір хн м и я  зауытының алы п реактор- 
құмыраларымен салыстыруға болар еді: жоғарыға жылжы- 
ған  жаңағы сұйы қ  масса салмақ к ү ш і м ен  температура 
өзгерісінің  әсер інен  жеке-жеке қабаттарға, элементтерге 
бөлінді; яғни  қазба байлықтарының жаңа қабаттарын түзедс 
ал сол жолда ескі к ен  көмбесі кездессе  — аларды бұрынғы- 
данда құнарлаңдырып байыта тусті; әрнне, ба.іқыма мен су, 
сұйық ертінді, бейнелепайтқанда, "гранитботқасы'жерқыр- 
тысына емш -еркш  сіңе берген... Құршқтарда ғана бахатын 
гранит қабаттары осылан жара.лған. Метал шоғырыәнған кен- 
дер құрлықтарда нем есе солардың геоспнк.ш нальдық жн- 
ектсрінде, иә теңіз жағалауларында ғана ұшырасу сөбептері 
де осы. Мұхнт табанындағы қабаттардан осы заманғы геаю - 
гиялы қ барлауда әзірш е қазба баплықтардың табылмауы 
және іздемеудщ  д е  сеосоі сол... Аецею  кезеңінен кеііт  жер 
қыртысы тағы да сығуға тусті. Тау жыныстарының қатшр- 
лары бұрынғыдан бетер дестеленш, кен  қабаттары дам ы \- 
сыз өзгере келе осы кунгі формасын гүзед; дедте
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Ш ы туай ты н  антқанда, «кпдемяк Сәтбаен та кмі қабап'а- 
рын геоэнмклмнальдық апмақтардап іздеуге қарсы емес. Бұл 
ретте ол Бнмібнн теорнясыментолық келіседі. Бірақ жылжы- 
малы зоналардьщ дамутарнхында оте күшті физикалық өзге- 
рістерге ұшыраганын ұмы гпау қажетденді ол. Кенді бір ғана 
хнмиялық ортағатүзген жоқ. Ғалымпыңөз сөзімен антқанда: 
"Хтшялың ортаиыңкентузі\уіні>өс өріиолғанырсіе, біраңал — 
ноі. зті себеп емес. К ен  көзінің шоғырлануына әсер етуші бас- 
ты фактор — ол орналасңан жыныстардың фпзпк&н ің және 
химнялың ңаспеті... Теосинклниальбечгілері бойынша ізде- 
генде бір жерден болжанган кеннің табылып, екшші жерден 
табылмау сыры да осында. Академик Усов сақтандырған 
күрделіпроцестер құпиясы да осы... Аемек, металогения ілімі 
буңынғы зеотгеулерле кен ж әне оны кошиаған жынысгардын 
өзапа байланыеы жөншде жансак бағы түстанғаи.

Сәтбаевтың ойынша, металлогеннялық зерттеулерде кен 
оры ндары пы ңж ер қыртысындағы "мекен-жанын" геологи- 
ялық дәуірге қарап, жыныстың қүрылысы және затгық құра- 
мы бойынша жпнақталған нақты материалдарды талдау ар- 
қылы аны қтау шарт... Геологтартіліне аударсақ, бұл — "Кен 
орындарын мета.-ь\оғеинялың ж өнмен талдап жөне бо.лжам- 
даудыңформацпялың кешөің]і каңа т ә с і л і  ", Сөйтіп, әрбір кен 
шоғыры, Сәтбаев ідімімен түсіндірсек, кенетген, әмбе кез- 
дейсоқ емес, "үзілістГ, әрі үзімссіз" процесте, ягнн сатылап 
дамыган түрлі мезплде түзілген...

Шынын айтқшіда, м с т л ү л  коздерініц пайда болуы және оның 
жер қыртысында орна.\асуы мен даму заңдылықтарын зерт- 
тейтш ш м  — металлогениялықтеорияныңжаңада түбегейлі 
тарауы ғана емес, Қаныш Имантайұлына деңін еш кш  баспа- 
ган, ашпаған тың багыты еді бүл. Геологня білімпаздары сол 
үшиі де беріректе академик К.И.Сәтбаевты металдогення 
ілімшіи негізш калаүшы, геологтардын Казакстандык мек- 
тебінін көшбастаушы устазы атандьтмак; ал бул теория туған 
Казакстан — мета \логеі і ия ілім ІиТ н жана Отанылеліпбек.

"Бүл салңда Қ.И. Сотбаевтың өзіне өпеіе  е іер  үлгісіде, бет- 
к е  ұстар үстазыда балғанжоң. Өзінедеіингі іердіңжасапкет- 
кенж өндем ісш  шідына жаігып ңоііып, га іым соны ә р іңараіі 
жетілдірді, тыңнан оіг ңосы п биікке көтерді... дерлік  жағдап 
емес-ті бул. Қысңасы, осы зерттеуде ол ш ы н мәнінде пнонер  
б о у \ы һәм өзінежо.удытыңнанса ү \ ы . . . дегенуәжберіліпті 
болжамдау картасы жөншдегі сүбелі еңбегі, басты моногра-
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фиясыныцҚаныш 1 Імангайұлы дүниеден өткеннен кеиін қай- 
ыра жарияланган басылымныц редакциялық кіріспөсінде...

Ж ұмысты бастаган кезде-ақ академик Сәтбаев болжам 
картатарын ж асау жоиінде өзі басшылыққа ұстар әдістеме 
қағидаларын жария еткеи. Ға\ымның пайымдауынша, олар- 
дыңқы сқаш а сипаттамасы мыиадай: 1) мөселеш кешенді зер- 
ттеу; 2) нақтылы матерналдарды толһіқ  жцнау; 3) олардьггүге- 
бейлі зерггеп, ж үнелеуж оне өзара күрделі байланысын тал- 
дау; 4) жұмысты үжым болып бірге атқару; 5) оның нәгижесш 
ж үм ы с үстш д е ж ән е  аяқталған  кезде  қай ы ра  талқы лау; 
6) ғылыми зерттеулерге непзделш  жүрпзілген геологиялық 
барлауды қадағалап ж әне талдап отыру; 7) ғылымның жаңа- 
лықтарын, нақтылы барлаумен сынау нөжтижелерш, бол- 
жамдау тәсілдерш одан әрі ж етіл\іруге пайдалану.

Бұл нұсқалар қалайша ж үзеге асқан?
Бір ж әйт анық. Анығында соны Қ.И.Сәтбаев сынды май- 

талман барлаушы, орі іскер басшының ұйымдастырушылық 
шеберлігі десек те рауа. Іііынында да, таң қаларлық іс: ди- 
рективалық орындардың міндеттеуімен екі мыцпан астам 
маман-ғалымдар, геологтар, техник, лаборанттардығ;екі-үш 
ж ы лтапжылмай отырып, бір кісідей ж ұм ы лаж ұм ы с істеуі; 
олар және бір жерде де емес, республиканыңтүрлі трест, бар- 
лау басқармалары, экспедициялары, әрқилы геологиялық 
мекемелерде еңбек ететін-ді: тұрақтары да — Алматы ғана 
емес, С ары арқаиы ң ірілі-үсақты қала, елді кенггерде. Ал 
сойте тұрып, олар өздерш е дейін ешкім, тіпті геология ш м і 
жасаи көрмеген, білмеген күрделі жұмысты тыңнан атқаруға 
тиісті. ГҒИ-дағы аттөбеліндей ғалымдар тобы, сектор қыз- 
меткерлерш ен өзгесі жүктеліп отырган зерттеу жайында 
жарытып ештеңе білмейді. Сондықтан да Ортсг\ық Қазақстан- 
ның металлогеннялық болжам карталарыи жасау жөшндегі 
редакциялық Бас кеңес жұмысты әдістеме нұсқау, әрқилы 
анықтама, түсініктемелер жазудан бастаган. Ал, бас қосып 
талқылауды қаж ет  еткен кейбір  мәселелер ж ер-ж ерден  
қаж ет мамандарды шақырумен, инстн Гутгың өзшде, кеңей- 
тілгеп ғылыми кеңесте ш еш ш п отырған.

Сүйікті кәсібімен Қаныш Имантайұлы көитеи бері нақ 
осы лай қүл ш ы н а  ш ұғы лдан баған  еді ә р іп тестер ін  де 
еліктіріп, ж ұртты ң бәрін асықты ра үрдіс қимылдады. Оның 
солкүндеп қауы ртәрекетш е ескі достары датаңболған: қан- 
шама іскерлік қабілет танытты, қаншама жігер мен қағірат 
көрсепч! Инстптут мамандары Бас штабтан тапсырмалар
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алып, жер-ж ерге агганып жатыр; қаитәған деректер, карта- 
лар, барлау матерналдарын арқалап эксиедициялардан келіп 
жүрғендер де аз емес.

Барлау технмгі Ф.ПЛСТУХОВТЫҢ естелісінен:
"... 1953 жьтдың жазыңща Қяныш Иматтіу ш  Жезқазеянға 

л а и /  дялйлп санхагқа шықіжқ, ссы үшһі қорабы брезентпеп 
қшг&ліии мықты жүк мйшшиісы дайыщтуды. К иц і ерге.у деп 
ку іт  боп жүргынілш.}, эксиеқнціія бастыгы В.И.Штнфанов ша- 
қырды. "Менімен бірге саяхатқа шыіуға қалаисың, Федюша. 
Тек ескертемін, с к  аііүиі мврзім есіз далу\а боламыз. Алғаищы 
сапар терістікке, Лтбасардан арғы жерлерге, екшші оағыт — 
оф успкке, Қарақумга боіілаіі кіреміз. Екеуі дедаңгыл жолсыз, 
ем іэ щ ір  Жауабыңды осықазір аігг!.." — деп Қаныш Нмаптай- 
у.лы маған қа/іады. М ен бірден-ақ: "Сізбен бірге жердің түбіне■ 
барута озірмш, қднша уақытқа балса да!.. " — деп  е\ім, ғалым 
кулдіде^ "Жалға даіічң,\ықты ңадағала..." — дед/.

...А ,\тш қы күні Үлытау ауданының орталығына қондық. 
Үш-төрт тәу.ик боиы, өңкей е. \.\і мөкендермен журіп, барлы- 
ғында аста-ток әзірленген қонақ асы ішіп, жол өндірте алма- 
дық. .Ақырында аудан орталығынан сексен шақырымдаіі те- 
рістікке ұзаған соң, шөбі боЛлаіі өскен бір сурлеугө тусіп... 
шнырхап үзақ жүрдік те, ымырт уіпріле тау қоіінауына сұғы- 
на кірген ескі қазындыға жеттік. Қаныш ағаіі: "Палатканы 
тігшдер, бүл жерді узақ  қараіімыз", — дед/. "Палатканы 
ӘАіінде кеш іп өткен өзеннщ  жағасына тігейік, қ ү с  атып, ба- 
лы қ аулауға қолайлы. Л і мына жерге машннамен ке,ип түра- 
м ы з"деп  едім, жолбасшымыз: "Жоқ, Федюша. Тоіі тарқады, 
қонақ  болып төрде шалж пып отыру да аяқта,\ды. Таңнан 
жүмысқа кірісеміз"деп, бұл сапардағы міңдетімнщ не екенш  
ескерткендеіі болды... 4мал қанша, жас жүргілушіміз Володя 
П аннн ас әзірлеііді, Қаныш Имщнтанұлы екеум із таңнан 
түрып, тау-тас кеземіз, ескі қазындының түоін ақтарамыз, 
соларға мөн съемка жасаіімын. Осыланша, бірнеш е тәулік 
тынбаіі жұмыс істедік...

Бір күш  қатты шаршап келіп, көбірек уйыңтап қалсақ ке- 
рек, кенет жақын жерден тарс еткен мылтық даусынан шо- 
шып ечндық. Сейтсек, ерте тұрып кеткөн жүрпзушіміз аңдып 
отырып тобесінен өтіп бара жатқан үіірек тобынан бір-еке- 
у ін  а \ы п  қшшпты. Қзныш Имантайүлы балаша қуанды, бізді 
тезок тер^те жүмсап, өзі үііректердщ ж унш сыпыра баста- 
ды. Саларды әскездеп пісіріп а.лдымызға қоііған кезде, ғалым: 
"Ліыналарың, жіғіттер, көптен іш пеген таңсық ас! Бірақ бір 
нәрсежетпейтін тәрізді..." — депжымиды. Өз бетімізбен ұсы- 
нуға үялып отырғамыз, Валодя Паннн атып тұрып, жасырын 
"қоймамыздан”жартылық арақ әкепқойды...
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Үмытгісіоім, сол күиі кеш кв таман жүрт ауыстырьш, жи- 
ырма нмқырымдай терістікке боіілап, тағы бір ескі қазынды- 
ны трксеруне кіріст/к... Осылаііша ошиақты кен орнын аіідан 
аса уақыт сыпыра июлып шығып, ақырында Ақан тауларын 
бойлаи жүріп, Атбасарға жгтш, екі күндей тынығып, Есіл бой- 
ын су.ип өтіп, Ж езқазганга екінші жағынан қайтыи орадупқ.

К елесі күн і кеңсеге келіп, Володя екеуміз аулада сүлап 
жатқан бөрененщ  үстінде өңгімелесіп отыр едік, Қаныш  
Имаитайүлы экспеднцняның бастығымен бірге келе жатып 
бізге бүрылды. Қасымызга жайгасқан соң: "Қалай, жігітгер, 
жол азабынан шаршаган жоқсыңдар м а?"деп  сүрады, біз 
шаршасақ та: "Жоқ, сіздснекі есе кіші бола түрып, олайдеуге 
хақымыз жоқ!" — деп  едік, Қаныш Имантайұлы мәз болып: 
"Міне, естідщ бе, Василпй Инановнч, сен маған Қарақүмның 
атжалды олей құмынан оте алмайсыз, ол жаққа бару қауһіті 
деп қорқытасың. М ұндай ны сы қ та алғыр жастармен мен  
аспандағы Айды ң айғыз бетіне де саяхатқа шығуға озірмін. 
Қысқасы, үш күннен соң аттанамыз. Тақтайды көбірек тпёң- 
дер, ж ощ ы ңдені құмдауық... " -  деді.

Айтқан күні аттандық. Бүл жолы түстік жаққа. Ш ыққан 
күні Сарыкеңгір өзенін кесіп өтіп, далаға қондық. Бірақ ер- 
теңгілікте-ақ бір колхозшы жігіт ғалымды танып, басқармаға 
хабар бершті, амалсыз ауылына бардық... Тегіндс, қанда бол- 
сын, дүйім  жұрт, оны құш ақ жая қарсы  алады, бір қойды  
мүшелеп қаэанға салса, біреуін тұздап, түтінге шалып, жолға 
салып береді. Халықтың Қаныш ағаға ықыласы ғажап, әсіре- 
се соңғы жылдары басынан кеш кен қиянатты ескеріп, пос 
көңілін котеру үш інде асыра қошамет білдіреді. Ж әне сонда 
жанынжаралап ештеңе сұрамайды, неткен ізеттшк десеңші!.. 
Ал маған қаһарлы Штифанов о дегенде-ақ: "Ол мөселе жай- 
ында аузыңдыаш паі"деп қатты ескерткен. Сөйтседе бір күні 
сөзді әріден қозғап: "Қаныш Имантаевич, сіз өзі далага сая- 
хат жасауды сағынып қалыпсыз ғой, міне, неш е күн  болды, 
ұзақты к ү н  дамыл көрмей жаяу жүріп, жер шоласыз. Содан 
тіпті шаршамайсыз, ал мен сізден ұялғаннан ғана әрең ілөсіп 
ж урмін," — дедім. "Оның рас, Федюша. Бұл м енщ  — жас 
күнімнен мансуқ ісімі Алматыда жұмыс істеу өте қиын, осіре- 
се академияның сан-салалы білімдарларына басшылық жа- 
сау. Әр ғалы мның өз бабы бар, әрбірі өзінш е мәнді іспен  
шұғылданамын деп  ойлайды... Ал мұнда? Ештеңе ойламай- 
сың, табан астыңдағы жер бедершен өзге көрерщ  жоқ. Есіл- 
дертің сонда ғана, көңіліңе түиген бір жоқты іздеумен бола- 
сың. Ал шаршағаныңды сезбеу — бұл іске жан-тәніңмен бері- 
луде. Әлдеііір к ен  көзін кесуге аңсарың ауып келе жатасың 
да, кеш  батқанын бірақ білесің... Алматыдан шыққанда емдеу-
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ші дәрігерім мағаи: "Күп әтіпдо көп жүрмеңіз, режімді оұзба- 
ңыз, ішіертоішяңнз ңауіпті", — дсген-АІ■ Өзің аіпшы, он екі 
сағат тапжылмаіі күн  астында жүргенде оір кун  ауырдым ба, 
қан қысымым көтершп басым зеңді мы ? Жоқ, қаігта сауы- 
ғып кетгім. Л?л<? кезу, кен  жү.ігесш қарау, Федюша — менің 
боп дертімнщ бірдең-бір іинпасы !.." — деп, аға серіктесім 
ағынан жары \ды.

...Сапарымыздың аяқ шеншде, бүл енді дауыл үііген құм  
атжа\ \арын жаяу аралап, машпнамызды көбіне өзіміз төсеген 
тақтаігмен "сүііреп", ондаіі кез^\е Қаныш Имантаііұ^шда қарап 
тұрмаіі қсь\ғабыс ететін-ді, ақыры соның бір қойнауында аял- 
дан, шурф қазып, бірер тәулік беіінет тартқан шақ еді, ус тазы- 
мыз дауыстап, бізді қасына шақырып: "Жігіттер, еңбегіміз 
жанды, мынаны қараң,\ар! — д еп  жұдырықтан қызгылтым 
тасты көрсетті. — Бұл — өте қымбат нәрсе, сирек үшыраіітын 
уран рудасы! Қазан көтеріңдер, бүгін демалайық..."

Сал жерде біз қоржынымыз әлгі тасқа толғанша жаттық..."

Институтднректорыиың тьіңғылықты ұнымдастыру ша- 
раларына, әріптестерін барынша асы қтырған талабына орын- 
даушы мамандардың ынтымақты жұмысы қосылған соң қоя 
ма, алғашқы ж ы \ды ңөзш де-ақ қаж етдеген деректердің бар- 
лығы да сұрыпталып, редакцпялық кеңестщ  алдына түсті: 
геоф нзнкалы қ іздеу нәтнж елері, моталлогениялық ж өне 
шлихтар бойынша ж үрген зертгеу материалдары, бұрын 
соңдытүсірілген геологиялық карталар, барлау есептері мен 
оларға жазылғаптүсішктемелер, түрлі съемкалар, аймақгагы 
ж ерасты  сулары туралы деректер, гндрохнмня \ы қ  талдау- 
ді>щмәлімдемелері, Сарыарқа қыртысында ашылған үлкенді- 
кішілі кен орындары туралы маглұмаггар... Соларды ж инау 
үшін геолоіиялы қ қорлар ғана емес, әр түрлі архивтерді 
қазуга гура келген, тіпті іпікі істер миннстрліпнде сақтаулы 
тұрған бұрынғы полицня департам ентш щ  сарғанған ескі 
қагаздары нан да алты ж үзден  астам кен көздері туралы 
мәлімдемелер іріктеп алынды. Зерггеуш ілер алдында сөйтш 
ж ер-ж ерден жнналған жалпы қарамы бес мындан дерек жа- 
тыр. Әроірін гы/\ымнталдап, өрқайсысын сипапап , арнаны 
кадастр жасау керек.

1953 ж ы лды ң басы нда-ақ  м еталлогеннстер  тобы  бұл 
мшдетті ондагыдай орындап шықты. Енді болжам карталар- 
дың жоба макетін сызуға болады.

Ө зтепрнясы ны ңалғаш қы  қағндалары нж арня еткен кез- 
де-ақ, Қаиьіш Имантайұлы қателепп, иәдұрыс істспотырға- 
нын білмесе де, батылбаилам жасап, Орталық Қазақстан аты-
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рабынан бірнеше жаңа кен орнып болжакан. 'Ганданарлық 
жөйт: олар жоне түгелдей дер.ик ешкім ойламаган, тінті кеп 
болуга тшс деп күтпеген аудандардан еді; әрі геосинклиналь 
зоналар ғана емес, тау жыиыстарының озара қатиарлапган 
жүлгелершен, Ленинград геолоітары ештеңе ж оқ деген гео- 
тектоникалықсызат-жарықш ыларбойынанкорсетілгем ді... 
Ғылыми бәсекегө түсіп, тәуекелге бел буған соң, несше аяи- 
сын, теорня нүсқаган болжамға сечді де, картаның алгашқы 
макетіне түсірчті!.. Ш екеіз батылдық, әлде гылыми сезіктщ 
нәтижесі? Ж оқ, бэрінен де бұрын бұл — өзі онлап тапқан 
ғылыми конңепңнясы ны ң  дүры с-бұры сты ғы н тексеру. 
Кімнщ болжалы дұры с?..Бұган кесікті,тегшде, ғылымемес, 
геологтардың барлауы антады!

Ту баста өзара келіскендей, болжам картасының негізіне 
докембрийден осы заманғадейш п дамутарихы нақты көрсе- 
тілген Орталық Қазақстапның геологиялық — құрылымдық 
картасы алынғаи-ды. Бұлкарта қүрлық боп қалыптасутари- 
хында аймақтың алтытүрлі кезеңнен өткешн шамалаған. "Ре- 
п ю н н ы ң  сатылап ө с к р ш  рас болса, — деп топшылагаи-ды 
Қаныш Имантайұлы, — картаны жасаушылар (Н.Г.Кассин, 
Г.Ц.М едоев) анықтатан геотехпикалық алты кезеңд і өздері 
мансұқ еткон ғылымнж аңа конңепцияға сәйкес жеке-жеке 
тамзукерек.. "Ғалымпыңойынша, әрбір көзең аяқталар қар 
санда Сары арқа қыртысы күрделі озгерістерге үшырап отыр- 
ған. Демек, алты кезеңнщ  әрқайсысы, не кейбірі кон шогыр- 
ланған ірі қабатгарға ие болуы ы қтимал... Сол себепті "Ж үмыс- 
тыңб у л кезеңінде тсілдаужан-жақтыжүрую тшс, ендіасығуға 
болмайды  (ту баста, материал жннар кезде ж ұрттың бәрш 
асықтырғанын ескеалыңыз! — С.М), — деп сскортеді галым. 
— Өкткені әр к езе ң н щ  табнғатын танытқандай басты белғі- 
лер ін  дәл анықтау шарт, оларды қатпарлық қүры лы сы  бо- 
йынша, магмахық ж өнінен де, шөгшді-жанартаулық жара- 
тылысына қаранжіктеп, мұқиятзерттейміз ", тоқ етерш ант- 
қанда, бірнеше ж үз кісінің әлденеше ай тапжылмай отырыи, 
қосымша ж үздеген карталар сызуын талап еткен...

Ж ұм ы сты ң екінші жылында-ақ болжам карталарының 
алғашқымакетіә:зірболған-ды. Алайдаол — картаныңнағыз 
өзі емес, әмбе кейбір табақтары жетіспейді, дүдәмал жайлар 
дабаршылық, оларды қайыра тексеру қажет. Себебі, олешкім 
күдіктенбейтін, әлдекім соңынан олқылық тауыи, "Мынпуың 
не?" демейтш, иайдаланар болса — орта жолда сүрш бейтш  
сенімді еңбек болуғатшс. Қатаңталап! Сонсоң да, редакцня- 
лық Бас кеңес карганы одан әрі ж етілүірт, тексоруге 1953
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жылдың күзі мен қысын түгелдей дерлік адақтаған, 1954жыл- 
дың қаңтар айында аяқталған жұмыс көктем бойы тағы да 
пысықтаудан өтеді.

Картада 280 табақ, оған қоса әр түрлі геологиялық және гео- 
логия-металлогениялық жеке парақтар бар. Солардың ерқай- 
сысы бойынша дербес түпн урмелер жазылған. Оның көлемі — 
қалыңдығы кере қарыс 36 том. Түсіндірмелер өрбір кеңлд аудан- 
ның геологиялық құрылысын, онда кездесетін металл шоғыр- 
ларын, құрамындағы пайдалы элементтерді, кен көздершің ге- 
нетикалық түрін, оның зерттелутарихы мен осы күнге есептел- 
ген қорын, тіпті сол аудандағы құрылыс материалдары мен су 
мөлшеріне дейін, егер бұрыннан мәлім кеніштер сол табаққа 
дәл келсе — оның да ашылу хикаяты мен барлану тарихы, ең 
аяғы бұлтуралы қандай өдебиеттер, деректер пқуға болатыны- 
надейін... егжей-тегжейлі баяндап береді.

Картаның ең басты артықшылығы — Орталық Қазақстан- 
ның қай түкпірінен темір мен марганең, мыс пен қорғасын, 
мырыш, молибден, вольфрам, бағалы ж әнесирекметаллдар, 
басқадай да полиметалл кендерщ іздеуте нақты нұсқау бе- 
руінде. Б у р ы н  малімсіз жерлерден і р і - і р і  40 т у р л і  кен шоғы- 
рын болжауынла. Ғажап жөйт: солардан қандай металл тау- 
ы пж әне оны қай қабагган іздеуж өнінщ  нақты көрсеті\уі!

Мысалы, темір кендері Сарыарқа жонында төрт түрлі гео- 
логиялық дәуірде орналасқан. Алайда оның өндірістік қорын 
текқ ан атем ір  кварциттері кездесетін қыртыстардан барлау 
қаж ет. М арганец те геологиялық төрт дөуірде ұшырасуы 
мүмкін, оны бірақ алғашқы варис шәгінділері ж атқан қабат- 
тардан іздеутиімді болмақ. Мыс болса Орталық Қазақстанда 
ең көп тараған, өте қорлы кен. Ол да негізшен төрт дәуірде 
шоғырланған. Ал полиметалл кендерщ екі ғана дөуірден ізде- 
ген жөн. Сирек металлдарды кварц, грейзен түрлері ұшыра- 
сатын жыныстардан қарау керек...

Болжамдаутеориясының негізгі кілті де, нақтылы пайдасы 
да осы. Сапарға еі і\і ҚАЙДА, НЕМЕНЕ іздеймін деп көз жұмып 
шықпайсың. ҚАЙ ЖЕРДЕ НЕ жатқанын күні бұрын шамалап 
аттанасың. ОныцҚАЛАЙ жатқаны, ҚАШАИ жаралғапы дакоз 
алдыңда жазулы тұр. Тек соны ажыратып оқи біл!

Картаны жасаушылар болжамдау үстіндетеориялықнұсқа- 
умен шектелмеген, өз топшылауларын одан әрі терендетіп, бар- 
лаушылар қолына нақты ұсыныстарөлрлеген. Орталық Қазақ- 
станның барлануға тиіс аймағын олар шартгы түрде үш кезең- 
ге бөледі: алғашкысы — ө н д і р і с т і к  манызы зор, і р і  кен орынла- 
р ы  сөзсіз табылатын ауланлар: екіншісі — ө н л і р і с т і к  мәні ай-
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кын а о у т у  болатын у м п т і  гіуланлар. үшіншісі — ^ндірістік мәні 
айқын деуге болатын үмгггі аудандар, бұларды алғашқыдан 
кейін, екінші кезекте мшдетп түрде барлау қажет: үшіншісі — 
өндіріспк белплері аз, бірақ жоспаолы туиле тексершгі, кобірек 
барлаулы кажет ететін м у а а ө л і  ауданлар...

Картажасалды, жұмыс бітті Барлаушы геологтар қолына 
бер де, нәтижесш  күт! Бірақ Қаныш Имантайұлы, ғылыми 
жетекшісін бір ауыздан қолдаған институт ұжымы қолдарын- 
дағы картаны пайдалануға беруге асықпаған. Қ айтаәртүрлі 
кең естерге  салып, ғалы мдар сарабы на беріп, бұл  үш ін 
өздерінің қарсыластарының аяусыз сынын тындаудан да бас 
тартпаған. Сол үшін де соңғы екі жылда Алматыда екі мәрте 
ғылыми конф еренция шақырылады. Оған реепубликаның 
тандаулы мамандары, ғалым геологтар қатысқан. Мөскеуден, 
Лениградтан, басқа да геологиялық ұжымдарынан неше алу- 
ан бгммгіаздар келеді. Қысқасы, академик Сәтбаев ж ария ет- 
кен ж аңа теорияны ң ж ақтастары  мен қарсы ластары  тізе 
қосып отырып, емін-еркін пікір айтуға мүмкіндік жасалады. 
Екі жиы н да, әрине, қы зу  айтыспен өтеді, сын да, мақтау да 
айтылады. Әлбетге, мамандар айтқан бағалы ұсыныстар, ойлы 
пікірлер іле-шала әж етке асты. Әйтсе де болжамдаудың өзі 
аш қан принциптерш  қорғауда қазақ  ғалымы ешкімге де 
еңкеймей, көп жылғы еңбекпен табылған ғылыми сара жол- 
ды берік ұстаған.

III

Осы қарсаңда Ленинград металлогенистері де зерггеуді 
бітіріп, геология ж ұртш ы лы ғы ны ң назары нда "Орталық 
Қ азақстанны ң металлогениялық болжам карталарының" 
екшіш нұсқасы н ұсынады.

Сөйтіп, жол басында, осы ж ұмы сқа кірісер алдында бетпе- 
бет келген ғылыми екі мектеп — ВСЕГЕИ мен ҚазГҒИ ұжым- 
дарының зерттеушілері ізденіс соңында қайыра кезіккен...

Барлаушы алдында Сарыарқаның бір емес, екі бірдей бол- 
жам картасы жатыр. Екеш де Одақтағы аса ірі, беделді зерт- 
теу институттарының ғылыми кеңестерінде бекіген, екеуіне 
де өлденеше ғылым докторлары, академиктер, әйгілі ғалым- 
геологтар қод қоиған. Екеуі де өкілетті ғылымн кеңестерде 
талқыға түсіп, өндірістік барлауда қолдануға кешлдік алған. 
Қолайыңа ж аққаны н қолыңа алда, барлауға аттан! Бірақ?

Иа, қолайсыз ж әйтке осы арада кезігесіз, екі картаның да 
геолог-барлаушыны тандандырған бір гаоі бар: өйткеш  бір

34-26
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аймақ үшін ркі түрлі болжам антқан; домек, ею түрлі бола- 
ш ақ моңзеген: тіпті бір кенш ң көлемі мен мөні, түрі мен тегі, 
қоры хақында бір-бірінен алшақ жатқан түжырымдар боріл- 
ген. Қысқаоы, б ү \  карталарды басш ылыққа алып барлауға 
аттанған топ оір квнді окі жердеп іздеуге мөжбүр болмақ. 
Немесо оіреүі боныиша оны іздеугетшс те, екішшсіне сенсе — 
әуре болудың қаж еті шамалы...

Іздеуші геолог, орнне, аң-таң. Қан картагасену керек? Қай- 
сысын пір түтып, жолға шыққаны жон? Пкеуінщ де қосымша 
түсініктерщ оқысаң — осалы жоқ. Өте- мөте сенімді жазылған. 
Қан бетшашсаңда көкенге қоныптүр. Бірін қате деп, екіншіпн 
дүрыс көріи таңдау үіиін де, сірә, бірталан бшм, сұңғыла ақыл 
керек сняқты, Ж ә, сонда мұндай шатағы мол картаның пайда- 
сы болама? Геологқа, тегшде, бұлталақсыз нұсқа қажет!

Ал карта жасауш ылар бұл кезде аш ық ғылыми айтысқа 
шыққан-ды, тіпті бір-біріне есе берер емес: геологнчлық бас- 
палар бетінде, арнайы шақырылған ғылыми кеңестерде әр 
мектеп өз топш ылауларын қорғап, баяндамалар өзірлеп, 
еңбектер ж арня еткен; бас-аяғы екі жьь\да Ленинград пен 
Лчматыда осы хақында бірнеше мәжілістер өтгі. Екі ж ақтан 
да соған көптеген галымдар қатысты. Бұлар ғана емес, өзге 
инстш уітарды ң, Геолоғия министрлігі мен КСРО ҒА-ныңәр 
түрлі сарапшы комисснялары бұл айты сқа бірнеше мәрте 
пікір білдірді. Кей мезплгеология қауымы осы мәселе төңіре- 
пнде екіге жарылып, бптспес дауға түскендей қиы н сәттер 
детуы п қалып жүрді...

Шындығында, солайты сқа аділ теро \ік айту да оңай емес- 
ті. Себебі бірше "жоқ", екіншісіне "бар" деу керек. Өзге төре- 
лікке екі ж ақ та көнбейді. Ақыры, бұлдау екі жылға созылып 
к ел т , 1956 жылы Мөскеуде өткен метал\огенпя.\ық кеңес екі 
ұжымды да рпза еткен қаулы қабылдайды: "Екі карта да 
өмірдв, нақ гылы іздвум ен тексерілсш' қымбатқа т усседекен  
болж анған барлы қ нүкт елерде тексерме барлау ж үргізу  
кажет. екі теорияныңдадұрыс-бұры*. тығыниіынаііыдерек- 
тер ғана ш еш еді.."

Бұл айтыстың ақырғы қорытындысы 1958 жылы Алматы- 
да шығарылған.

Металлогенистердщ Бүкілодақтық Оірінші кеңесіне геоло- 
гііялық 120 гылымн және өндіріс мекемелернш сепз жүзден 
астам өюлдері қатысқан. Талқылауда пікір білдірген академик-
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термен ғылымдокторларыныңқарамы қырық шамалы. Одақ- 
тағы геологиялық қызмегпң мииистр бастаған лауазымды же- 
текшілері, КСРО геология-география бөлімшесшің басқарушы 
құрамы да осында. Барлық одақтас республикалардан прези- 
денттері, иөжетекші і'еолог-ғалымдары бастаған мамандар де- 
легациясы келген. Шетелден дә өлденеше ғалымдар қатысқан.

Кеңестщ басты мақсаты солкүнде геологияның көкейкесті 
мәселесіне айналған металлогениялық болжам карталарын 
жасауға ортақ нұсқа, әдістемелік қағидалар белгілеу. Сол 
үшін де бүл мәселе кеңінен қойылып, талқылауға әртүрлі 
ғылыми ұжымдарда туған жиырмаға тарта болжам картала- 
ры ұсынылған. Олардың әрбірі түрлі-түрлі аудандар үшін 
жасалған. Демек, өмірлік аса мәнді зерттеуге ВСЕГЕИ мен 
ҚазГЕИ-ден өзге гылыми ұжымдар да шыңдап бет бұрған.

Қазақстан металлогенистері біріиші кеңөстщ талқысына 
жеті баяндама әзірлеген-ді, оның екеуін академик Қ.И.Сәтба- 
ев жасайды. Алғашқысы — "ОрталықҚазақстанныңкеш енді 
металлогениялық болжам карталары" деп аталатын.

ВСЕГЕИ ұжымы төрт баяндама әкеліпті.
Алматы кеңесі алты күнге созылады. Алты күн ұдайы (ба- 

яндамалардың көпшілш тыңдаушыларға алдын ала таратыл- 
ған) геологияныңәр саласында еңбек етіп жүрген мамандар, 
негае алуан бш м паздар өз пікірлерін ортаға салады. Негізгі 
талқы, әрине, ж ұрткүткендей, ВСЕГЕИ мен ҚазГҒИ ұсынған 
карталар төңірегшде болган.

Екі картаның өндіріске берілгешне бес жылға жуық мерзім 
өтгі. Содан бері болжам карталары нұсқаған аудандарда гео- 
логиялық экспедициялартексерме іздеужүрпзді. Қыруарқар- 
жы шығын болды. Аз емес, оңдаған барлау топтарын ұйымда- 
стырды. Албарлау нәтижелері геология жұртшылығын есінен 
тандырғандай: сынақ журген жылларда Орталык Казакстан 
аймағынан табылған 358 кен көзішн оннан тоғызы [дәлшек 
айтсақ — 331 жерде) ҚазГҒИ металлогенистері к ү н і  буоын 
нускаған ауАандардан ашылған! Есеп тіліне аударсак — бар- 
лаушылар іздеуге ш ыққан он сапарының тоғызында олжалы 
оралған! Ал Л енинград геологтарының картасы бойынша 
жүргізІ/генбарлау? Ш ындықтыжасыруғахақымызжоқ: ВСЕ- 
ГЕИ ұжымы әзірлеген карта далалық барлауда өзш ақтай ал- 
мады; олар нұсқаған кендертабылмаған... Жалпылама қағида- 
ларға, әмбебап схемаға с үйешп жасалған еңбек қаншама ықти- 
ятты өзірленгенімен, өмір сынында Қазақстан металлогенис- 
терінің картасымеп бәсекеге түсе алмады. Сәтсіздік сыры — 
оларпайдаланғантеорняныңолқылығы. Демек, ол — геология 
қауымы ертеден айтып жүргендей, барлық аудандар үшін
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жаппай тиімді емес. Сәтті болатын аймағы бар. Бірақ ол — 
күрделі құрылысты Сарыарқа қыртысы емес!..

Алматы кеңесінде жарыс сөзге ш ыққан көптеген маман- 
дар пікірі осыған саяды.

Ц.М.ФИШМАН, Орталық Қазақстан геология басқар- 
масы: "Зерттеушшк деңгейі өте жоғары деп  саналатын ВСЕ- 
ГЕИ пнституты және М әскеу университетппц геолоғ-ғалым- 
дары ның ішінара қатысуымен ж асалған масштабы екі жүз 
мың шақырымдық геологняш қ карта паида.ш  қазбаларды  
іздеуде бізге ешқандан мәнді көмек көрсеткен жоқ... .Л,\маты- 
лықтар картасы туралы олай дей  алмаймыз..."

Х.М.АБДУЛЛАЕВ, Ө збек КСР ҒА-ның президенті: 
"Өзімізге карта жасарда біз Қазақстан геологтарының тәжірп- 
бесш  пайдаландық. солардың картасын үлгі еттік. Сол себепті 
өзімізді Қазақстандық мектептің ш окірпм із деп  санаймыз..."

Г.А.СОКОЛОВ, КС РО  ҒА-ның геология институты : 
"Қазақстанға қарағанда, Орал — ең  көне, к ен  көздері ерте- 

д ен  мәлім аймақ, оны ң қазба байлықтарыда еш бір аймақ тан 
олқы ем ес. Бірақ бұл оңірдеп металл огеннялы қ зерттеулердщ 
деңгейі Қазақстаннан кей ін  қалы п қойған... М әселен, Орал 
бойынш а ж асахған ВСЕГЕИкартас.ы (авторы В.М. Сергиевс- 
кий) сәттішыққанжоқ, турасынайтқащ\а, барлаушылар үіш н 
ы қы ласпен қолданғаң.\ай үлгі-нұсқа бола алмады. Н еге? .."

Біз\іңш е, бұлсауалдың қисыпды жауабын, бір мектептщ 
гылыми өсуде екінші мектептен неліктен кейіндеп қалатын 
себебш КСРО ҒА-ның геология-география бөлімшесінщтөра- 
ғасы академик Д.И.ЩЕРБАКОВ Алматы кеңесін қорытын- 
дылаған сөзінде өто дәл айтқан: "Геология гы лы м ы ны ңдам у  
ер екш ел ігін е  тоқтала кет кім  келед і, Одақт ың бірт алай 
түкпірін соңгы  ж ылдары аралау кезіиде м ен гы лы мн ойды ң  
орталықтан шет аймақт арға оғіы сқаны н к ө р іп  ж урмін. 
М әскеу  м ен Л енинград бұл ж өнінде бұры нғы  басымдығын 
енді көрсете алмайды... Ә сіресе соңғы  он жы,лда жер-жер- 
дегі ғы лы мн оғі м ен өнд іріс мектеитері керемет өсті. Оларды  
өсірген  — өмірге ж ақындық, нақты барлаум ен ш ұғы лдану! 
Осы жәйтпен ш ы ндап есепт еспесек — мықтап қателесеміз. 
Орталық тан келіп, болы мсы з бірд емелерд і ір і ж аңалық д еп  
бопсалапөткізетін зам анкелмескекетті., жолдастар... М енің- 
ше, ортілық тағы ғылыми-зерттеу институттары өмірдщ  осы  
бірсүйкімдішындығынантиістіқорьггыңдышығаруға тшс!... "

М еталлогениялық Бірінші кеңестщ  Алматыда өтуінщ өзі- 
ақ Қазақстан ғалымдарының бұл салада алдына жан салман,
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барлық әрттестерш ен  көш ілгері озық келе ж атқаны н рес- 
ми мойындау болатын. Бұл шындық кеңестщ  бір ауыздан 
қабылданған қаулысында да атап көрсетілген: "...паіІАалы 
қазбалар қот іалары ны ң жор қыртысында орналасу заңды- 
лықтарына тымжалпылама қарап, кеіі ретте соларды қатаң 
схемаға айиалды ру қа уп і зорайы п барады. М ұны  бұлжымас 
қагіщ адепқабы  чдауға болмаптындығын Қазақстан металло- 
геннстөршіңсөтті ж үмысыдәлелдепберд і .

Кеңее Қаз ҒГИ-да жасалған картаның өміршең дүнне ғана 
емес, үлплд іс екенін де бүкіл геологня қауымына ж ария ет- 
кен-ді. "Сәтбаевкартасы, — д е п ж азған-ды "Мзвестпя"газеті 
кең ес туралы есебш де, — геологтардың м әңп  және өздері 
үш ін аса м аңы зды  өмірлік сүрақтарына дәл д е  жан-жақты 
жауап береді. Ол сұрақтар — Н Е ІЗДЕУж әне оны Қ А Й Д А Н  
ІЗД Е У ..." Бұлсұрақтарға академик Қ.И.Сәтбаев өз моногра- 
фнясында нақты  жауап бере отырып, пікірін былайша қоры- 
тқан: "Біздіңж ұмысымыздың түйіні — м әселен іжан-жақты 
зертгеп, алғаш қы бақы лаумендерект ордіт оіы қж инап, тал- 
даудынақт ыж үрпзіп, тұж ырышағанкезде әд/ддіккежүгіну, 
өң ақырыңда, ғы лы м п еңбекте үжым болы п ж ұмыс істеу... 
Тегшде, опы  м ет алогенняны ңкеш ендіжаңа ә д і с і депатауға 
болады".

Бұлжолы да ақиқатжеңді. Лкадемик Сәтбаев непзш қалап, 
көп еңбек, қиынш ылықпен сомдаған болжамдау теориясы 
өзіне жолды нақтылы барлаумен ашты. Оның өміршеңдігі де, 
өзгелерге үлгі болар себебі де осында. Ғалымның өз сөзімен 
айтқанда, "Болжам теориясы — металлогеніж іық ілімніңт уп  
қазы ғы болса, болж амкарталары — оны ңасқарш ы ңы ... Со- 
ны м ен бірге ол — ғ ы у \ы м н ы ң  кезекті оір туындысығана емес, 
еңалды м ен — м ы ңдаған барлауш ы геологты ж ер қойны ны ң  
қ ұпиясы наш уға қүлш ы нды рар сенімді нүсқа  ".

О рталы қ Қ азақстанны ң  болжам карталары н ж асауға 
қаты сқан ж етекш і топқа, осы тарау басында есімдері атал- 
ған Қ.И.Сәтбаев бастаған сегіз ғалымға 1958 жылы Кеңес Ода- 
ғының сол күндеп ең жоғарғы, әрі мәртебелі марапаты — 
Лениндік сыйлығы берілді. Әсілі, бұлда Қазақстан металло- 
геннстерініңозық еңбепн ресмитанып, ғылыми өміршеңдігін 
мойындау болатын. Ш ынтуайтын айтқанда, нақ осы жұмыс 
геолог Сөтбаевтың бұдан отыз жыл бұрын, 1928 жылы Ж ез- 
қазғанның кен төбелерінде сезік-болжамға ден қойып, батыл 
кіріскен іздеш гінщ  әдеттегі "жол болғыштық, иә салымды- 
лһіқ" емес, ғылыми көрегендік екендігше тағы дө тәнті етті. 
Сондықтан да оны ғылыми қауым болжамдау ілімінщ, бол-
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жам карталарынжасау ісінің нағыз білгірі деумен бірге, одақ- 
ты қ геологияны ж аңа деңгейге көтерген, жаңа тармақпен 
банытқан, яки МЕТАЛЛОГЕНИЯ ілімінщ непзін бекемдеуіш 
теоретигі дөп таныган-ды. Соған оран Қаныш Имантайұлы 
іргесін қалаған ғылымнжаңа мектеп — Қазақстан геологга- 
рының дербес ұясы емірге кеК!п, оның талантгы түлектері 
ізденіс бастағаи аймақтарда ерекше жолды болып, қазақ да- 
ласы ны ңж ерасты  банлыгын көптеп ашабастады...

Әрнне, осыншама айтыс-тартыстан соң Қазақстан метал- 
логеннстерщ щ  мадақ дақны рты  күл/\і О дақтың геология 
қауымьша (ал олардың жалпы қарамы он мыңнан астам ма- 
мандар!) мелш болып, ондаған, ж үздеген кең іздеуші ұжым- 
дардың көсібн қызыгуын туғызған. С.оған орай Алатау бау- 
райындағы алма бағына оранған әсем қала Алматы — геоло- 
гпя жүртшылығының өзшдік Меккесіне аиналды. Оған Одақ- 
тың алыс түкпірлерінен де іздеп келш, іс-тәжірибесін үйре- 
нуге талаптанған, Чехословакия, Польша, Болгария, ҚХР, 
Индня мен Албаниядан да геолог-ғалымдар келіп, болжам 
карталарын ж асау өдістемесін меңгерген. Рас, сол табысқа 
Қазақстан іздеуіш лерш щ  ұзақ  жылғы еңбекпен ж еткеш н 
ескермей, мүддем картаны оп-оңан ж асап алып, олжаға бей- 
нетсіз қарқ  болуды көздегендер де болған...

О зы қ мектептщ даңқты жетекш іеш  өздерінде отпек ке- 
лелі жнындарда баяндама жасауға ш ақырғандар да аз емес. 
Кепбірі академик Сәтбаевтың ғылыми мәжіліске қатысуын 
да мортебе санаған. Қазақ ғалымының Кеңес Одағы геолог- 
тарының ұлгтық комитетшщ төрағасының орынбасары бо- 
лып сайлануы да сол қарсаңда, ал "Кеңестік геология" жур- 
налы редакцня алқасына мүшелікке шақырды.

Сүйсш ерлік жәйт: ғылымн даңқы ны ң бнікке көтерілуі 
Қаныш Имантанұлын өзгерткен ж оқ, мадақ лебіздер мен 
мәртебелі сыйлық, түрш атақ, құрметтердщ бәріне олөткпшп 
рәсімдей қарап, күнбе-күнғі машық мінезінен, беріле жұмыс 
істеуден жаңылмады; мақсат-мүддесі де бар білімін, қуат- 
күшін, ойындағы ісін ел и гш п н е  ж ұмсау болып, бәз-баяғы 
қалпында қала берген.

ГҒИ болса игі нотиже берген зерттеуді бұрынғыша жалга- 
стыра бергон. 1968 жылы-ақ онда "Өспен тектоннкалық ай- 
мағының геологиясы мен металлогениясы" гақырыбы бой- 
ынша жұмыс басталган. А.дсодан оірнеше жыл бұрын ннсти- 
тутгың бір тои ғалымдары Шығыс Қазақстанның болжам кар- 
тасын әзірлеуғе кіріскен-ді. Екі іздеш стщ  де ғылыми же- 
текшісі — академикҚ.И.Сәтбаев.
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Сайып келгенде соньщ бәрі де, басқа аймақтар бойынша 
жүргенізденістерде — гылыми-зерттеу инстіггутының күнбе- 
күнгі зертгеу тақырыбы. Әмбе оларды сәтгі атқаруға ұжымда 
қалыптасқан тәжірибе бар. Алайда Қаныш Имантайұлының 
өзі болжам карталарын жасау ісіп ізденістщ бастапқы кезеңі 
деп есептеген. Ал екшші кезеңде, оның пайымдауынша, пай- 
далы қазбалар кен орындарын өзара топтап, металлогениялық 
ізденісп тереңдете жүрпзіп, ақыр аяғындаөте ірі калемді бол- 
жам карталарын түзеу қажет. Академик Сәтбаевгың пікірінше, 
бұлжұмыс күндердщ күнінде, таяу жылдарда жер қыртысын- 
да кен шоғырларының пайда болу зандылықтарын ашуга жет- 
кізер — бірден-бір кілг. Ал, одан әрі ғұмыр жетсе — кенқабат- 
тары жаралуының құпиясын білуге құлаш ұруға болады. Сірә, 
онышешу үшін он бес жылш амасыуақыткерек...

Ш ынын айтқанда, бұл ж ер қыртысының жүздеген метр 
қатпарлы қойнына миллиондаған жылдар бойы мықтап жа- 
сырып, адамзат қауымының небір көреген де кемеңгер білпр- 
лері талап қылып, бірақ шеше сіүмай келе ж атқан құпиясы 
болатын. Соны шешпекке талаптанушыныңөзі ғажаперлік, 
заңғар ойдың қол жетпес шығанға ұмтылысы емес п е?!

(Әлбетте, қазақ ғалымының бұл істегі игі талабы елеусіз 
қалған жоқ. 1957 жылы академик Сәтбаев Ж ер  п\анетасының 
металлогениялық жалпы картасын жасау жөніндегі Халықа- 
ралық комнссияға Кеңес Одағы атынан мүше боп енген-ді. 
Американың Принстон, Англияның Кембрндж университет- 
тері оған арнайы хат жолдап, 1964 жылы өзіне қолашчы уақыт- 
та металлогения тақырыбында дәрістер оқуға шақырған. Нақ 
сол жылы жазға салым Делиде өтпек дүние жүзі геологгары- 
ның конгресшде қазақ ғалымы тап осы тақырыпта бас баян- 
дамашы болуға кедісімін берген. Амал қанша, қатал тағдыр 
солардың бірде-біріне қатысып, қордалы мәселедегі ұтымды 
опларын мәртеоелі мшберден жария етуне мүмкіндік бермеді 
Сол үшін әзірлей бастаган гылыми ой-толғамдары ғұламаның 
ең соңғы еңбегі болып, ж азу үстемнде аяқталмай қалды...

Қытайдың геологня университетінщ ғалымы Чжоу ЧАО- 
ФАННЫҢ естеліпнен:

"Қаньіш Имантапүлы Сәтбаөв П екинде өткен Қытай гео- 
логтарының бірінш і конф еренциясы на қатысып, Қазаңстан 
мамандарының геологпя карталарын жасаудағы тәжірибесі 
туралы бяандама жасады. Қытайлық әріптестері ортасында 
оны ң хабары ерекш е ынта туғызды. Өйткені бізде сол қар- 
саңда 1:3000000 масштабта жасалған геологпялық сір-ақ кар-
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та бар-ды. Дем ек, бұл салада бізде әлі мардымды еңбектер 
жоқ болатын. Қытайдың геология минпстрлМ осы конферен- 
циядан соң кеңес Одағының кен  іздеуші, әсіресе Қазақстан- 
ны ң кәсібн мамандарын көптеп шақырып, олардың тәжіри- 
бесін үнренуді машық егп . Нәтижесінде біз кууьи КХР аты- 
рабында жаппай ізденіс бастадық.

Сәтбаевтың сол сапарында м ен ол кісіге ресм и аударма- 
шы болдым. Бір айға тақау м ерзім  оірге ж үргенде м ен ол 
к іс ін ің  ғаж ап түлғасына таң болудан ж алы ққан ем еспін: 
тұрмыстық жәйттерде ерекш е бап тпемещі. кіммен болсын 
с ізд еп  сөнлеспді, кіпппейі.лдіп сонша — өзінен кіш іге де ізет- 
пен қарап, өзіңіз бш ңіз, не  десеңіз — сол болсын, маған да 
сол қолайлы ... д еп  пШ п түратын пбалы  жан... Ал, мен, тым 
жас кезім, неш е н іуан  сүрақтар қойып, мазалай беремін. Ол 
к ісі болса маган жан-жақты тусшік беруден ж алықпайды, 
қайда оқығанымды, тұрмыс куйтімді, ж үмысымның жай- 
жапсарын топтіштей сурайды. Қытайлықтар рәсім інде жасы 
үлкендерге әрдайы м  қолғабы с етіп, ауы р ж үгін көтеруді 
міндеттейтін өнеге бар. М енде Сәтбаовтың чемоданын көтер- 
м ек болсам, ол к іс і көдімгідей ренжпді. "Біздщ халы қ әйел- 
дерге ешқашанда ауыр жүк көтертпейдһ сіз мені ұятқа қал- 
ды расы з..." — деген  соң, амал қанша?!.. Галымның к ісш к зор  
түлғасы, сүңғыла ақыл-ойы, адамды өзіне баурап түратын 
ж арқын әлпеті менщ  коңілімде өшпес әсер қащ ы рғаны  сон- 
ша, ғүмыр бойы умытпай, өзіме өнеге етш келем ін ..."

("Қазақстан ғылымы" апталығы, 1999ж., 16-31 наурыз).

Зер сала қарасаңыз, қазақ  галымының кен орындарын 
болжамдау саласындағы, әсіресе металлогения ілімін өрісте- 
ту ісіндегі түбегейлі де тұрлаулы еңбеп  әлем геологгарының 
назарына ілігіп, сол күннщ  өзшде таң қаларлык қызығу ту- 
ғызған. Амал қанша, кеңестік ғылымның ауқымы өте тар, әрі 
қасаң  идеологиялы қ қы сп ақта  болуы, К еңес О дағының 
билігін ұстаған мемлекет қайраткерлерпиң б'лш-танымының 
таяздығы, бәлкім, қазақ  қауымын жайлаған қы зғанш ақ пн- 
ғыл мен пендеішлік Қаныш Сөтбаев сынды алып тұлғаның 
ұлы ісін солкезде, опатболғаннан кеиін де, қысқасы, олөмір 
сүрген ғасыр иппнде жеткілікті бағалап, әлемдік деңгейге 
даралап көтеруге мүмкіндік берген жоқ. Өкінішті жөйт, кере- 
ғартағылы мдемеске ш араңж оқ!..

Г.В.НЕЧИТАЙЛОНЫҢ естелігінен:
"...Алматыға жолы түскен сапарларының бірінде Н .С.Хру- 

щ ев Қ аны ш  Нмант айүлын сүхбатқа ш ақы ры п, өзіне тән
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ңарапаным һәм біршама дөрою түрде, Англняға ресм и барған 
кезінде Н.А.Булганин (КСРО Министрлер Кеңесінщ төрағасы 
— С.М.) екеуі кезденсоқ тап болған қолайсы з бір жәнтті 
сүйсіне әңпмелепті. Бұл жайында м ен президенттщ өз аузы- 
нан сол күні естідім, сірә, көңш нщ  марқайған сөтіне тап бол- 
сам керек. Әңгіменщ  жаи-жапсары мынадай...

А нглияны ң премьер-министрі Энтони ҺІДЕН К еңес Ода- 
ғының көп ұлттан құралған алып ел екендігш  мойындай оты- 
рып, "Сіздер бул істе тамаша табысқа жеттщіздер, ал ¥лы  
Корольдікте жағдай басқаша дейді білем... Мысалы, аз үлттар- 
дың ортасынан жарып ш ы ққан көрнекті тұлғалар сузде жоқ. 
Академик Сәтбаев сияқты К еңес Одағының даңқы н әлемге 
паш  еткен айтулы ғалы м ны ң әлем дік аренаға ш ы ғуы  — 
сүйсінерлік  ж әйт!.." — дегенде, "Николай А ,\ександрович  
екеуміз, — депті Никита С ергеевич қатты күмп, — Сіз жа- 
йында, Қаныш Имантаевнч, ештеңе білмегендіктен, әңгімені 
өрбіте алмадық. И ден мырза а зд щ  не  Тстейтініңізді, қайда 
тұратыныңызды тәптіштеп сұрағанда, м ен Булганинге, ол 
маған қарап, өтірік-шыны аралас бірдемені ойдан бопсалап 
(түпнұсқада: "стали бекать и мекать"), ақыры, әңпм ені басқа 
сөзге аударып, әрең құты/\дық. Ал, қазір, — дейді Х рущ ев  
басын сипап, — сол күнгі олқылығымды толтыру уш ін әдейі 
шақырдым. М іне, енді сізді ж ақынырақ білдім, жұмысыңыз 
сәтті болсын, күйлі-қуатты болыңыз!.."

Ғұлама ғалым арамыздан кеткеннен кейін көп жылдан соң 
мәлім болған осы гөп те, тегінде, академик Сөтбаевтың басы- 
нан кеш кен қилы тауқы меттщ түп себебш айқынырақ ұғын- 
ды рсакерек.

ЖАҢА БИІКТЕРГЕ

I

П резидент боп қайта  сайланғаннан беріде ғалымның 
жұмысы тағы да ұлан-асыр көбейіп кеткен-ді. Ғылым ордасы 
да бұлкезде сан-салалы ірі орталық. Зерттеу институттары- 
ның өзі отыз қаралы. Оларда он мындай қызметкер істейді. 
Ізденіс өрісі жан-ж ақты  өсіптереңдейтүскен, ғылымныңөр 
түрлі саласын қамтиды. Бөрін болмаса да, ең бастыларын 
президентбілугетиіс. Одан өзгекісі шеше алмайтын күрдем 
жұмыстар қаншама!

Қаныш И мантайұлы басқарған мөжілдстер әрқаш анда
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қы сқа өтетін жөно іокерлік снпатымеп дараланыи, ерекше- 
лігімен есте қалатын: біршішлен, мөселеге қатысы бар адам- 
дар гана шақырыл<іды; екІншід»н, сөплеушілерөцгіменщтоқ 
етеріи молімдеуге тшс — жалпылама есеп, жутаң ой, дау- 
рықиа ақпармен құтылып кетем деп ойлама; үшппшден, па- 
қты ұсыныспен сойле... Ал, талқыға түскен тақы ры пты ң 
ғылыми мені ұтымды болса — Қаныш Имантайұлы оныңба- 
ғыт-бағдарын әрдайым назарында ұстап, тністі көмек көрсе- 
теді. Сынақ жүргізушілерғе де маза бермейді. Тіпті көңіл- 
күйін сұрап, қаж ет деп білсе — тұрмыс ахуальш түзетуге 
жағдай туғызады.

Ал Ж езқазған  тагдырына байланысты мөселе — Қаныш 
ІТмантайұлының әрі азабы, әрі рақаты. Ж езқазган  қырты- 
сы ны ң ж ы лм а-ж ы лғы  ахуалы н, барлау ж аңалы қтары п, 
тоңірегш деп іздешстер, барланған қабаттардыңж ай-күш ... 
бәр-борш ол жадында ұстайды. М үмкшдік тауып, жылына 
бір мәрте сол өңірге барып тұруға тырысады. Алда-жалда 
бараалмаса — кодімгідей аңсап, ерекш ееағынады. Сағыны- 
шы үдеп, түсінде көріи, зеріге бастаса — өз инстптутындағы 
мннералогия мұражайына келеді де, Ж езқазғаниы ң кентасы 
тізілген шьшы шкафтың аддында жарым сагат тапжылмаи 
қарап тұрды-ақ, о тоба, едоуір сергш қалады. Осы осалды- 
ғын ж ақсы  білетін еғде әріптестері сол хақында әзіл-оспақ 
айтып, күлкіге айна<\дырса, ол: "Ж езқазған  мннералдарына 
мен өлердей ғаш ықпын. Соларға қарады м-ақ неше түрлі 
қнялға берілш, кәдімғідей лэззат аламын. Мен үшш олар — 
екішш 'гыныс, қиыр далаға шығып, саф ауа ж ұтқандай бола- 
мын. Тіиті Ж езқазғанға барып қайтқапдай қуанамын!.." — 
дер еді.

Ж езқазғанны ң келеш егш е байланысты қандайда өзекгі 
шаруаға Қаиыш Имантанұлы бей-жай қарап, қол қусырып 
қалыс қалмасы да ж ұртш ылыққа ж ақсы  мәлім. Өзі куә бол- 
ған бір іс жайында Ж езқазғанды қ инженер Далабай Оспан- 
ұ/\ы Ешпанов 1969 жылы бізге мынадан әңпме айтыи еді...

— Бір күні, 44-шахтының бастығы Сәдуақасов Темеш еке- 
умізді, мен ол кезде осы шахтының бас инженерімш, комбн 
нат дирекгорына төтенше мәжіліске шақырды... Кабинетте 
біртоп ннженерлер огыр. негізшен комбннатгың өндіріс-тех- 
ннка<\ық қы зметш щ  жетекш і мамандары, төрде — Қаныш 
Имантайүлы. Біз келген соң ж ұрзты ң оэрі үстел басына жа- 
қындадыда, комбинатдиректоры Виктор Васнльевич Гурба 
мәжі.лісті ашып, сө.з ке.зепн Қаныш Имантайұ \ы на берді.

— Сіздер, осы.Ж езқазғанкенінқалайқазыпкелесіздер? —
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деген сұрақпеп сөзш бастады академия президенті. — Әуөл- 
пде көдуілгі қайламен, күрекпон. Одан кеиш пер<|юраторға 
коштщіздер, күректі сүйретпе скреперлерауыстырш . Ташке- 
лердің орпына вагонеткалар келді. Әжептвуір өнгмді әдіске 
коштіңіздер, Солай емес по? Лл шындығында арқалап келе 
жатқан жүпңді атан түйеге ауыстырғандай әншейіи амал...

И нженерлердщ  қайсыбірі мырс етш, академнктің тосын 
теңеуш етаңдангандай қозғалыс білдірді.

— Сіздер күлсещздер, менщ жылағым келіп тұр, — деді 
Қаныш Имантайұлы кенет түсш  суытып, — төзуго болмай- 
тын дөрменсіздік! Кен қазылагын осы заманғы жабды қ жа- 
сау тура\ы  неге онланбаймыз, айталық, өнімділігі жоғары 
қуатты машиналар қолдануды армандап?!.. Техникалық ой 
қазірде алға шығып кетті... Віздің ғалымдар да бұған "Ж а- 
саута болады!" деп жауап береді. Солардың бірі, әне, ортала- 
рыңызда отыр.

Президент үстелдің ш еткерп түкш рінде монтиып отыр- 
ған Уахит Шәршұлы Шөріповты нұсқады, Қазақ КСР Ғылым 
академиясыныңкен ипстнтуында олсынақ зертханасын бас- 
қаратын. О күиде ж асаң инженерлер Ғшпанов пен Сәдуақа- 
сов та сол қатарда отырған. Қаныш Имантайұлы бүдан арғы 
созін осы үш еуш ен көзін алмай, қатқыл үнмен естіртті.

— Ал, Ш әріпов жолдас — осында отырған мамандардың 
жуас та ең кіш ш ейш , сондықтан да оның неше жылдан бері 
зар қақсап ж үрген арман ісін, "Тау-кен өндірісінде төңкеріс 
жасайтын, кен қазуды ондаған, ж үздеғен есе арттыратын 
жаңа техника жасайық!" деген үсынысына құлақ қойғыла- 
рыңкелмейді. Қане, өндіріс мамандары, шындарыңызды ай- 
тыңыздаршы, Уахнт Ш әршұлыиа нендой көмек бердщіздер? 
Ақыл-кеңес қосып, кісі беріп, сынақ өткпетш  участок, ше- 
берханадан орын сайлап?.. Уәке, мына кісілердщ мазасын 
алып, Ж езқазған  шахтыларын жағалай адақтап жүргеніңіз- 
ге неше жылболды?

— Ж ақы нда алты жылболады, — деді Ш өрщов әлденего 
кінәлі адамдай қызараңдап.

— О ндакеніш ағайы ндардандаұятболғапекен! — Сәтба- 
ев мырс етш, келер созін де мысқылмен жалғады. — Білемш 
ондірістегі азаматгардың көкейінде не тұратыиын... Ж оспар, 
тек қана жоспар! Неғылсаңда күш-түні гырбанып жүріп кен 
беру! Ғылыми сынақпен шүгғылданбадыңдеп ешкім де сіздерді 
орындарыңнан алманды, солай емес пе? Ал гылымн сынақ — 
ғалымдардың міндеті, академия инстшугтарының сыбағасы. 
Әмбе бұл кісі қозғап жүрген тың істен бірдеме шыгады деп
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сенбейсіздер. Әрине, сенуде қиын. Бұл үшін қиялы асқақ фан- 
тазер болукерек: осы күнгі кісі бойындай аласа забойдаалып 
экскаватор істейді, вагонеткалар орнына кенді ж ер астында 
қы ры қ тонналық автомобильдер тасиды, ал перфораторлар- 
ды бұрғылау қондырғылары ауыстырады дегенге қалайша 
сен уге  болады ?! Н ағы з қиял! С ен б еген  соң  да У ахит 
Шәріпұлын осы заманның Дон-Кихоты деп күлесіздер, олжа- 
саған қондырғыны "Шәріповтың арбасы" деп, ажуа ету...

44-шахтының басшылары ғалымға тура қарай алмай, на- 
зарларын аударып әкетті.

— Ж езқазғанны ң келешегі, жастар, сіздерде емес пе?! 
Бүгінгі барға мәз болмай, келешекті қиялдаужастардыңмұра- 
ты болса керек-ті. Ал сіздер әкелерщ нен қалған ескі скре- 
пер-күрекш ені даңғырлатып, баяғыдай сүйрете бергілерщ 
келеді. Сонымен-ақ жоспар бергенге мәз боласыздар. Ж ос- 
парларың сонда айтуға тұрғандай зор болса?.. Бүгіннің өзінде 
біз оны аз деп отырмыз, ал ертең? Ж езқазғанны ң арзан да 
тиімді мысы күні ертең көбірек керек болмақ, осы ж ерде 
тұрғызылып ж атқан  алып зауыт біткен кезде жоспар онда- 
ған есе өседі. Сонда қайтпексіздер? Шахты санын молайтып, 
кен беретін участоктарды көбірек апгу амал емес. Ж оқ, жол- 
дастар, бұлж ердегікендітиімдіәдіспен, айталық, алыпшах- 
ты ларсалы птаалуғаболады . Әрине, бұлүш ін осы күнппер- 
форатор, иә, бұрғылаустаноктарыжарамайды, мүлдем жаңа 
техника қажет! Солсебептен де, қымбатты жолдастар, тіле- 
сеңде, тілемесеңде — кен қазатын алып техника туралы ой- 
лануға тура келеді. Мәселен, он жылдан соң, жиырма жыл- 
дан соң кенді қалай қазамыз, немен тасимыз деп... Ал оны 
ойламай, осының бәрін бір ғана Уахит Ш әріпұлының мойны- 
на артып қойсаңыздар, турасын айтайын, бұл істен епггеңе 
өнбейді. Кен қазутехнологиясында датаяу  мерзімде ешқан- 
дай өзгеріс болмайды. М ұндай келе.лі іс бір, иә бір топ маман- 
ның қолымен жасалмайды, көп адамның көмегі керек, қара- 
жат, уақыт, сы нақж үргізетіноры н, шеберхана, еңбастысы, 
осыдан бірдеме шығады деген шексіз сешм, жұмыс істеуге 
ынта қажет! Әлбетте, қаж етболса, мұны ресм иоры ндарар- 
қылы міндет қылуга да барамыз. Ал, бірақ оіз мұны сіздердщ 
еріктерщ ізге салын түрмыз. Өнткеш тың оііға қүлаіі сснгсн 
мамандар гана өзгерту жасаптынын мен ж ақсы  біломш...

Директордың коң кабпнетіпде шыбыішың ызыны естіл- 
геидей тыныіптық жаіілап, бщазга дейш ешкім үн қатпай, 
тым-гі)ірыс отырып қалды. I Іе айтарыи білмеічшліктеп бұйы- 
гып отырган жоқ, орпио, "Ж ар.інды, мойнымызга а»\амыз!"
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дедш  екен — сөзщ де тұр; Сәтбаевты мұңда ©тырғандэрАМЩ 
бірде-бірі аддай алмайды; ҒА-ның ^резқдеь.^л анаұ-мынау 
шығарып са>\ма сөзбгн аттандырьш жпберуте тағы ©©Амай- 
ды. Абзалы, шынынды айтта бірден құтыл. Бтм асатәуекеА  
депбелщ дібу...

— Қаныш Имантакұ.\ь; сіздщ  адднгңызға кшадд екешмдзді 
бь\еміз — деп бастаған-ды сөсшТемеш  Садуақас©®.

— Менщ емес, Уахит Шарліул:., піһщ .
— Эксперимент агрегаттың ТІ-пмхтыда сыналуышаа қар- 

сылығымыз жок. Көмектесуге әзірміз,, — деда Ешппгаан©®.
— Міне, бұлбасқаәңпме. — депбірдіенкеаіістгшщііезидішіг. — 

Бәріңзге сэгті жұ>ш с ттленмш!!..

(Он бес жььлдан соң„ бұл кезде бврақ Сәпсаеш та,, ШШэршшшв 
та өмірден аттанып кетаен ед і„ оал кунд дирйкпирдьщ ж аш »е- 
тінде бас қосқан инженерлер<у ң  ж еіеу і кеш қазу  тежБипшишя- 
сы аса ділгтр қуат™ жабдыгқтар жаеаш,, ещдррюке сзтпш ешивз- 
ген үздік сңбектері унпн КСРО Мемдекеіппіж -пшкжығмішш 
пегері атаңды. уКезқазғанныщ алшшг шитіппнтдшрііні қрддитрдр; дущще 
ж үзіне әйгтлі- Оларда өзі ж у р етн  ағтетчшіпгшг бурвшиау қаш- 
дырғылары ғана емес„ алшппг экскаважврлар кеш тгаетпгшш 
қуатты автомобильдер жумыгс встеьду Бул амышпгардыщ щртагй- 
сысы содан бері бұрынғы лСэзказғаншыщ шв„ жшввртги вшиж- 
тыларының өніглнн беруден  жащмлғаш емес))..

Қаза«ч КСР Ғылым акщдемижывтьщ бас ішмарапші тгуряшг- 
ч ш мде а.'тЩ соғыс аяқіаліщн ж и ш  жтгортгти.лішінітыгміадм., ттурдп 
жегіспеуіш^лж^тайкедертіілертебешбйідміт,, вщршглытгжешшиппш 
басталған. Белпстз фоппогграф бул ©қшшаныщ б®ліаш жушши "Ш 
сәуір 1951 жыл ден көроетщ, іыдмм ушщщ ірггеише Ңщашыішш 
Имантдйұлыньщ тущғшшші беташ қущшш ш щ а и  сәпгтж ®ейв«-
леген леректв сурет қаддыряаш...

Қазірде бұл үм — Алмйяпыішыщ егщ @сем,, ашішпнпқші ұжіпшщ, 
өрнекпен мтсвщделга» Шгпм-тгудіаеыг дэра, сыргг кедбетіше 

безенуі,, кеңдаа, стщіыірдаіаю ұдвевді-ішшшімг за.едгарьа, 
еңееліхолл,, нететұрэдкабщщеттгер жлраогьиашшм&льтгуэе- 
іентамаш а. нжгратты..Овдмщтгұрваю®ряыдасзшрекддаддшеііш 
сұлутабиғаг келбеггі>шй 'іга^шт жараш,<т: тдгааргвд — ©улагқ 
сылдыраа. фоііггаведаргшшвшшашкещашй;; адтугэцгтыңыі — 
мәңп ішгерігең му жмммші ошіммімлдаіқішй керомш», кадщшіа' 
таңтаужета\армерішшгаешщ,@ашшя^сұріқарзкаггік,а®йак}Шас
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шың; сол бір ғажап суррттщ отегінло алтын шапақты күн 
нүрына шомылгандай ақ сары ренде түлғаланып еңсем  де 
иарасаггы, таңғажайыи сәулетп ғылым сараны андыздап 
тү рады. Сол жарастық Шоқан Уәлнханои атындағы кең көше- 
мен томендеғен сайын зораііып, екі ж ақтан қатарласа саи 
түзеген академня инстнтуттарының біркелкі тұлғалы үйле- 
рімен ұлғаятүседі. Қысқасы, бұлмаңатгағыбарлық құрылыс 
сымбаты ш еберсоулетш інщ қиялтербегенонынантутан.

Бұда — Қаныш Имантайұлыныңынта-ж ігерімендүниеге 
келген мансүқ ісі. Ғылым ордасының жобасын жасауға ол 
бе\гі\ісәулетш і, академикА.В.Щусевті (олВ.И.Ленин мүрдесі 
ж атқап мавзолей ғана емес, "Москва" қонақ үГпн, Мәскеу- 
дегі Қазан вокзалын, Т аш кеш теп  Әлішер Науан атындағы 
опера және балеттеатры сынды XX ғасырдың сәулотп ғима- 
ратгарын жобалаған архитектор) бедемн салып осы жұмыс- 
қа ж еккеш  мәлім...

Ш.Ш.ШӨКИННІҢ "Өмірдщ төрт мезгілі" кітабынан:
"Қчіныш И мангаііұлы академия кеш енін ту баста қазірп  

Әл-Ф арабп атындағы Қазақ Үлттық унпверсптеті қалашы- 
ғының орнына тұрғызбақ болған-ды. Тауға депін  қаулап өскен 
кең  шалғынды жазық дала сезімта. і сәулетшінің асқақ қпю ш н  
меіілінш е шалықтатты. Ш ұғылалы күн, таза ауа, ту же,\кеде 
ақбасты Ллатау. Солардың ту ортасында аіідында ж үзген ақ 
кем едей қалықтаған ғылым ғимараты, ал өзен  жағасында 
академяктщр тұратын екі қабатты әдемі коттедждер... Ллапда 
үкімет басшылары орталықта оңды бір үй жоқ десіп, тамаша 
жобаны қаланы ң іш іне қараіі көшіртті...

Щ усевтің ш еберханасы әзірлеген  екінш і жоба бойынша, 
ғимараттар шоғыры төменде — һраснн (қазіргі Уәлпханов) 
көщ есін  қуалап , 28 гвардияш ы -панф нловш ы лар бауы на  
дейін, жоғарғы жағы Абай даңғылына шекті созылуы керек- 
ті, Арт н.\.\ерня (Қ үрманғазы атындағы) көіиесінің бойында 
Ға.лымдар у ііі орналасуға тпістұгын. Алаііда сол кү н д егі 
сұры қсы з Ллматы үш інбүлж обада тымсәнді, са.лтанаты тым 
асқақ көршіп. гағыда құйрық-ж а^ш күзеліп. ақы рч 48-жылы 
құры лы сқа  к ір іс у  туралы үкімет қаулы сы  қабы лданды . 
Ж үмыс бірақ огіз аяңмен жүрді. Босаты.лған қаржы мен ма- 
терпал жиі-жиі басқа ж аққа жөнелтімп, ж ұмысшылар да 
құры лы с алаңынан өзге мақсаттарға жеплетш-ді... "

"Қаныш Имантайұлының Аіөскеуте өтімдімгі, КСРО ҒА-сы, 
Ж о сп а р ла у  комитеті м ен Қаржы А іинист ірлігіне беделі
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,4иматыдаМ аклдомпя үйі м ен өзге құрылыстарды бастап, 
солардың матсріпъ\дық-тсхппкалық жабдықтарын қамтама- 
сыз етуте гніст! жағдай туғызды, — депті Г.В.НЕЧИТАЙЛО 
естелігінде. — Осы мөселелер үшш презндентке де, маған да 
жылына төрт-бес рет М әскеуге баруға тура келетін-ді. Ол 
жақта м ен кейоір кабинеттерге тезірек к іру үшін "Сәтбаевтщ 
окшмін"дс^тш едім ..."

Арнайы құрылған "Академқұрылыс" басқармасы жұмыс- 
ты мандыта алмады. Сірө, соғыстан кейінп жылдардағы жап- 
пай жетімсыдік, одан да гөрі республика мен қала басшыла- 
рының ғылым қаж етш е жеткілікті мән бермеуі, бөлкім соны 
ж ете түсшбеуді, әмбе соған академия жүйегш де тынымсыз 
ж үрген қуғын-сүргш қосылып, қысқасы, алып гимараттың 
қабы рғасы  ж ер  жалдаған қалпында қала берген. Ш апық 
Шөкіұлының куәллпнше, құрылыс алаңыныңжүрдім-бардым 
тірліп Қаныш Имантайұлы ғылым ордасына қайыра келген 
соң қайтадан жанданған. Ақырында ҒА-ның бас ғпмараты 
1958жылыаяқталыпты. Ал, иңституттар үйі сәлкешнірек...

Құрылысты жүрпзуші Н.А.ПРОСТАКОВТЫҢ естеліпнен: 
\аны ш  Нмантайұлы кеш кі мезгмде, жұрттың бәрі үгііне 

қайтыпкеткен бейуақта шақыратын... М ен кабинетке кірген- 
де, ол қаптаган қағазды ң қоршауында, дөңгелек ш ойын та- 
банды көнетоз ш амның ж арығымен жұмыс істеп отырады. 
Жумыстан өзге дүниені ұмытын, иідындағы қағазға шүқши- 
ған қа.>\пын бүзуға дәтім бармай, есік жақта кідіріп қаламын. 
Әлден соң ол мені көріп:

— Ә, Н ико\апА,іексащ,ровпч?Қашанкіргенсіз? — депқуана  
унқатадыда, орнынан жайлап турып, қо^шмды қысады.

...Әкелген қағаздардыжайып, бас корпустың тағыбірқана- 
тының іш кі безенуін, оған қо.\данатын бояу, сылақ пен мәрмөр 
түсін, нендей материащар пайдаланатынымды айта бастай- 
мын. Қаныш Иһіанта ііұл ы сөзімді бөлменді, көбше басы низеу- 
мен мақұлдап отырады. Кеыспейтш де кезі бар. Немесе осы- 
дан жарты жыл бұрын арамызда боман әңгімені есіме салып, 
таң қалдыратыны да ғажап... Оның кабпнеттөрді безендіру ту- 
расындағы онларын еске алсам, осы күні ңе қайран боламын: 
"Кабинетгөп ен басгы нөрсе — онын алемшгі. иә кенлігі омес. 
сонда отырған адамның іскердж  парасаты. бш мі. мөленнеті 
емөспе? — лентін-лі. — РІә. кабинеттш сән-саітанатык р л у ш ш і 
тан каллырып. мысын баспантын болсын. Өйгкені ал жансыз 
кабырғаларл ы гамашалау үшш Рмес, соның иөсімен ті/\л ес\ие 
ке.лелі..." Презилентгш кабпнғті жөнінде де біз көптеген сағат 
әңгім е-дүкен құрды қ. Тегінде, бұл өмірде үмытылмас, осы
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жіщ$<іщы жазып отырящі\а ,д>? теіУроне еске алагын — ең ба- 
қы ггы  к у ы е с у  иерш ! Кеііде Қаныш Имантзйұлы м ен әкел- 
гон вагмаңцарАы қа/кш  іиы қңан соң:

— И нколай {іщ ксандрот гч, құры лы с алаңын кәріп қайт- 
сақ қантеді? — аоііді— "

II

1966 жылдың ақпанында СОКП-ның XX құрылтаны ша- 
қырылды. Академнк Сетбаев оған қарамы  әлденеше мың 
Қазақстан ғалымдарыныңекьі\етті мандатымен қатысқан, Бұл 
да, аділін аптқанда, Қазақ КСР ҒА-ның жетекіш сіне респуб- 
лика партня ұйымының, оның ж аңа басшыларының ерекше 
сенім корсетін, айыры қш а құрметтұтуы ны ң белгісі. Қаныш 
Ммангапұлының өзі де оған сондай тәнті коңілмен қараған, 
сірә, ұлан-ғайыр еңбегінің өтемі екенін де ж ете түсінген. 
Күллі Кеңес Одағы халықтарының өмірінде елеулі өзгеріс 
туғызып, руханн жаңару әкелген тарихн съезд ғалымға зор 
әсер етіп, шерменде елішң, мыңдаған замандастарының ба- 
сынан кешкен алуан жағдаяттарды түсшш, өмірлік ғнбрат 
алуъіна дөнекер болған сынды...

Меднцнна ғылымының докторы, профессор Ханиса Қа- 
нышқызы СӘТБАЕВАНЫҢ ауызекі өңгімесшен:

"1956 жы.удың бас кезін ,\е көкем  мон озімді тәрбиелеген 
екінш і шошеме еріп, ғылымн жүмысым болғаңдықтан Мәс- 
кеуге  бірге бардым. "Москва " мейманханасы нан бізге кең  
.иокс берілді, көкем  соның бір бө імесіне қосымша төсек қой- 
ғызып, маған енш ілеп берді.

...Бір к ун і көкем, съездщ  аяқталуға ж ақындаған кезі еді, 
кеш кі мажілн тен ерскш е шаршап ке.\лі, қара бүлттай түнер- 
ге н  ж үзі адам ш ош ырлық. Қ ан қы сы м ы н өлш өсем сұмдық 
жоғары, Тансня Алексеевна еркш о қоймай, дәрігер шақырт- 
ты. Укол самызып, қан  қысымы төмендеуін күтіп отырғанда, 
мепірбпке ме, дәрігер ме — біреуі тыныш отырмай, "делегат- 
тардың бәріне бүгін бірдеме бо.лған сияқты, түгелдей сүлап  
жатыр... “деп  қа.лды. Көкем үндеген жоқ, дәрігер кеткен соң 
да тіс ж арып сөйлемеді. К еш кі асқа қол салмай, ш ай ғана 
ішті. Әлдебір кітапшаларды а,лды д<э, үйықтайтын бөлмесше 
кетіп қелды...

Көкемнщ  ж ан-ж үйесіне соншама ауыр тиген істің жөн- 
жосығын біз келесі күні басқа адамдардың аузы нан естідік, 
сөіггсек, сол кештө ол Н.С.Хрущсвтің "И.Сталиннщ жеке ба- 
сына табыну жайындағы" құпия баяндамасын тыңдапты...
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Көкем коммуннстік паргия жолына ерекш е адал. таза пн- 
ғылмен берілген жан еді. Ал оның көсемдерін ерекш е жара- 
тылған қанраткерлер деп ойлайтын-ды. Үш бірдей ағасынан 
бір жылда айырылып, өзі д е  сан мәрте қиянат көргенмен, 
партия басш ы \ары на ш аң жуытпайтын, м уны ң бәрі орта 
жолдағы үсақ шенеуніктердщ жымысқы қарекеті, ал үлкен- 
дер оны оілмейді... деген  уәжге имандай сенетін. Әсш, бүкіл 
кеңес ха,іқы  спңдай жаңсақ ойда болды емес пе... Сондықтан 
да, көкем  алғаш қы  кезд е Сталинді сықпырта ж амандаған 
сөздерге аса елікпей, ерік те бермей, кенде ақтап: Ол жа- 
рықтықтың қылмысынан гөрі жақсы ісі көбірек!.." деп қор- 
ғап та жүрді. Аіайда сол кезде жария болған күйінішті айғақ- 
тар көбейген сайын, әсіресе Г.М.Маленковтың, Л .Берияның 
жауыздық істері әш кереленген соң бүрынғы пікірін өзгөртш, 
кей жәйттерді күпіне айтатын бо,\ды. "Бір ғана Қазақстаннан 
жуз мың жапон мен нем іс ш пноны шықты дегенге қалайша 
сенуге болады? Біздщ  Ә бікей аға, Бәкеш  пен  Кәрімдер тірі 
жанға қастығы жоқ ақпейіл адамдар өді, олардың түбіне же- 
тушілер — қасында ж үргендердщ іштарлығы, әрине, заман 
да сөйтіңдердеп қүтырып тұрған соң не сорың?!.. — деп  бірде 
әңг/че айтып отырды да, кенет оз жайына ауысты. — Апы- 
рай, ана жылы әділдік іздеп, Орталық Комитеттщ есігін қағып 
ж үргенде қандай аңғал болғанмын? Соның бәрі бос әуре екен  
ғой... Тевосянның м ені дер кезінде ашына қнмылдлудан тоқ- 
татқан себебін енді үқтым, сөйтсем сабазың бәр-бәрін бм п , 
амалсыз іштен тынып, түншығып жүр екен... Сендер, жас- 
тар, бақытты ж ансыңдар, нақақ ж азалау ты пьһ\д ы . М іне, 
көрдіңдер ме, үкімет саясатын, басшыларды да ем ін-еркін  
сынап отырмыз. К өкейіңдегі пікір іңді еш кім нен қоры қпай  
ашық антатын заманда өмір сүрудің өзі шөксіз бақыт!.. "

Өзі тұңғыш қаты сқан бидеуші партия құрылтайынан ал- 
ған әсері мен тағылымы турасындаҚаныш Имантайұлы ака- 
демия ғалымдарының жа \пы жнынында, Алматыдағы жоғар- 
ғы оқу орындарының оқытушыларымен кездесуде кең көсіле 
әңгіме еткен. Әрине, оның бәрі де партия құрылтаны қабыл- 
дағаң алтыншы бесжылдық жоспарды с әта  орындау жолда- 
рын, Қазақстанны ңтабиғи қорларының, өндіріс ошақтары- 
ның қанш алықты үлес қоса алатынын нақты \ы мысалдар- 
мен қы зы қты ра баяндауға ұласады.

Академия басшысының ойынша, республика жері техни- 
ка-экономикалық дамуына орай шартты түрде 11 аймаққа 
бөлшуге тшс. Оларды зерттеу де жан-жақты ж ү р т іл і  е нгі.

35-26
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Вүл міндетті акгідемияның ссш-еалалы гылыми ннституттйры 
атқара а\і\ды. Ссіл үнпн Қ.шақ КСҒ ҒА-сы жаныпан ондірпш 
күштерді басқаратын, озара ретгеи гш жөнетоксоретш Үйлес- 
тіру коңосі (СОПС) қүрі.ілады,

Бүл жолы да Қаныш Имантайүлы мөселонщ тшмді үдесш 
ойлаудан ж аңьтш н жоқ, алыс кокжнектеп қпнл жетпес іске 
баспай, гану күндордщ мүддепн қарас гырған: энергетпкада — 
Ертіс қуатын (Бүқтырма жөне Шүлбе ГЭС-терш тездетіп салу) 
пандаланып, Орал-Ембі ауданындағы мұнаіі көздерш нгеру, 
Қарағанды, Екібастұз Оон Торғай ншіндеп көмірді молайта 
алу шаралары; ондіріете — Соколов-Сарыбан кен-байыту 
комбинатын турғызып, Теміртаудағы металлургня алыбын 
іско қосып, Қаратау фосфорптгорі пепзшдо тыцайтқыш қос- 
паларды моддап шығару...

Тыңкөтерген облыстардасолқарсанда қазақ даласы бұрын- 
сеңды көрмеген, естімепш ұлан-асыр аііқас ж үрш  жагқан- 
ды, Республика үш жылда 18 миллнон гектар жаңа жерге ас- 
ты қ егуді н тр ген . Ғылым академнясы солжьыдарда 69 экспо 
дпцич жасақтан, 178 ауданныңжерга тыңнан зерттеп, егістік 
үшін жалпы қарамы 23 мнллнон гектар анмақты айншлымға 
қосуға қолғабыс етоді; ж аңа кеңшарлар қоныстанантын ме- 
кендерді сумен, қүрылыс шпкізатымен жабдықтауғажәрдем 
береді; Ты ңвдкесінщ топырақ қүрамы қайтадан анықталып, 
картасы жасалады; мнкробнологгар онда азотгық бактерня- 
лардыңтаралуқұбылысынзертгесе, селекцпонерлер жоғары 
өнімді дақылдардың жаңа тұқымдарын таратады... Қысқасы, 
бүкі\ха\ы қты қ қозғалысқа академияның бнологгары, агро- 
номдары, зоологтары ғанаемес, гндротехнпктері мен химпк 
гері де, тіпті тыңантқыіи қорларын молантуга металлурптрі 
де антарлықтай еңбек сщіроді. Соның бәршщ үнымдастыру 
жүмыеында пре зңдентгщ өзі отырады...

Осы шара,\арды ж үзеге асырудағы ұлан-асыр еңбектері 
үшін Қазақстан ғы лымының көптеген өкілдері ү\кенді-кішілі 
сын-сняпатқа не болған. ,\кадомнк Сәтбаев та солтоптың қата- 
рында, үшінші мәртеЛеиин орденімен (1957) марапаіта>\ған.

СОКП-ның X X I құры лтанында Қ азақстан ғылымының 
көш басш ы сы ж ары ссөзге  шығып, туған ж үрты ны ң  сол 
к ү н д е п  көкен кесті м әселелер ін  көтерген : "...Орталың 
Қазақст анның орасан зор  ш икіза т қоры н пгеруге с у  тапшы- 
лы ғы  қазірцщ  өзінде зо р  кед ер п  келтіруде, —деген-дю л. — 
О сы ділгірлік алдағы уақытта Ертіс-Қарағанды каналы н еш- 
қанлай тежеутіз салу.чәсе. іосін к ү н  тәртіоіне қояды ... Қ азақ- 
стандағы үш тарам темір жол өнеркәсібі өркенд еген ортал ык
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аимаңта өзара жалғаспаған. Соның көселінен  бұл аудаңқар- 
ғаж үк тиімсіз гурде, зорайналм аж олм енәкелінеді. А л Ж ез- 
қазған-Арал теңізі теміржолын салу — Ж езқазған, Теміртау 
ж әне Қарағанды ны ң өпш дерш  орталық аудандарға төте та- 
сыма.л арқы лы  жеткізуге м ум кш дік туғызар еді, өрі Қняқты 
ком іріне жол ашылып, Орал бойындағы темір кен ш  игеруге  
түрткі болмақ. Сондай-ақ Қ арқаралы  арқы лы  өтстш Қара- 
ғанды-Ақтоғайж олынсалатынболсақ, осы өңірдегі мннерал- 
ды  шнкізаттарды алуға қол жетпек". Бұл ұгы ны старды ң 
кейбірі өз кезепн  күтулі. Ал қайсыбірі ж үзеге асып, респуб- 
лпка экономикасын күрт арттыруғасүбелі үлес қосқан).

Д арқан өмір ғылым ж етекш ісінщ  назары иа күн сайын 
алуан мшдрттер ұсынған. Соның бірі — Алматы іргесіиде 
тұрғызылмақ Ядролық физнка институтының құрылысы. Бұл 
құрылыс 50-жылдарда басталғанымен, өте баяу жүрген. Бас- 
ты кедергі — "Ш амамыз келмейтін күрдем  іс, онда жұмыс 
істейтш мамандарды қайдан табамыз, демек, гылымның сон- 
шама қиын саласына ұмтылу керек пе?..." дегендей енжар- 
лық. И әтиж есінде іргетасы қаләнған институт ғимараты, 
оның реактор орнамақ кешені мүлдем тоқтап қалған. Амал 
қанша, М аскеуте барған бір сапарында КСРО М инистрлер 
Кеңесітөрағасыны ң (бастығы Н.С.Хрущев) бірінші орынба- 
сары, Ж оспарлау комитетінщ  жетекш ісі А.Н.Коі'ыгиннщ 
қабылдауына сұрануға тура келді.

Алексей Николаевнч қазақ ғалымын соғыс жылдарынан 
білетіи-ді, Отан ғылымын, өнеркәсібін өркендету жолындағы 
ұлан-ғайыр істерін өте жоғары бағалаған. Сірә, сондықтан 
да, Косыгин өзіне өредік телефон шалып, жарым сағат уақыт 
бөлуш сұранған Қазақстандық қайраткердщ меселін ешқа- 
шанда бос қайтармаған, Өйтетін себебін Алексей Николае- 
вичтщ өзі республнкаға келген бір сапарында үкімет мүше- 
лерімен бас қосқан ресми мәжілісте басқаларға үлгі ретінде 
баяндап бершті.

...Ж азы қсы з кіиөлі больш ж үрген жылдардың бірінде 
Қаныш Имантайұлы Жоспарком төрағасының қабылдауына 
сүранады. СОКП-ның Саясн төралқасының мүшесі ойлаған: 
"Е, бұл кісі өзше жасалған оділетсіздікке араласып, нақақ жа- 
задан құтқаруды өтінер, оған мен не істеймін?.." деп сұрар, 
алайда ол бұл жайында ләм-мим демейді. Ал, сұрап келген ісі — 
өзі басқаратын ГҒИ-ның болжам карталарын жасауға қомақ-
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ты қаржы керек екен; реснублика бюджетшен академияға бе- 
рілетін қаржы ондаған институттрға белінш, өздерше содан 
тиын-тебен ғана тиеді-міс; "Ал, сіз маған, Ллексей Николаеішч, 
өз құзырыңызбен бір мөрте қомақты көмек беріңіз және соны 
ешкім көз алартпайтындан етш, тікелей ГҒИ зерттеуі үшш. 
Маған сенсеңіз, Одақ үкіметі оүдан ұтылмайды, осы бесжыл- 
дықта-ақ ондаған есе қайтарым алады!.." — дейді. А.Н.Косы- 
гнн ғалым сұрап келген шаруаны сол заматта-ақ шешеді.

Сол істі мемлекеттік қайраткер есінө алып: "Ж еке басы- 
ны ң мү&у\ест еи  де  горі мемлекет ш аруасын кебірек ойлай- 
тын адам әрдайым осылай істейді. Қаиыш Имантаевичтің нақ 
сондай жан еконіне м ен әрдайым сүйпнні, әрі қайран қала- 
мын!.. — деп үкімет басшысы өңгімесш аяқтапты. — Сол се- 
бептімен оған ешқашанда жоқ демеймін, тектен-текке сүран- 
байгынын да жақсы білем ш ..."

М іне енді, өзі мойыидағаидай, "менді ш аруамен ғана 
жүретін" академнк Сәтбаев тағы да алдына к ш и  отыр. Ал, 
келген мөселесі тура\ы , Қазақстанға ядролық институттың 
қаж ет еместігі жайында коптеген мамандар иланымды уәж 
айтып, қарж ы болм еугеөзін  көндіріп қойған.

— Алексей Николаевич, идролық физика институтынсыз 
Қазақстан ғылымы он екі мүшесінің бірі ж оқ кісідей кемтар 
ғаріпке айна>\ады. Физиктердщ ядро құпиясына үңілген биік 
деңгейі ғылымның өзге саласына үлгі-өнеге болатынын сіз 
түсінугетиіссіз. Орта Азия республикалары үішнТашкентте 
жүмыс істентін реактор жетеді... деген уож, меніңше, ғылым 
ісінен түйсігі ж ұтаң мамандардың біздің халықты менсін- 
беитш күйкі пиғылынан туған. Ядролық ф нзика институты 
Қазақстанға ауадай қажет!.. — дегенде, кабинет иесі Қазақ 
КСР ҒА-сы президентінің сөзш бөліп:

— Слздерде сол реакторда жұмыс істейтін кадр де ж оқ де- 
седі. Оны қайтесіз? — деді.

— Сізге ақпарды жаңсақ берген. Зертгеуге бірдеи кірісетін 
ғалымдар бізде бар. Ал, жетпейтшін өздері-ақ бірер жылда 
әзірлеп алады. Сонсоң, Алексей Николаевич, институт болма- 
са — кадр де қаіідан шыгады, төрелігін озіңіз айтыңызіпы...

¥ за қ  сонар дауға айнолған мәселе сөйтіп ширек сағатта 
сөреге жақындады.

— Қаныш Имантаевич, айтып отырғаныңыздың бәрі де 
ойға қонымды сөз. Тек маған соны басқаш а түсіндірген еді. 
Таңмын, — деп трубканы көтеріп, атом өнеркәсібіне жауап- 
ты министр Е.П.Славскиймен сөйлесті.
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Косыгин туралы қауым арасында ешқашанда күлмеиді, 
тек қаи а  ж үмы сты  білетін әрпш ил тақуа деген сипатты 
қауесет болатын-ды. Сірэ, солда, Алексей Николаевичті жете 
білмейтш, мемлекет ісіне деген қатыбастығын түсінгісі кел- 
мейтшдердің шығарған өсегі болса керек. Комитетторағасы 
мырс етіп, Қазақстандық ғалымга жымия қарады да:

— Сізгедауа жоқ, Қаныш Имаитаевич. Ефим Павловичті 
деөз ойыңызға икемдеп қойыпсыз. Қысқасы, гүраған инсти- 
тугыңыздың құрылысын бітіреміз, қаражатты — біз, өзгежаб- 
дығын Славский тауып, орнатып та беретш болды, — деді.

Талғар қаласының тау ж ақ іргесіндегі физиктер қонысы 
— Алмалы мекені дүниеге осылай келген-ді. Институттың 
еңселі ғимараты, ядролық реактор орныққан зертханасы, өзге 
де зертханалары, ғылыми қызметкерлер тұратын екі қабат- 
ты коттедждер де бас-аяғы екі үш жылда бітіп, кең көлемді 
зерттеуге кірісті. Қазірде олҚ Р ¥ҒА-ның "Ж оғары қуатин- 
ституты" деп аталады.

Ингтитут қабырғасы көтеріле бастаған кезде-ақ респуб- 
лика үшін қажеттігі дүдәмал, әрі құпия жагдайда жұмыс 
істейтін зерттеу ужымына кадрлар әзірлеуге қам жасалған- 
ды. Бүл үшін оған ғылыми жетекші табу керек-ті. Академия 
президенті бұл маселенің де орайын келтірді: Мәскеуде, Но- 
бель сыйлығының иегері, академик И.Е.Тамм мен абырой- 
атағы эрштесінен бір мысқал да кем емес академик М.А.Мар- 
ковтың қарауында қабілет-дарыны ерте байқалған Ж абағы 
Сүлейменұлы Токібаев атом ядросының құпиясын зерттеу- 
мен шұғылданатын; Қаныш Имантайұлы жас физикті туған 
ел мәртеоесі үшін тың істі қолға алуға, ал оның жетекшілерін 
талантты шәкіртін ядрилық жаңа орталықты тыңнан игеруге 
жіберуге кондіреді; нәтижесшде Қазақстан қиырында жоғар- 
ғы материямен түбегейлі айналысатын зерттеу ошағы дүни- 
ге келді... Ж.С.Тәкібаев 1958 жылы Қазақ КСР ҒА-ның толық 
мүшесі болып сайланды. Қаныш Имантайұлы төрт жылдан 
кейін жасаң физикті академия басшылығына шақырды. Внце- 
президент міндетін ол он бір жыл ұдайы сәтгі атқарды.

Академик Ж .С.Тәкібаев тоқсанның сеңгіріне ауған егде 
жасына қарамастан күні бүпнге дейш өз қолымен құрған нн- 
сти гутында еңбек етіп келеді. Қазірде де ол сол ұжымның ғылы- 
ми жетекшісі. Әрине. жарым ғасырдан астам уақытқа созьіл- 
ған ізденісте Тәкібаев мектебшщ түлектері өз саласында алем 
физиктерін сүйсшткен, ядро құпиясының алуан түйткілін 
шешкен ірі зерпеулерімен танылған. Бір жәйгтті ашық мәлімде- 
уге тиіспіз: Қазақстан тәуелсіздт жарияланган кезде Семей
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полнгонының ғылымн ортялыкы болі ан Курчатов қаласындагы 
ядролық сынақ зертханаларында жұмыс істеғен Ресей галым- 
дары өз отанына қайтқанда, олардың орнын Алматыдтгы ип- 
ститутгың қызметкерлері басты; бұрынғы зерттеулер аз көлем- 
деболса да тоқтаған жоқ; сірә, бұлжайтҚазақстан фпзиктерінің 
жоғары ғылыми деңгеиш айқын аңғартса керек...

Қ.И.Сөтбаевтың ғылымн еңбекторінщ жағщ басылымының 
6-томында КСРО М ннпстрелер Кеңесчнң ғылымн-зерттеу 
жумыстарын үйлестіруді басқаратын М емлекептк комнтет- 
інде 1962 жылы, Мөскеуде жасаған баяндамасы жарнялаи- 
ған. л\кадемия прөзнденті сол еңбегше "Рылым жүйесш ке- 
ңейтудің келешек мүмкіндіктері" деп атаған түсшіктеме де 
жолдапты: "Қазақстаидьі бес түрлі табпғи-тарихи аіш ақка  
б&ип қарау, гегіңде, ғы лы т і унлеспш  іс болш қ. 4тап әптқ- 
анда, Орталық Қазақстан (орталығы Қарағанды), Тың өлкесі 
(Цеміноград), Батыс Қазақстан (Ақтөбе), Ш ығыс Қазақстан, 
немесе Кенді А лтая (Өскемен) жәнс Оңтүстік Қазақстан (А \- 
маты)... "Ғалымның болжауынша осы қалалардың борінде де 
аталған аймақтардың өндіргіш күштерше оріс беретш зерт- 
теу ннстнтуттары құрылуға тиіс. Олардың ж а\пы саны — 43, 
солардың 13-і 1959-1965 жылдарды қамтитын жеті жылда 
құрылып, қалғаны таяу уақытта ірге көтеруге тшс...

СОКП-ның XXII құрылтайынан қайтқап бөтшде Қаныш 
Имантайұлы "Қазақсган ғылымының дамуөрістері" деген ма- 
қала жазып, республика газеттершде жарнялапты. Оны да, 
тепнде, жарқын келешечті меңзеген ұшқыр қиялдың шырқау 
биікке самғауы десек те рауа. Мысалы, ғалым жоғарыда өзі 
жобалаған зерттеу институгғарының ғылыми бағдарын бы- 
ланша шамалаған: кен баныту процесі жетіліп, барлық пай- 
далы элементгерді қорытпаға шығаратын, одан орі әрбірі 
ж еке дара өндірілетш технолоғияға жету; бұл үшін байытуға 
ультра дыбыс, гидрохнмня жөне иондық ауысу тослдерш  
енгізу; ал металлургияда циклондық қорыту әдісі қолданыла- 
ды — оны жеделөрістету үшш Украинодагы академикЕ.О.Па- 
тон ұйымдастырған электрмен пісіру институты сияқтыдер- 
бес зерттеу ошағын ұйымдастыру; химия өндірісінщ қарамы 
сан-салалы болғандықтан, республиканың бірнеше қалала- 
рында сол аймақгы ң жергілікті өнеркәсібіне бейімделген 
тугр \і бағыттағы институтгар ашу; Қазақстанның құрғақшы-
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лық табнғатын ж ене ор аймақтағы жартылай шөлейт жер- 
лердің молдығын ескеріп, арнаулы зерттеу жүргізетін Шөл 
инстғггутын құру...

Бұл болжамдардың біразы кезінде жүзөге асты. Енді бірі 
өз кезепн күтіп, кейінге ысынылған. Біржола ұмытболганда- 
ры қаншама! Әрине, бергі уақьптағы аласапыран өзгерістер 
соның бәрін қнын жағдайғадушар еткені де — кешелі-бүпнп 
омірімізде көз көрген, көңіл түңілген оқиғалар. Десек те біз 
бұлж ерде заңғар ғалымның өз уақытынан ондаған жылдар 
алғақарап, кемел ой-арманытүзген шың-құзарларды, шыр- 
қау биіктерді сөз етш отырмыз.

III

Әрине, қайда жүрмесш, қандайжұмыспен шұғылданбасын, 
ғалымныңкөкеиінде сүйікті геологаясы дара тұратын. Сондық- 
тан да экспедициялардан келген геологтармен кездесу, Алма- 
тыда іргетепкен сан түрлі геологиялық қызмет мамандарымен 
сұхбат құру — Қаныш Имантайұлы үшш өрқашанда мерейм 
қуаныш, тіпті өзге шаруалардан бір мезпл сергу сагаты.

ГҒИ-ның директоры қарауындағы бір мыңға тарта қыз- 
меткердщ врбірінің нендей мәселемен айналысатынын ж ақ- 
сы білген. Директор болған кезден өзіне дагды еткен, жылы- 
на бір, иә екі мәрте ині титуттың зертханаларын аралап, әрбір 
қьізметкер мен лаборантты жұмыс орнында көрш, орындап 
ж атқан зерттеущ ө.з аузынан тындау расімін академик ешқа- 
шанда бұзбаған. Бұл болса — өрбір зерттеуші үшін ерекше 
мәнді мезот, соған ол жыл оойы мұқият дайындалады, жұмыс 
үстінде кезігетін күпті жәйт, кедергілерді де сол сағатта ше- 
шуге болады. Тіпті турмыс жағдайының ділгір ісін де.

Геология ғылымдар институты осы күнгі мекен-жайына 
қоныс тепкен. Институт директоры үшш бұл да ж үйке тозды- 
рып, қан қысымын әуеге шаншытқан әуремен келген игш к: 
қүрылыс басталмақ жерді қала әкімдері басқа бір мекемеге 
беріп қойыпты, бұған институтұжымы ерекше дүрлггш, на- 
разылық білдіреді; Қаныш Имантайұлының академия билігі- 
нен шзасталған шагы еді бұл... Сөйтсе де өзін құрметтұтатын 
бірерәкімге барып, академик А.Б.Щусев жобалаган "Ғылым 
алаңын" әупірімдеп сақтап қалды. Алайда жобаның қалған 
бөлегін, академияның Бас гимаратынан ГҒИ-надеиінп ара- 
лықта бой түзем ек ғылыми институттарды түгел салғызуға 
ғұзыры да, тагдыр қимаган уақыты да жетпеді. Ү \кен  бір 
өкімнщ  ж етес із  пәрм енім ен ол араға ұзы нды -қы сқалы  
түрғын үйлердщ ж өнең қораптарытұрғызылды...
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Қаныш Имантайұлының елуінші жылдары белсене ара- 
ласып, сәтті шешілуіне айтарлықтай үлес қосқаи елеулі ісі — 
геологиялық қы змет пен ғылымды қайыра екшеп, барлау 
ж үйесін заман талабына сай жандандыру саласында.

"Тү)і\тинис трі/л тердің барлау экспеАПЦпяларының ааде- 
қлндагі бұлақтың басына таласа қоныи, оір ізбен жы.<\лаи 
шұбырашн жосықсыз рәсімі қашан тыйылады? Олардың 
бірі — көміріздсиді, екіншісі — мұнаи, үшіншісі — теміркенін, 
төртіншісі — түсті металл... Осының бәрін бір қолға берін, 
мүдделіжерге бір экспедпция жіберіп, жер қоіінауиндағы 
бар керскті топтап іздегітш күн қашан т)гады?"деп ашынЛ 
сөйлеген-ді бүкілодақтық геологиялық кеңестердщ  оірінде 
Қ.И.Сәтбаев.

Ш ынындадажолсызрәсім: неше министрлік болса — сон- 
ша геологиялық қызмет. (Бұрынғы геологиялық министрлік 
Н.С.Хрущев енпзген "жаңалықтар" кезінде таратылған бо- 
латын). Айталық, қара металлургия министрлігі өзше дербес 
бағынатын барлауш ылар басқарм асы н тұрақты  ұстауды 
қаж ет деп біледі. Химия өнеркәсіоі министрлігі де солай ой- 
лайды: сан-салалы, техноллогиясы алуан түрлі өндірістерге 
көптеген шикізат түрі қажет, ж ер қойнынан оны мамандаған 
барлаушылар іздесін. Көмір өнеңкәсібі де тек қана көмір ізде- 
уге дағдыланған конігі геологтармен істес болуды тиімді са- 
найды. М ұнайөнеркасібш щ талабы бүландақны н — сұйық 
отын барлық жерден табыла бермейді, геолог біткен оны таба 
да білмеиді, олай болса?... Бұлталапты ңәуес дұниеге айнал- 
ғаны соншО(\ық — күндердщкүншде құрылыс материалдары 
мннистрлігі де дербес геологиялық грест құруды талап етсш...

Сайып келгенде, бұл геологиялық қы зметтердщ  жер- 
жерде шексіз өсіи, шығынды бірнеше есе өсіргон. Ал соны 
төлеп отырған үкімет қалтасы — біреу-ақ. Тығырықтаналып 
шығар жол қаііда? Өзгеріске құмар кейбір ауесқойлар гео- 
логия ком итетін  б ірж ола ж ою ды , барлау ісш  арбір  ми- 
нистрлжтщөзіне мүлдем беруді ұсынады. Қ.И.Сәтоаев КСРО 
М инистрлер Кеңғісше хат жазып: "...Т}рлі ведомстволарға 
тарапкеткенгеология күштерін біріктіріп, жер асты қазына- 
сын іздеуді тпімдіде пәрмендіжолмен, кешенді түрде топтап 
барлауды" усынады. Тынымсыз Қаныш Имантайүлына бұл 
да аз. Күндердін күшнде олСОКП Орталық Комитетінщжаңа 
хатшысы Л.И Брежневтщ  қабылдауына сұранады. "Шынын
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айтқанАа, — деп есіне алған-ды осы сұхбатты 1978 жылы 
бізбен жүздескенде, сол күнде КСРО Орта машина жасау ми- 
нистрінщ орынбасары болып еңбек ететін П.Я.Антропов, — 
Қаныш  Имантанүлының к ім а і  болсы н бірлеи ү й ір ш  алатын 
жаркынкелбеті, әр іін е , м ы қт ы логпк.ілы қА О леллорм енпарт нм  
м ен укімет басш ысын сенліре сөйлегеш  олактык геология  
кызметін біржола таратулан аман сактап каллы". Бұл ойын 
марқұмПетрЯковлевнч ғалымтуралы "Лкадемик Қ.И.Сәтба- 
ев" естеліктер жинағында да: "Бүл істе ол б ә р ім ізА в н д е  гөрі 
табанАыіық көрсетті!" — депті.

П.Ч.АНТРОПОВТЫҢ естелігінен:
"МынаАай бір мәслпхат есімАе: КСРО ҒА-ның презііАенті 

акалем ик А .Н .Н есм еяновпен  хабарласт ым да, гео ло ги я  
ілім ш щ  ж айын т алқы лзу үш ін бір топ ғалым-геологтарАЫ  
қаоылАауын ө тш а ім ... А.И.ВернаАСкті атынАағы геохнм ня  
ж әне аналнтнкалық хпм ия ннституты акалсм пяны ң хим пя  
біЫімшесше қарайтын; ал қазба баилықтарлы геофизпкалық 
тәсілдермен ізле у  — физика-математнка бөлімш есшің қара- 
уында; палеонтология болса биологня ғылымдары бөлімшес- 
іне бағынатын; соның кес& ннен геология Шмі табан тірейтш, 
ең  и егізгі саласы н өрістеу түплі, бағыт-бағдар б ер у  мүм- 
кш дігінен айырылып қалған-ды... Бүл сүхбатқа академпктер- 
ден Қ.И.Сәтбаев, Н.С.Шатский. Н.М.Страхов және Д.М.Щ ер- 
баков қатысты. Әңгіме үстінде Қаныш Имантайүлы бұл ке- 
леңсіздіктің өте қолайсыз және қнсы нсы з екенш  айтудан тай- 
салған ж оқ. Өз п ік ір ін  ол наны м ды  апғақт армен д әлел- 
деп, геология ім м інің түрлі саласын бір басшылыққа бағын- 
дырып, яғни  геологня-географня бөлімшесшс беру қажеттігш, 
шикізат іздеудің комплекстік тәсінн геологиялы қ қызметке 
ғана емес, ш ч ш е  де енгпуді талап етті.

— Осынау үйлесшсіздікті тсздепп түзетпесек — бүкіл гео- 
логия ілім ін тығырыққа әкеп тіреуіміз анық. Қазірдің өзінде 
ол ведомство аралық үсақ тайталастың астында түншығып, 
еңсесін көтере ашчайтын ха,іге жетті, — деген-ді ол..."

"Ж ерменоғанәсерет}шпқұбылыстардызерттейтінғылым  
салаларының өзара қарым-қатынасы... академияғалымдары  
арасыңда бір жылға тақау уақыт талқыланды, әр түрлі ұсы- 
ныс, ш кірлераіітыд \ы. К еш ендііздеунөтиж елеріне сүйенген  
Қ .И .Сәт баев өз п д еясы н  т абанды лы қпен қорғап, әр б ір  
мүмкіндікті пацда/іанып қайта/\аумен бо.лды. А қы р аяғында 
опыңұсы ны сы К С РО ҒА-ны ң тораіқасыпда талқыланып, гео- 
логияны ңбарлы қ тармақтарынЖ ерт )'ра.лы ілпідероат іш есі
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ет/п қайта құрум ен аяқталды "деп куәлік етеді Д. И.Щербаков 
"Академик Қ.И.Сәтбаев" кітабында.

КСРО ҒА-ның ұйымдық өзгерісі 1963 жылы ж үзге асқан. 
Ал, Қаныш Имантайұлы президент болыгі отырған Қазақ КСР 
Ғылым академиясының өзінде ше?

".. .Ғарыш әлем ін з е т т е у д е п  соңғы  жылдардағы ір і табыс- 
тар геология м ен астрофизика ілім дерінің оір-біріне қолға- 
нат болып, теорпялық ғыдыми бағытты өзара куш ейт уге 
әсерінтигізді. Қазірдщ өзш дебізгеологияныңж аңа тармағы — 
планеталық геологня ілім і туғанын айта аламыз, — деген-ді 
Сәтбаев 1963 жылдың ш і\\е  айындаөткен республика ғылым 
ошағының жалпы жиналысында жасаған баяндамасында. — 
АстроФ изпка м ен  геологияны ң творчестволық ынтымағы, 
сөйтіп, Ж ер  бетіндегі ір і сызаттар м ен қатпарлы құрлықтар- 
ды ңпайда болузаңдыш қт арынқайт ақарап, әралуан... құбы - 
лыстарды тусінуте ж әрдемберуде.Демек, бұл екі һ іщ  \і ғылым  
ал'4 д емиясы ны ң оір бөлімш есіне бағы нды ру еш қандай та\ас 
тудырмаса керек. Ол бөлім ш енібіз "ӘЛ ЕЛіж әне Ж Е Р ғы ш м - 
дары "деп атауды ұсынамы з ".

Ш ындыққа жүгінсек, Сәтбаев ұсынған ж аңа атауды бес 
жылдан соңсәлөзгертіп, КСРО ҒА-сыда қабылдады. Бұлатау 
содан бері үйренш ікт’ ғылыми терминге айншчды.

1963 жылы академик Қ.И.Сәтбаев төртішш мәрте Ленин 
орден ім ен  м арапатталды . Сол ж айы ндағы  ж арл ы қты ң  
мотшінде "Қазақстан қыртысындағы қазба байлықтарды зер- 
ттеуж әнеО дақты қ геологияіліміндамыту\ағы үздікеңбек- 
тері үшін" деген анықтама бар-ды. Ш ынтуайтын айтқанда, 
б ұлда геология саласындағы Қаныш Имантайұу\ының ора- 
сан зор еңбегш қайталанбас біртуар тұлға екендіпн ресми 
мойындау. Сөйтседе...

Іздешс жылдарында мен ілгеріде аз-кем сөз боу\ған Одақ 
миннстрі (Ресми түрде Орта салмақты ауыр машиналар ми- 
нистрліп аталатын, ал іс жүзінде атом ендірісімен шұғылда- 
натын) Е.П.Славскинмен екі мәрте кездестім. .\лғаш қыда 
өзіміздің Өскеменде (ол кісі сол қаладан бірнеше мәрте КСРО 
Жоғарғы Кеңесшр депутат болып сайланған-ды), соңғы рет 
1981 жылдың күзшде, Үлкен Ордынка кошесіндеп кең каТЗіі- 
нетінде. Екишн жолы іздеуіме себегі: "Молодая гвардия" бас- 
пасының Ж ЗЛ  серпясында жарық керген "Сәтбаевты" сый- 
лап, сол іске нақты көмек көрсеткешне рақмет айту ед1. Жасы 
сол кеэдр секгеннщ шебшо і.лшген Ефпм Павловнч ілтнпатпен 
қабылдап, улы замандасы туралы кол-көсір оңпме антып, 
ғылыми қауымға молім емес жәйтгердеи де аз-кем сыр шерт гі.

"Мыиау, меиі/( омырауачмдагы үш Л і гыіл щ :\дық.\ың бірін
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м ен Маңғыстау түбепнде үлкен өндіріс ашып, айман экономи- 
касын үрдіс көтерген еңбепм үшш алдым, — деген-ді миннстр. 
— Ал, шындығында бұл жүлдызд шынайы иесі — академіж
Сәтбаев! Қадірменді досым мені осы іске қызықтырмаса, он- 
дағы ғажап қазына көздерш төңдіре айтып сгңдірмесе — тари- 
х и  жазба,\арда "Өлі қолтық " атанған, құдай қарғаған дерлік су- 
сыз, нусыз, жері түзды, қы.\танақсыз тап-тақыр тоғызжүз ша- 
қырым қ у  медиенге темір жол тартыпнем бар?.’ Өңдіріске қажет 
жабдықты теңіз арқылы жеткізш, дайын өнімді ұшақпен-ақ әке- 
тер едік. Б ірақ Қаныш  Имантаевич бұл м әселеге біздщ  
бәрімізден де терещрек мән беріп өзгеше қапсдь' ақыр аяғын- 
да түбектщ жсрасты қазынасының ашылуына мүрындық бол- 
ды. Кезекті Алтын жүлдызды аларда мен ттасті адамдарғс осы- 
ныайтып, геолопіят інисгрі АВ.Сидоренко екеулпз үючетаты- 
на ресми хат жаздық. Амал не, мен осы күнгедейш  т усябейпн 
пасық әрекеттер ара.\асгы да. Қазақстаннан неш е түри пале- 
жаланы үйіп төккен хаттар ке,ип түсті. Сөнтш. отаншыл пер- 
зент, елі үшін асқаралы ецбектер атқарған Қ.И.Сәтбаев бүл 
жұлдыздың біреуінде кеудесше тақпай аесрден кегп ..."

Сірә, бұл уәждд нақты айғақтармен бекіткекіміз ж өн бо- 
лар: 1949 жылы Гурьевте (қазірде Агырау) Қазақстан ҒА-нын 
кәшпелі сессиясы өткен-ді; соның артынша сол шәрде акаде- 
мияның базасы ашылып, әрі геологиялық аарлау экспеднци- 
я \ары ны ң  қарамы бірнеше есе молайтылған; әрине, тиісп 
қарж ы бөліп, барлау жабдықтары күш сиплш . бі\гір  маман- 
дармен толыкгырьь\ған; тынымсыз ізденіс иесі Сәтбаевқә 
т е п қ \е , бұлда аз... 1952 жылдың қоңы р күзінде ол ГҒИ-ньщ 
ғы шмі> тобын өзі бастап барып. М аңғыстау мен Атыраудың 
үмітті кен орындарын түгел ақтап, ең аяғында марганецтщ 
сүбелі қоры ж атқан  қазыналы түбектщ  таран қелгьггыка 
дейін ж етедк Әрнне, білгір барлауш ы ны ң басты  назары  
"сұнық алтын" болжанған қолаттабо.\ғаны анық. Соліздек::: 
зая кеткен жоқ. Әрбір ке лел» жиын-кеңестерде Қаныш Иман- 
тайұлы батыс өңірдщ ғажап мүмкіндігі туральі ж ар  салудан 
тайы нбаған. Д емек, "Ғасыр ж обасы " атаны п күллі слем 
жұртшылығын таңғалдырып, әрі қызықтырып отыщ ан ұлан- 
ғаиыр ұлы істі олтүбек  қойнынан алғашқы мұнап фонтаныі 
атқылаған жылдардан кем д егенде ' 5-20 жы л бүрьга болжак 
сол байлы қтың ел кедесше тезірек ас\-ына жол ашып кетеені!

.Лкадемик Сөзбаевтың халықтар дсстепының жаршысы 
болғаны жүртш ылыққа аяі* Геолоі В.Г.Третьтеовғалымтгу?-
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ралы еете\ігінде: "Қ аны ш IІмаіггапұлы ныңмейлш ш еинт ер- 
нацноңалігст болғанын, оны ц аузы нан еш қаш анда өлдебір  
халықты ңорлаіітын сөз, әзіл-анекдот  естшегенш, ал егер  
әңгім еіе орыс, нә басқа б ірхалы қ гы ңөкілі қатысса тек қана  
оры с тілінде сөіілейтһіһг.. "де ескертігггі.

Өзшен он үш ж аг кшп, геологиялық қызметке 35-жы\да- 
ры келген, талантты өзбек ғалымы Хабнб М ұхамедүлы Аб- 
дуллаевты ол ерекш е қдмрлші, кездоскен санын "О, Хабиб- 
жан!" деп құш ақтап көріскен. Өйтушщсебебі жас әрштесінщ 
анырықша дарыны, бәлкім, геологпя імміндеп мүдде мен ниет 
бірлігі... Өзбек ғалымы 1950 жилы, Ташкентте жарияланған 
"Кен түзічушщ граннтті ннтрузиялармен (баяу суынудан соц 
пандаболг'ансилнкатқұрамдымагмалықж ыныстар — С.М.) 
генетнка\ы қ байланысы" аггы монографиясын жолдап оты- 
рып, Қан-акасынан ғылымн қолдау күткен. Солжылы 22 та- 
мызда Алматыға жолдаған хатында олбылай депті: "Бүл мәсе- 
лем ен  мен алдағыуақыттада ш уғы лданбақпы н. Соң,\ықтан 
С із сп яқгы  ү лкен  ға лымдардың ақы л-кеңесі маған өте-мөте 
пандалы  болар еді... Бұл еңбект е сөз еткен м әселелерім , 
өзің ізіем өлім , қ а зір п  таңда оте курделі жөне к ен  түзілу тео- 
рпясы  уш ін м ән ізо р  түжырымдар, сірә, әжептөуір талас ту- 
гы зады дегенойдам ы н... Қысқасы, зерттеуімдіж арияеттім, 
көз қорқақ, қол бат ырдеп тоуекелге бел буган жайдамын. 
Бірталаиж етекшімамандардан таяқ ж ө у і м аны қ. А \ С ізден  
мен, егеруақғггы ңы з болса, еңбеғім дім ұқнят қарап, ескерт- 
пелеріңіздіаш ы қ айтуыңыздыетінемін... "

Өзбек галымы бекерге күдіктенбеген. Күрделі еңбегімен 
кімдердщ "бақшасына" тұсіп отырғанын ж ақгы  білген. Ол 
күткен аптыс і\е -ақ  басгалып кетті, бірақ Абдул.\аев ойлан- 
ғандай, "гылыми шындықты" анықтау үшін емес, мүлдем бас- 
қа ж өндеөрбіді. Ең а\ғаш қы соққыны ғалым өзі тұратынТаш- 
кентте, солкүздо-ақ алған: монографняеы зичнды депганыл- 
ды; авторғатағылған басты айып — "зерттеу непгчне Америка 
ға\ымдары Эммонс пен Линдгреннщ реакционермк кертарт- 
паидеяларыпаидаланылган;демек, Абдуллаев — кеңеспкозық 
геологня іммінен жиреніп, шотелге табынған қосмополит..." 
Өз идеясына сенімі берік ғалым-геолог мұндан сы царж ақ 
тұжырыммен келіспейді. Тырелік айтуды тілеп, орталықтағы 
ннстнгуттардың біріне шығады. 1951 жылдыңбасында өткен 
талқылауға академик Сәтбаев та қатысқан.

— Ж олдастар, мен бір жапға түсшбеймін, — деген-ді ол 
жас әріптесін қорғай сөйлеп. — Бізден басқа ғалым агаулы 
реакционер деген қағиданы кім шығарған? Ғылым жер, ел
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талі-ай ма? Ш ынайы ғылым үіиш шекара бола ма? Шетелдік 
деп Ньютон мен Дарвиннен, иә Кюрилер өулеті аш қан ұлы 
ж аңалықтардан безсек жағдайымыз не болар еді, ғылым 
қайтіп өрістемек? М өселенщ бұл бір жағы... Екінші, озбек 
ғалымы бүкіл Орта Азия регионында оқдаған жылдар бойы 
үстем болып келген кен орындарыны ңтүзі\уіж өш ндегі бол- 
жамдарды, демек, барлауда ұстанған жетекші бағьпты теріс- 
ке шығарып отыр. Ж ас білімпаз үшін тым батыл қадам! Бірақ 
сидер мына жағдайға коцілаударыңыздар: бұрынғы теория- 
ны теріс деумен бірғе ол ж аңа концепция, көн іздеуте тың ой 
ұсынады... Ташкентте оныңидеяеыны ң қолдаукөрмей, гео- 
логия қауымы арасы нда зор қарсы лы қ туғызғаны мәлім. 
Абдуллаевтың атына өте дөрекі және аяусыз сындар айтыл- 
ды. Т үсін ікт і гәп: ескі бағы тты  ж ақтау ш ы лар  оп-оңай 
ж еңілпсі келмейді, әмбе бұл озщ  оңдаған жылдар мадақ 
түтып, б ү к п  өміріңе, зерттеүще, кен орындарын ашуға түп 
қазы қ еткен идея... Менщше, бұлталасты ңеңдұры с шешімі, 
әділторемк — ж аңатеорияны барлаушы геологтардың қолы- 
на беру. Он жылдан соң Абдуллаевтың болжамы рас болып 
шықса, оны таяқтауға қатысқан ғалымдар өзш щ  бүпнп  оғаш 
қылығын қалайш атүпндірмек? Кімосыған "Біздікі — дұрыс, 
оныкі — қате"депкепілболаалады ?..

Амал қанша, ғылыми ақиқатқа жүгшуге қаншама шақыр- 
ғанымен, академик Сәтбаев өзбек әріптесін солкүн п  жөнсіз 
бұрмалаудан қорғай алмады. Қайыра сөйлеушілер оныңөзіне 
жабысып, "Сәтбаевта гидротермальдық теориясын жақтай- 
ты нидеяұсы нғаны үшін қасақанабұрмалаптұр, бұлболса — 
өзара ниеттестердщ  ауыз біріктірген байбаламы" деген сын- 
ды ауыр сөздер естірткен.

БК(б)П Орзалық Комитетшщ ғылым мен жоғарғы оқу орын- 
дары беммінщ сұрауына жауап бере отырып, 1951 жылдың 3 
шілде күні, яғни жоғарыдағы айтыстан кеиін үш айдан соң 
жолданған ресми хатында Қ.И.Сәтбаев Хабиб Абдуллаевтың 
есімін тортінші кезекте атайды: оған "геология-минералогия 
гылымдарының докторы, Өзбек КСР Ғыль/м академиясының 
тсчық мүшесі, Орта Азиядағы түсті металл кендерінщ  геоло- 
гиясы мен петрографнясы бонынша ірі оі.ммпаз" деп сипатга- 
ма беріп, одақты қ ғылым ордасының құрамына сайлауға 
лайық кандидаттар тізіміне ұсыныпты... Айта кететін жөйт: осы 
хатында қазақ ғалымы атаған жеті кандндаттың біреуі ғана 
Қазақстандық (Е.Д.Шлыгин), қалғаналтауы — бес ұлттыңөкілі, 
олардың тұрақтары да турліше қалалардан, Оорі де геология 
іліміне ірі жаңалықтар қосқан ұлағатты мамандар...
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('Уш жылдан сод Х.М.Абдуллаев монографиясы туралы 
антыс қайта жалғасты да, М әскеу ғалымдары оның еңбепн 
орталық баспада көп тиражбен басып шығарып, барлауда 
сынауға рұқсат берді. Сол жылдарда ерекше құлшыныспен 
өнімді жұмыс істеген өзбек галымы оірнеше ғылыми оңбек- 
терді үрдіс ж арня етеді. Борі де алғашқы гипотезасын қор- 
гап, кеңейтуге, ж аңатеорияны  тереңдетуге ариалған.

Ақыр аяғында Қаныш Имантайұлы ескерткен гылыми 
шындық жеңді. Өзбекстан, Төжікстан, Қырғызстан барлау- 
шылары Абдуллаев тұжырымдамасын бағытқа ұстап, Орта 
Азня аймағын түсті металдардың (вольфоам мен қалайының, 
қорғасын мен мырыштың, сирек жвне оағалы металдардың) 
құнарлы қорларын тапты. Солардьщ ішінде қазірде қоры 
әлемдік ірі алтын кендерш щ  ең алдыңғы лепнде аталып 
жүрген, төуелсіздік алған Өзбекстан мемлекетінщ бүгінп ең 
басты һәм сүбелі табыс көзі болып отырған Мұрынтаудың 
қымбат қазынасын іздеп табуда Хабиб Мұхамедұлының кере- 
гендікпен жасаған болжамы адастырмас жұлдыздай жетекші 
рөл атқарған. Теорпялық үздік еңбектері үшін 1959 жылы 
Х.М .Абдуллаевқа Лениндік сыйлық берілді, келесі жылы 
КСРО ҒА-на корреспондент-мүше болып сайланды. Амал не, 
күншілдер мен тоғышарлардың иасық әрекеттерш ец ары- 
лып, сүйікті ісіне белсене кіріскен шағында, ғұмыр жасы тіпті 
елуге де ілікией ауыр науқастан опаг болды. Аса дарынды 
ғалым-ғеолоғ өмірінің соңғы төрт жылында (1958-1962) Өзбек- 
стан Ғылым академпясынын президенті болып еңбек еткен.

Тағы бір ғылымн айтыс Қаныш Имантайұлының сүйікті 
ұстазы академнк М.А.Усовгың ғылымн мұрасын қорғауға 
байланысты өрбіғен.

Қ.И.СӘТБАЕВ, И.И.БОК, "М.А.Усовтың геологиядағы 
н епзп  идеялары” жинағында ж арпя\аған алғысөзден:

1 иидгрен -Э м м онс ж ариялаған... жіктеуАіҢ орны на  
1933-1935жьһідарла М .А.Усов... к ен  орындары үинн мү^\дем 
жаңа 'топтау үсынды ... Бул оның "Кеп орындары" оқулығннда 
ж арияланған. Осы тоіттауды геология ілһ іі бүгінде бір ауыз- 
і\ан қабы.ідап отыр. Нақ осы тұ кырымды көп жы^ідан соң 
еш қандаіі өзгертусіз неміс ғалымы Г.Ш нейдерхен де усынды. 
Ғірақ ол оқулығында Усовтың есім ін атаған жоқ. "ұмытып" 
кетті. Сонымен, қазірде ж о.\\ы болып ж үрген көптеген ше- 
төуідік оқу.іықтар мен ғылыми еңбектерде бул топтау Ш ней-
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дерхеннщ  есімімен лталады. Бір гәжвбы, осынау оділегсіздік 
біздің  едд<? де өзгеріссіз қаііталанып жүр. "Көн орындары  
курсы ны ң" авторлары және нем іс ғалымының еңбектерш  
орыс тіліне аударған (редакңиясы н академнк В.И .Смпрнов 
басқарған) геологгардың талғамсыздыгына, іисгс.лдік ғалым- 
ны ң мүрасына ерекш е ықтияттылығына таңданбасқа шара- 
мызж оқ..."

1 иамалауымызша, бұл айтыстың өрбуіне біз ғүмырнаманың 
екінші бөлімінде сөз откен, Санкт-1 Іетербург пен Сібір геоло- 
гия мектебі тұлектершщ озара даңқ үлеспеген ғылыми бәсе- 
кесі түрткі болған. Заман өзгерді. 30 жылдарда-ақ сәіті барлау- 
ымен бел ала бастаған Сібір геологгары қатарына өрелі габы- 
сымен Қазақстан жоне Орта Азия кен іздеуішлерінің қарамды 
да, талантты тобы қосылды. Осы ортадан жарқырап дара 
ш ыққан өріде В.А.Обручев пеи М.А.Усов, беріде Қ.И.Сатбаев, 
Х.М.Абдуллаевжөне басқалары бұғандейш жолды болып кел- 
ген теорпяларды (шындығында ескілі-жаңалы кен комбелерш 
ашуға бөгет болған) батыл түрде тәрк етш, солардың орныиа 
мүлдем ж аңа ғылыми концепңиялар ұсынды. Әмбе соны иақ- 
ты барлаумен айғақтады. Олай болса, шынайы ғылым иесі 
ақиқатқа ден қойып, өздері қолдап та, мансұқтап та жүрген 
негіздерден бас тартугатиіс еді. Алайда олай болмады. 60-жыл- 
дардьщ бас шечшде Ленпнғрад ғалымдары мен оларды қостау- 
шы біртоп Мәскеуметаллогснпстері академик Сотбаевгың бұл 
саладағы көшбасшыліяқ роліне тозгісі келмей, ұйымдасқан 
турде шабуылбастағаи. Солүшін бірақ қазақ ғалымы ғылыми 
айналымға енгізген металлогениялық ұстанымға бетпе-бет 
тиіспей, жвткірлжтщ ежелгі әдісін қолданып, Сәтбаев ұсын- 
ған идеяның аспаннан түспей, шетелдіктер баяғыда < >йлап таи- 
қан жаңалық екенш дөлелдеуге кіріскен. Сол жолда бетке 
ұстаған басты "көсемі" — "еуропаметаллогенистерінщатасы" 
атанған, әйғілі неміс галымы Г.Шнейдерхен.

Қысқасы, бұлдауәртүрлідеңгейдеөрбіп, ақыры "Кеңестік 
геология" журналының бетінде бірнеше жылға созылған ғылы- 
ми айтысқа ұласады. 'Галай білімпаздар бұлжайында оз топ- 
шылауларын жария етті. Ж ұрт күткендей, непзгі тәжіке тағы 
да ВСЕГЕИ мен ҚазГҒИ металлогениогері арасында жүреді.

Қ.И.СӘТБАЕВ, И.И.БОК, Г.Б.Ж ИЛИНСКИЙ ("Ке- 
ңестік геология" журналы, 1960 жыл, №9);

"Әр қнлы  кезеңдсрде түрліше ағымдардың жолды болғаны 
молім. Солардың оәрі де артында белгі Қсьү\ырмай жоқ болды,
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аныгынАЛ оларды өмірдщ өзі ұмытгырды. К ен орындарының 
тұнба тегі туралы соңғы жылдары жолды болган жаңсақ тео- 
риялардың баянсыз тагдырын еске алайық. Бүл да металлоге- 
ниялық зерттеулер деректерін ескермей, өмірден қашық, ой- 
дан шыгарылган болжамдауға жалаң еліктеудщ салдары...

Ю .А .Б илнбнн  — елім ізд ің  геология гы лы мы ны ң жедел 
өрістеп, шиюзат қорыны ң еселеп осуіне елеум  еңбек сіңірген 
тамаша маман. ,Ллайда оның геосинюхинальды жүйелердің ме- 
таллогения\ық дамуы жөніндеп қағидаларын бар,ш қ аймаққа 
бірдей қом ануға болмайтындығы бүпнде аіідай анық. Біз оны 
сал үшш сынадық. Аса дарынды, қадірмснді Ю Л .Біш ібин тірі 
болса, тап бүгінде ө чнщ  кейбір ш әкірп ері құсап, даусыз айгақ- 
тарды көрмегенсш, жаңсақ идеяны соншама жыл өзеуреп жақ- 
тамаған болар еді. Біздщше, дарынды ғалымның қадірлі есімін 
онда-мұнда қыстырып, барлық айтысқа тықпалай берудщ  
қажеті қанша, әмбе мұны біз риясыз әрекетдеп быем/з..."

Бүдан арі Қазақстандық автордар ғылыми айғақ, кеңес 
және шетел зерттсү ш іле рін і ң еңбектерінен дәлелдер келтіре 
отырып, қайсыбір ғалымдардың талғамсыз көзқараспен "Ме- 
таллогенияның кіндік әкесі" деп жарияланған неміс білімпа- 
зының бір ж ақты  ш м інің  қолдауға келмейтін ж аңсақ тұжы- 
рымдарын ж ан-ж ақты  талдапты...

"Г.Ш нейдерхен және оның тілектестершщ қыңы рая жақ- 
тап, геологиялы қ прак гика м ен теорияға енгізуді ттлеп отыр- 
ған ндеясы ны ң тоқ етері мынадай: әрбір ірі кен  аймағы тек 
бір ғана кен  түзеу кезеңінен  тұрады; бұл аймақтың одан өзге 
геологиялы қ дамуы алғаш қы кезеңм ен салыстырганда мәнді 
емес. Дел/ех, Ш нейдерхеннщ  түсінігінше, келесі кезеңдерде 
тек қана еюнш і эндогеңдік к ен  түзеу процестері жүрген...

КСРО -ның кенд і аймақтарын мет аллогеннялық зерттеу 
бұлардың бір емес, кеп кезеңді дамудан өткенін дә,\елдеп отыр. 
Олай болса Г.Ш нейдерхеннщ  "метал;\огениялық кезең  жалг- 
ыз "деген схемасы өмтрден емес, ойдан шығарылган. ,Лл еюнші 
эндогендік кен  түзеу процестері туралы түжырымы — жара- 
л у  уақьггы жөншөн даюлденбейтін жаңсақ піюр. Сойтіп, іздеу, 
болжамдау, иә бағалау женімен қарағанда бұл теорияның бізге 
ешқандай пайдасы жоқ. Ш ынында да геология.ш қ практпка 
үш ін нақ осындай жалаң схемалардың бітіспес дау туғызып, 
мамандарды сырдаң теорпялардың ж ыңғылына қамап, бас 
қатырғаннан басқа қандай көмегі бо.ш ақ? Бұл теориялардың 
ғылымнан тысқары жатқаны сонша, кейде солардың қайсы- 
сына сенеріңді оілмей есщ  шығады... Демек, осы сияқты шым- 
шытырық "теориялардың" біздщ елде кең тарап, жолды болу-
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ы н ақтау тіпті дұрыс емес. Г.ШнеЙАсрхсіш щ  ощ ан шығарған, 
еш қанданда дөлелі жоқ тұжырымдарын академик В.И.Смнр- 
новтың жақтауы візд і ерекш е таң қащ ырады. А л ол соңғы  
жылдарға дейш  Ш нейдерхенге қарсы бағытта болған еді, бұған 
қадірменді әріптесіміздщ ертеректе жариялаған монографн- 
ялары  куә. Біздщше, Владимир И вановнч нем іс ғалымының 
көптеген еңбектерін кеңес баспасөзінде тамаусыз басқызып, 
кеш ірім іес қателік жасап отыр".

Танданарлық гөп: осы айтыста Қазақстаң металлогенитері 
бәсекелестерін бірден жығатын басты аргументті өжетіне 
жаратпаған. Қажет деп білсе. олар Ш нейдерхеннщ қатардағы 
неміс ғалымы емес, метафизикалық көзқарасты тумысынан 
ұстанған жай ғана шетел білгірі де емес, адамзаттың қас жауы 
Адольф Г итлердщ рухани ғылыми кеңесш ілерищ  бірі болған- 
дығын айгар еді. Сірә, ғылыми айтыста басты төреші — ақиқат 
пен шыншылидея деп білген зиялылар, әрш тестерінтұқырта 
жеңуге солақай желеуді көзір етуді лайық көрмеген.

Бұл айтыстың қорытындысын 1960 жылы Кневте өткен 
Екінші металлогениялық кеңес шығарған.

Киевтеп жиынға ВСЕГЕИ ұжымы күллі КСРО аймағының 
металлогениялық болжам картасын әкелген. Алғашқы танысу 
үстінде-ақ Қазақстан металлогенистері әрштестерінщ бұрын- 
ғы қағидаларынан бас тартпағанын, бұл жолы да өз ойлары- 
ның дұрыстығын дәлелдеуге тырысатынын аңғарады. Карта- 
ны талқылау Билибин шәкіртгерінщ "геолошялық ғылыми ойға 
Сәтбаевты жақтаушылардың үстомдік жасап", өздеріне ті дек- 
тес геологтардың "практикалық ізденістеп табыстарын тео- 
рня жещс і деп жариялап жүргендігін" мәлімдеуімен бастала- 
ды. Лмал қанша, тағы да мәнеіз айтысқа түсіп, тойтарыс беру- 
ге тура келді. Б ірақ бұл жолы Украина ғалымы, академик 
Н.П.Семененко, мәскеуліктер Е.А.Радкевич, Н.А.Фогельман, 
өзбек металлогенисі Х.М.Абдуллаев, Қиыр Шығые (И.Н.Том- 
сон) пен Сібір өлкесгаен келген бірталай ірі геолог-ғалымдар, 
әсіресе КСРО-ның геология және ж ер қыртысын қорғау ми- 
нистрі П.Я.Антропов, тағы басқалары өктемірек сойлоп, талқы- 
лауға ұсынылған картаның нақтылы барлауға мүлдем жарам- 
сыз екенін жариялайды. Сөйтіп, Киев кеңесі де академик 
Сәтбаев мектебі ұсынған теориялық қағидаларды болжам- 
дауға батыл қолдануды ұсынған қаулы қабылдаған.

"Қаныш Имантаііұлының көп жыл ж үикесін тоздырып, 
геологиялы қ ғы. іы м  әуенінде әрдайым қарсы  ш ы ғы п қатгы 
салғыласқан өріптестершің бірі — ашід емпк В. И. Смпрнов ед і.

36-26
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Екеуінің тубаста не үш інкеліспегеніннақт ы  білмеймін, алап- 
да олар ғы лы мн мәжшстерде, баспасөзж үзіндед е  бір-бірін  
аямайтын... — деггп Қазақстандағы еңбегі мен қызметі "Бол- 
жаулы барлау" тарауында баяндалған ғалым-геолог, Лениндік 
сыйлықтыңиегері, профессор Г.Б.Жилинскин осы ғұмырна- 
ма иесіне Магадан қаласынан 1981 жылдың 12-қыркүйегін- 
де жолдаған хатында. — С м ирнов академик Сәтбаев қайтыс 
болған соңда оғандегенқаскөйлігін  тоңтатпады. Еңгаж абы  
ж әне сойқанды сы , соңгы  к езд е  ж азган еңбект ерінде ол 
Қаныш Сәтбаев ес /ч д ігң ш м д  үннеде болмагандай тарс ұмы- 
тып, өзі оны мен өмір бойы  айтысқа түспегенд ей  огаш қы лы қ  
аңгартып, өз еңбект еріндеқарсы ласы рет індедеат аудықой- 
ды. М ысалы, оны ң К СРО -ны ң елуж ы лды қ м ерекесіне орай  
ж азган мет аллогения ілім інің табыстары тура.ш көлем ді ма- 
қаласындаҚ.М .Сәтбаевтыңесімінатаудықасақана "ұмытып" 
кеткен. Ал, бұл ілім де Сәтбаевтың еңбегі — н егізгі арқау  
екендігідаусы з ш ындық. Ең қиы ны  һәм  сорақы лы қ: га.ш м- 
ны ң өзі сомдаган ұж ымнанда нақ  сондай "ақкөт торғайлар " 
шығып, оны ң р ухы н  бір кұндік  тірлік п ен  мадаққа сатып, 
С м нрновт ы ңм ет аллогеннянепзін тұнба текке бұрған "тео- 
риясы н "жақтауяпылар иіықты. С оларды ңоірі — бізбен бірге 
болж ам карта ү ш ін  Л е н п н д ік  сы й лы қ  а лға н  академ ик  
әріптесіміз (хатга ғалымның есімі толық аталған, бертінде 
Сәтбаев ілімін қайыражақтауш ы болғандықган атамай отыр- 
мыз — С.М.)... Өмірдің осы ндайоңгақ та өткіншіқұбылыста- 
ры на өкініш  бі.лдіргенисн өзге н ед  еим із ?!. "

Шынын айтқанда, дау-дамай тумаса ғылым алға өрістемейді. 
Бұ да өмірдің айнымас қағидасы. Біз сөз етіп отырған ғылымп 
айтысқа датөрелакті Уақьггсол кезде-ақ: "Кімшң болжауы кен 
көмбесін табуға жеткізсе — соныңболжамы дұрыс!" — деген- 
ді. Алайда көзготүртш гұрған шындықгы мойындағысы келме- 
ғендер дауды бертшде де жалғастырып, есе қайтаруды жөн көр- 
ген. В.И.Смирнов және оның жақтастарының далбаса үмгпсол 
әрекеттентуған. Ғажапты қараңыз: қазақғалымыныңтуғаны- 
на ж үз жылтолуына байланысты РАІ1 ныңтөралқасы Мәскеу- 
де, 1999 жылы өткізген салтанапы жнында баяндама жасаған 
академик, ғалым-геологН.А.Шило:' 'Болжам карталаоын жасап, 
соиын басгы кағилалапы мен олістопін айкынАауісінле акаде- 
мик К.И.Сатбаеп ғылымга енгізген металлогенпялык таллау іео 
логия ілімін кезшле елу жыл алга озлыолы. Солленген бугінле 
ле пзгергеп жок, олі ле слу жыл алла тұр..." — депті. Демек, 
Қаныш Имантанұлыныңкезінде, кейінде қаішіамадаутугыз- 
ган ұлы ісі өміршенліг>меп жеңгеп.
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60-жылдардың басы — біртуар ғалымымыздын еңбепн 
жұрттанып, бақ-жулдызының биікке көтерьлтен шағы: КСРО 
және Қ азақ КСР Ж оғарғы Кеңестерш щ  неш е мәрте (Одақ 
Кеңесі төрағасының орынбасары мшдетін талай ж ы латқар- 
ған) депутаты, Қазақстан Компартиясы Орталык К 'митетшщ 
мүшесі; КСРО ҒА-ның және Лениндж сыйлықтар комитетшщ 
төралқа мүшесі (1961-1964), КСРО Ж оғары  және арнаулы 
орта білім министрлігінің Ө и л е то  аттестащия.\ау кош іссия- 
сының (ВАК) алқа мүшесі (1946-1964); бүдан да өзге каншама 
әлеуметок қызметгер, әрқи.лы ғылыми-өндіріспк кеңестер 
мен комиссиялардың құрамындағы ұлан-асыр м.ндеттері-.

М ұның бәрі де ға\ымды тш тей  де даңдайсытқан жоқ: кім- 
кім, қандайда көл-көсір атак -данқтыд онғак. еткшіш нәрседей 
өте шығатынын олтым ж ақсы  білетін-ді; а \  шабьпты сңбек — 
күн сайынғы тынымсыз жұмыс, ғылым жолындағыжан-жақ- 
ты ізденіс, соның бас ғимаратына "орны габылып қаданған" 
әроір кірпіш ешқашанда тозбақ емес, егер соны берік непзге 
қойсаң өзщ  кеткен соң да ұзақ  жылдар сын-сымбатын, мән- 
мағынасын жоғалтпай тұлғаланып тұра бермек...

Сондықтан да Қазақстан геологтары мектебшщ ж етекш х: 
металдар тегі жайындағы өз теорнясын накты ізденіске не- 
гіздеп зерттеулер бастаған. Солардың еңбастылары — Кенді 
А/\тай мен Оңтұсгік Қазақстан региондары үшш метал\оге- 
ниялық болжам карта\арын жасау, Бұлүш ш  еңа\ды мен зерт- 
телмек аймақты  ж ан-ж ақты  шолып, осы кұнғе денш  м а\ім  
болған кен ошақтарын өз кезімен көру қажет. Ғалымның Қара- 
тау бойы мен Қырғыз жотасын ара\ап, ванаднн, мыс кендерш, 
фосфорнттабы,\ғ-ан ж аңа көздерді көр\і (1955ж.), одан Ергіс 
бойын, А\тайдың қоинауларын шарлауы (1956-195?) осы мақ- 
саттан туған. Тағы бір жылы ол О рта\ы қ  Қазақстанға шы- 
ғып, Атасу бойындағы, баяғы Өспен, одан Қарағаплы, А \ай- 
ғыр, Саяқ, Л қбаста\та келеді

Қарап тұрсаңыз жасаң ж іпт күншен нгеріп, құгаіа\ы  жың- 
ғылына құн ы ққан  да ғеология ға\ы мға ж асы  алпыстан ас- 
қанда щ  тынышгық бермеген. Ө зш е ғана емес, қасына ерген 
ж анкүйер серіктерш е де...
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ҚЫРҒА ШЫҚҚАН ДАРИЯ

I

Қарағанды өндіріс торабын сумен жабдықтау меселесімеи 
ғалым 1942 жылы шұғылданған-ды. Осы өңірде салынбақ қара 
металлөндірісіне орын белплеуге келген үкімет комисиясының 
сарабына жобалаушылар үш түрлі ұсыныс әзірлепті: бірі — 
Шеруоай-Нұра азечінщ бойындагы Жартас маңы; екіншісі — 
Нұрабоиы, үшіншісі — Самарқанбөттшіңтұеы;алжаңазауыт- 
қа секундына 2,2 текше метр су керек... Соңгы жобаны таңдау ға 
Самарқан көмтңсеш мді қорытүрткі болды.

Он жылдан соң Қарағанды өндіріс торабына қосылатын 
тұргындар \ың саиы екі есегежуықесті. Сораң, Шахан, Ақтас, 
Абай, Топар, Шахты, Теміртау сянқты серіктес кенттер панда 
болды. 1965 жылы бұл төңіректе бір миллиондай тұрғын бол- 
мақ. Келешекте осы атыраптағы халық саны тағы да өседі, 
өндірістер көлемі де. Бәр-бәршің пайдаланатын суы — ша- 
ғын көлдер мен жерплікті ұсақ өзендердің көктемде еріген 
қардан жиналатын қоры. Ол болса қаж ет судың үштен б ір і. 
Ж етпейтін екі бөлікті қандан алады?

Сары арқаж оны ндаөткен ғасырда-ақ қнсапсыз молқоры 
мөлЪі болған отын қоймасы — Екібастұз. Кеңес геологтары 
¥лы  Отан соғысына дейш, одан кейш де қосымша пденіс 
жасап, оның куллі Одақ көлемінде ең арзан қазылатын, әрі 
қуаты орасан зор көмір оінағы екенін шүбәсіз анықтады.

XX ғасырдың аяқ шеншде "Батыр", "Шығыс", "Солтүстік" 
және "Мөйкебен" аталған төрт кеніштен алынатын арзан да 
сапалы отын республикада өндірілетін барлық көмірдің ал- 
пыс пайызын, ал қазандығына ж аққан  стансалар элекгр 
қуатының қақ  жармысын берген. Оның алып қазаншұңқы- 
ры жылына 35 милдион тонна көмірді шөмпитеп күреп, тіпті 
50 миллион тонна да жөнелте алатын қуатқа ие. Сол себептен 
де ол шахгерлердщ дуалы аузымен "Батыр" атанған.

1977 жылы КСРО М инистрлер Кеңесі Екібастұз кешенін 
салу және кернеуі 1500 к и л о в Оу\ ь т  Екібастұз-Орталық электр 
ж үйесінтартуж өнш де арнайы қарар қабылдаған. Бұлқұры- 
лыстың ересен алыптығын мына деректер айғақтаса керек: 
кеніштершщ жы.\дық қуаты 170 миллион тоннаға өсш, соның
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непзшде Екібастұздың іргесінен 5 жылу стансасы салынып, 
олар 20 мнллион киловатг электр энергияеын бермек, оны жо- 
ғары кернеумен тұрақты ток түрінде тасымалдау үшін 2415 
(айналмалы ток жүйелері — 5316 км) шақырымга төрт қабат 
сым тартылады. Осыншама қыруар жұмысты тындыратын 
қалада ғасыр аяғында 300 мыңдай түрғын халық тұрады деп 
жобаланып, соған орай сөулетті Екібастұз шәрі салынбақ-ты,

Қуат-күші ересен көмір ошагын игеру үшін де мол су ке- 
рек. Гидрогеологтарбұлтөңіректі қаншажылшарлады, ақыры 
Қалқаман темір жол стансасының іргесіңен жерасты суының 
көп-көрім қорынтапты. Едел-жедел басталған Қалқаман-Екі- 
бастұз су құбырының құрылысы 1957 жылы бітіп, жылына 
бес миллион текшеметр су қотара бастады. Қазақстанныц ор- 
талық және теріскей өңірін, Сібір мен Орал бойындағы бар- 
лық іргелі өндірістерді ең арзан электр қуатымен жарылқауға 
тшс Екібастұздың жедел салынған алғашқы стансасына бұл 
су жұғын болмады (Бір ғаиа ГРЭС-тщ конденсаторларын суы 
т> үшін жылына 4 миллиард текше метр су керек).

Шідерті озенш ің бойынан бөгет тұрғызуға жоба жасалды. 
Оныңсуы бірақащы. Ақыры, еңігтегі Ғ.ргістен үлкен су құбы- 
рын жүргізу жобалан-ды. Есепке отырған мамандар он жыл- 
дан соң еселеп өсетш. Екібастұз қуаттарына ешқандай алып 
құбы рды ң  су айдап үлгере алмайты нын, өте қы м батқа 
түсетінін мәлімдеді...

Қарағанды өндіріс торабына олкезде Ж езқазған , Екібас- 
тұздан өзге Теміртау, Қаражал, Балқаш, Ақшатау және Қара- 
ғайлы кен аудандары енетін. Бұлардың біреуі ғана суды 
"кеңірдепнен" келгенше алады, ол — Балқаш көлінің жаға- 
сындағы мыс алыбы. Өзгелерінің жағдайы — "рақымы мол" 
аспанға байланысты, яғни жаңбыр мен қар суын жинау... Ма- 
мандар бұл аудандардың өндірісіне 1975-1980 жылдары қан- 
ша су ж етпейтіш н есептеп шығарды, ал ж иы рмасынш ы 
ғасырдың соңында бүкіл Қарағанды-Ж езқазған экономика- 
лық өндіріс торабына екі миллиард текшеметр мөлшерінде 
су керек екен. М ұнша суды қайдан аласың?

II

Бұлөлкені суландыруға мамандар екі жоба ұсынған: ал- 
ғашқысы — ж ерасты  қорын пайдалану, екіншісі — Ертісті 
бұрып, жарма қазу.

Ж арма қазу  қымбатқа түспек. Әңпме бірнеше ж ұз шақы- 
рым жер қазып, иә алып су құбырын салу туралы болып отыр-
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ғанжоқ. Гөп — суғаділпрөндірісошақтарыныңтүгемейЕртіс 
арнасынан әлденеше ж үз метр төскейде тұрғанында. Яғни 
ещ степ суды ылдиға емес, өрге айдау керек. Құрылыстың өте 
қымбатқатүсетпп өз алдына, күні-түні жұмыс істеугетиіс су- 
сорғыш стансалар үшін де аса қуатты энергня көзі қаж ет!..

Мамандардың көппнліп жарма нұсқасыи құп көрмеген, 
мұндай ірі де тұрақгы  шығынға үкімет келіспейді деп есеп- 
теген. Амал қанша, екінші жолды оңтайлы көріп, Орталық 
Қазақстан атырабынан гпдрогеологтар жерасты көздешн 
іздеуге көп жылды сарп еткен. Ақыр аяғында еңбеп жанды. 
Ондаған жерде молсу көздері табылды.

Екі ұсыныс та көптеген мөжіліс, ғылыми конференциялар- 
дың талқысына гүседі. Қайсысы дұрыс, қайсысы тшмді? 
Ғалымдар таласы бірнеше жылға созылды. Ж арманы ң бір 
емес, ондаған нұсқасы жасалды. Құрдымдағы су көздері тура- 
лы да сан алуан пікір бар, оның ішшде бірін-бірі теріске шыга- 
ратын кереғарлары дажетерлік. Осыныңбәрш талқььлап, жан- 
жақты сарапқасалып, біртұжырымга келетін мезгілжетп.

Қаныш Имантайұлы бұл мөселеш академияның 1958 жылы 
Қарағандыда шақырылмақ көшпелі сессиясында қарауға ұсы- 
нады. Қуатты аймақтық өндіргіш күштерін ғылыми саралап, 
тағы бір мәрте талқылап, тиісті бағыт-бағдар беру қажет-ті. 
Соның ең бастысы — су мәселесі... Осыдан бір жыл бұрын 
академия республика энергетиктері Ш.Шөкин, В.Китенко, 
С.Майзель, З.Берікқалиев, П.Калачевжәиебіртопмамандар- 
дың нақтылы ұсынысын талқылаудан соң, Ертіс-Қарағанды 
жармасынжобалауға Мәскеудің С-.Я.Жук атындағы Г ндрожо- 
ба институтынатапсырыс жасағаи ды. Қарағанды сесснясын- 
да осы мекеменщ бас инженерш щ орынбасары И.С.Семенов 
жаңа арна жайында баяндама жасайды. Қосымша айғақтар- 
менжобаны қолдаған Ш.Шөкин де келелі сөз бастайды...

Ж арманың ұзындығы 514 шақырым болмақ. Ертіс суы 
көтерілетш ең бшк төскей — 475 метр. Ол шығыстағы еңістен 
батысқа қарай тік тартылып, Екібастұз көмір ошағын жана- 
малай өтеді де, Шідерті өзеніне құяды. Бұл болса солтүстік- 
шығысқа қарай ағатын өзен. Еиді жарма суын кері бағытқа 
ағызу қажет, яғни ылдидан өрге қарай. Бұл мшдетп қуатты 
сусорғыш стансалары және су тоспалары атқарады. 410-шы 
шақырьімнан кейін Ертіс суы ең жоғарғы биікке көтеріледі. 
Одан әрі сыпыра ылди, дария өз ағынымен құлайды. Қара- 
ғандыға барған соң кең шеңберлі (бейнелеп айтсақ, үш ат 
жеккен пөуеске еркш шауып өткендей) темірбетон құбыр- 
лар бойымен түпкіргі кен ошағы — Ж езқазғанға жеткізіледі...
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Гидротехникаөнері бұрын-сонды көрмеген, кереметалып 
құрылыс еді бұл. Оның бірінші кезегш салу үшін құрылыс- 
шылар жетшс миллион текшеметр топырақ аударып, он бір 
миллнон текшеметр тас қашаута тиіс-ті, Ал сусорғыш станса- 
ларын, ондаған су қонмал.арын салу үшін қаншама құрылыс 
жұмыстарын атқарыи, елді мекендер тұрғызу шарт?.. Мил- 
лиардтаған сом қаржы!

Алайда қымбат болғанымен, сусыз шара жоқ. Қарағанды 
сессиясы жарма жобасын мақұлдаған шешім қабылдайды. 
С ессия қаулы сы  ж арм а құры лы сы н бастауға берілген 
бүйрық емес. Тек қана ғылыми ұсыныс. Оны ж үзеге асыру 
үшін жоспарлаушы, жобалаушы мекемелершің мақұлдауы 
керек. Одан әрі үкіметтщ арнаулы қарары!..

Айтыс та осы қарсаңда өршіген. Мәскеудегі Водоканал- 
ж оба институты 1949 жылы ж ер астындағы су көздерш пай- 
далануға негізделген жоба ұсынған-ды. Сол ұжым Ертісті 
Арқаға бұру ісіне мүлдем қарсы екендіпн мәлімдейді. Олар 
және жалғыз емес, Алматыдан да бір топ гидрогоолог тілекте- 
стер табады. Сірә, өзара гізе қосып қимылдауға келіссе ке- 
рек, жұрітпылық таранынан жаппай мақұлдатуды ойлап, өз 
шкірлерін баспасөз бетінде жария етеді. "Казахстанская прав- 
да" газетінде (21 іш \де 1959 жылы) жарияланған "Ж ерасты 
сулары" атты мақаланың бұл мәселеге мемлекеттік сипат беру 
үшін жазылғанын аңғару қиын емес: Қизәқстәидә бірнеш е 
жерасты теңіздері бар, О лардың үстінен бұрғы ланған әрбір  
үңғыма тәулігше 500-ден5000 текшеметргедеіпн, ал кепп ір і 
8-І0мы ңт екш емет рсубереалады . Б ұларды ңең "кедені"деп  
есепте/іетін "Қарағанды т еңізі"секунды на 25 текіие мстр су  
бермек.. " Тағы бір басылым "Жерасты т еңіздері"деп атал- 
ған-ды :"...ҚазақдАіасыпдағыж ерасты с.)п,шың мо-щығы сон- 
ш алық, барлық қоры н қосы п есептесек, 23 м ы ң мгмлнард 
текшемегрге жетеді. Бұл Ара/1 теңізінен 18 есе артық көлем, 
яғниБалтық т еңізш щ суқоры менпарапар. Соныңіш індеж ер 
қыртысының ауыртпалық куш п и ң  әсерінен үстіге өзі шап- 
шыпшығатын с у  қоры  екі м ы ң миллпард текшеметр шамасы. 
Бұл да Ба. \қаш  көлінен  15 есе, К уіібы ш ев ж асанды теңі н нен  
3 5 есе артық су... "деп жазған-ды академикУ.М .Ахмедсафнн 
"Білдм ж әне еңбек" журналында сол жылы ж ары қ көрген 
екінші мақаласында.

Ж арм ақазуға қарсытұрған мамандарөз уождерінщдөле- 
лше мұнан да өзге айғақтар келтірген. АҚШ-тағы барлық қала- 
лардыңсексен пайызыжерастысуынпайдаланады — өндіріс



5 6 8 ___________________________________________________  ЪЫкц С)\н'ш

қажетш о, ішуге ғана емес, бүкіл еіісінің жиырма жеті пайы- 
зынсуғаруға да; алҚазақстанпан он есе кіші Ж аңа Зеландия 
аралы ж ер астынан күн сайын 270 мың текшеметр су шыға- 
рып отыр; оны аз десеңіз, техникалық күш-қуаты біздің шері- 
гімізге келмес Индня елі де бүл істе көп ж ұртқа үлгі болған- 
дай өнеге корсетуде.

Рас-ау, еріксіз мойындатар нанымды дөлелдер! Шалғай 
қиырда, әрі еңісте жатқан Ертісті өрге айдап азап не? Табан 
астында миллиардтаған текшаметр су қоры, алып теңіздер 
әж етке аспай жатқанда?! Ж ер-ж ерден  ұңғып бұрғы сал, 
құрдым тереңге бойлада, артознан суын үетігетарт. Қүбыр 
құрап, көлтабанына, иө қолдан соққан  тоспаға жина! Бітті 
шаруа! Ешқандай жарманың қаж еті ж оқ. Қандай тамаша, 
нақтыұсыныс!

Оп-оңай сняқтанған қарапайым ұсыныстың сол күндер- 
де біраз ж ұртты ң ойын бөліп, көңілш алабұртқаны анық. 
Әсіресе бейнелі теңеуге әуес тілпплер қауымын, үлкенді- 
кішілі газеттерді, Шын-ау, "Ж ерасты теңпдері" деген снқыр 
сөздің былайғы жұртгы керемет қызықтырғаны сонша, жар- 
ма қазу  мәселесш  қайта талқы лау қаж еттігш  ж әне оны 
"жершілдік" пигылмен, яки туып-өскен өлкесі Сарыарқаға 
бұрмай, шынайы мемлекоттік козқараспен қарау жөійнде 
сыпсыңсөз қозып, жерасты суларын ұтымды пайдалану жай- 
ында кейбір газоттор басмақалалар жариялаған...

1959жылдың2б маусым күні академикҚ.И.Сәтбаевторелік 
етуімен шақырылған ГҒИ-ның ғылымн кеңесінің төтенше 
м әж ім п  осы мәселені талқылауға арналды. Оган республи- 
каның су, энергетика, гндрогеологня мекемелершщ жетекші 
ғалымдары, оілгір мамандары қатысқан.

"Қ.И.СӘТБАЕВ: "Ерпс-1\аргіганАЫ жармасының құрылы- 
сы н бастауға қам жасалуда. Алайда Водоканалж оба бұған  
қарсы  екендіпн малімдеді. Олардың кереғар оііын қы зу жақ- 
таған пікірлер өз іш ім ізденде шығып отыр. Осының бәрі жар- 
ма тағдырын таяу арада ш еш уге кереғар әсер етуі мүмкін. 
Сол себепті, б із бүгін өзара талқылап, аса маңызды және 
дәйекті шаруа қақында нақты пш рге келсек жөн болар еді.. ".

У.М.АХМЕДСАФИН: Соңгы жылдарда көптеген үжым- 
дардың зерттеуі жинақтаған гндрогеолоғиялық материалдар- 
ды  талдау Орталық Қазақстанды сум ен жабдықтау пробле- 
масын жер астындағы мол көздер арқы лы  ш еш уге болаты- 
нына пландырып отыр. Бүл үш ін тек гидрогеологнялық зерт- 
теуді одан әрі кеңейт)' қажет. 1965жылдың өзінде бұл өңірдегі
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артезтн құдықтары секундына 3,5-4,0 текшеметр су береті- 
ш не ешқандай кум өн жоқ

Ж.А.АЙТАЛИЕВ: "...Алайда артезиан қудықтары осы же- 
тіжькхдықта жарма жеткізгендей мол су  бере алмайды".

Қ.И.СӘТБАЕВ: "Қараганды өндіріс горабыныц 1965жылы 
суға ділгірлігі секундына 25 текшеметр болатынын умытпа-

пңыздар .
П.Я.АВРОВ: "Соңғы жылдарда м енің қатысуыммен Ақтө- 

бе, Ақмола, Қарағанды, Көкшетау облыстарының тың көтер- 
ген  аудандарында жүз шамалы уңғыма бурғыланды. Солар- 
дың тек біреуінде, Ақтөбе облысында ғана ж ергш кгі қажетті 
өтевтш жерасты сулары табы,у\ы, қалғандарының бергені — 
мардымсыз... Қарағанды сияқты алып өндіріс ошағын Ертістен 
тартылатын жарма ғана өтей алады".

B. В.ГАЛИЦКИЙ: "Жерасты сулары  ділгірлікт і өтейтін- 
дігін зкономнкалы қ дәлелдеу керек".

И.П.НОВОХАТСКИЙ: "Ж арма қуры лы сы на жерасты 
суын тартуды қарсы  қоюға болмайды. У.М.Л.хмедсафин жер- 
асты суын пайдаланумен қоса жарма қуры лы сы  қажет екен- 
дігін тусіндіріп, баспасөз бетінде мақала жаричласа деймін".

C. К. КААУГИН: "Жарма туралы мәселе көптен бері ай- 
тылып келеді бірден-бір дүры с шешім. Оның құрылы сы н жер 
астындағы суды пайдалану м еселесіне байланыстырмау ке- 
рек. Ж арманы салу қажет".

А.А.ФЛЕРОВ: "Қазақстанның жер астындағы су  қоры, 
әрпне, аз емес. Оны керегінш е ғана әжетке жарату керек".

М.П.РУСАКОВ: "У .М .Ахмедсаф инның басты қатесі — 
жерасты суы  тараған аймақты "теңіздер"дегені — ғылыми 
күманді атау. Ертіс-Қарағанды жармасын салу керек. Соны- 
м ен бірге жер астындағы суды тиімді пайдалану жолдарын 
да зерттеу қажет".

А.А.ФЛЕРОВ: "Ж ер астынан секундына төрт текшеметр 
суды үстіге көтеріп, оны бір жерге ж инауда, меніңше, инже- 
нерлік күрделі қурылыс".

С.К.КАЛУГИН: "Өлбетте, суды жоғарыға көтеру үш ін аса 
тереңге, ең кемі 150-200 уңғыма бурғы лау қажет. Бул да қан- 
шама қаржыға туседі...".

И.Ф.КОЛОТИЛИН: "Ж армасыз болмайды. О ған жум- 
салған шығын өзін ақтайды”.

Г.Ц.МЕДОЕВ: "Жер астындағы теңіздер"дегені ешбір сын 
көтермейді, "Жер астындағы су" терминш оп-оңай бурмалап, 
ғылымға қатысыжоқ оерекесіз айтыспен шұғылдануға да тый- 
ым салу керек. Ертіс-Қарағанды жармасының құрылысы еш- 
қандай күдіксіз басталуға тиіс. Бул болса Қарағанды мен Екі-
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бастұз ғана емес, ж олшыбайғы Бозшакөл, Бөрлі, Қожаншат 
және өзге де өндіріс ошақтарын игеруге жол ашады...".

У.М.АХМЕДСАФИН: "Әлбетте, Қарағанды өндіріс тора- 
бына секундына 25 текшеметр су керек болса, жерасты сула- 
ры  мұндай көлемді бере алмайды. Сол себептен жарма тарту- 
ды ң қажеттігі айқы н. М енщ  ұсынысым ауыл шаруашылы- 
ғының қажетін өтеуге арналған...".

С.М.МҰХАМЕДЖАНОВ: "Ахмедсафин жарма құры лы - 
сына қарсы болған жоқ. мәселені дабырайтып, жұртшылық- 
ты көпірме сөзге елірткен, сірә, газет тілшілері болу керек. 
Ж арма салу мәселесін тездету қажет..."

Дау бірақ тоқтаған ж оқ. Қайсысы тиімді: жарма құрылы- 
сы, әлде ж ер астындағы суды көтеру?.. М амандар пікірі сан 
алуан. Бәрі де өз ойларын ашық айтып, көкейіндегі күмән- 
күдігімен бөліскен. Қаныш Имантайұлының бұлмәселе жай- 
ындағы ойы мейлінше айқын болатын:

— Түптеп келгенде мәселе — ж ер қойнындағы молсудың 
Қарағанды өндіріс торабының қажетін толық өтей алмайтын- 
дығында емес. Әңпме солсуды орнынан қозғауға болмайтын- 
дығында!.. Әрине, жұртшылық еліккендей мәнді деректерді 
сұрыптап алып, түсінік-түйпгі жадағай, маман емес газет 
плшілерін қызықтыру оп-оңай. Бірақ не үшін, қандай мақсат- 
пен?!.. Немесе Орталық Қазақстанның қүрғақ та қаталгаби- 
ғатын біле тұра, оны мүлдем басқа құрлықта, геологиялық 
дәуірі өзгеше мезгілде жаралған Америкамен, Ж аңа Зелан- 
дия, иә Индиямен салыстыру кімге пайда — жерге ме, елге, 
әлдеөндіріске?..Түсшбеймін! Ж ұрттыдүрліктфетін пікірту- 
ғызудемеске амалым жоқ... Тіпті басқа жәйттерді былай қой- 
ғанда, бұл өлкеге ж ы л сайын түсетін  ж ауы н-ш аш ы нны ң 
көлемін есептеп көріңпдер. Иә, иә, салыстырган соң мұндай 
деректерден де бас тартпау керек. Әлпнде аталған елдерге 
қанша ылғалтүседі? Орталық Қазақстанға қанш а?.. Қызыла- 
рай, Кент, Қарқаралы, Ұлытау сияқты таулы аймақтарға жы- 
лына 350-400 мм, ал оңтүстіктегі құргақш ы лы қ жайлаған 
аудандарға небәрі 150 мм. Демек, шетелдерде сәтгі пайдалан- 
ды екен деп, кең-байтақ даламызға аз да болса өң-келбет, гірлік 
беріп отырған булақ көздері мен өзен-көлдоршіцтерондіп та- 
биғи қорын — түщы сулы артезиап бассейндерін бен-берекет 
үстіго қотарғяп жоі іе оны өі ідіріс тораптары қажет еткен колом- 
де шығара бастасақ іуған жердщ келешектагдыры не бо\ады, 
соі іы ойлагап маман бар ма, сіро?!.. Ж ер астыі ідагы су квздерін 
алуға ежолден косіптепгеп елде))дщ табигаты мүлдем болек, 
олардагы шыгыс пеп кіріс бірш-бірі тецгерш  отырады. Ау\
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бізде ?.. Шынымды айтсам, менің бұған күмәнім бар. Артезиан 
бассейндері өте баяу қалпына келеді, оларды қайта толтыру 
үшін ондаған жылдар қажет. Ал біз сол бассейндер\і өндіріспк 
көлемде, қауыртпайдаланужайында ұсыныс бермекгаз. Жә, 
ж ер астында ж атқан "теңіздерді", шынымды айтсам, солар- 
дың су қорының көлеміне де менщ күмәнім көп: теңіз бе ол, 
жоқ, әншеиін бір көлшік пе — оны да әлі зерттеу керек! Әлгі 
қоймалардыңсуын ала бастадық дейік. Бірер жылда-ақ түбіне 
жетеміз. Босаған кеңіспкті жылма-жьь\толтырар қар, иә, жаң- 
быр суыны ң дәрмені шамалы. Сөйтіп, тілейік-тілемейік, 
құрдым тереңде, төменгі қабаттарда қозғаусыз жатқан тұзды 
су көздерінің үстіндеп босаған кеңістікке көтерь\>тне жол аша- 
мыз. Мұны мен ойдан шығарып тұрғам жоқ, табиғаттың өз 
заңы. Көп жылдар тұщы су беріп тұрған артезиан құдықтар- 
дың кенет тұз қосып қойғандай ащы болып кететінін көріп 
жүрміз... Өндіріс қажетін өтей алмаймыз. Ең қиыны, онсыз да 
тұзы бетіне шығып жатқан, қағы көп ж ер қыртысын одан әрі 
тұздаймыз, ал бұл, менщ  ойымша, туған жердщ  келбетіне 
жүздеген жылдар бойы түзелмес, балкім, мүлдем түзеуге бол- 
майтын ж арақат салу!.. Осы қастандығымыз үшін келешек 
ұрпақ бізге рахмет айтар ма екен? Әлде лағнет естиміз бе? 
Бұғандаойланыңыздар... Не.\іктен біз ж ер қойнында жатқан 
барлық байлығымызды, бұған мен су қорын да қосамын, алды- 
артымызға қарамай, еш нәрсеғе ойланбай, тып-тнпыл етіп 
құртуымыз керек? Ж оқ, біз оларды көздщ қарашығындай сақ- 
тауға міндетгіміз! Өзімізді өмір бақн асырап отырғантабиғат- 
ты қорғау, ж ер астындағы қазба, су байлы қтарымызды шақ- 
тап пайдалану — жолдастар, болашақ ұрпақ алдындағы қасн- 
оттіборышымыз!..Әлбетге, мен Сарыарқа қойнындағыжерас- 
ты суын ауыл шаруашыльіқ қажеті үшш пайдалануға, анта- 
лық, жан-жануарды суғарып, егін, көкініс өсіруге, елді мекен- 
дердің әжетін өтеуге жұмсалуына қарсы емеспін. Тіпті ол 
кішігірім өндіріс гщ, шағын стансалардың қажетін шығарсын. 
Жылма-жылғы қар мен жаңбьір суы бұл шығынды әрқашан- 
да қайыра толтырып отырады. Ж ерге одан келер зиян жоқ... 
А \ жарма құрылысын ешқандан дау-дамайсыз жақтағаны- 
мыз жөн болар. Мен өзім Орталық Қазақстанды, оның қуатты 
өндірістерін мол сумен ж абдықтаудың мұнан өзге жолын 
әзірше көрмен тұрмын. Сондықтан да бұл өлкеге Ертіс суы 
ауадан қажетдемекшн...

Қазақ КСР ҒА-ның энергетика ннстігтутының директоры, 
академнк Ш.Ш.Шөкнн басқарган топ салыстырма есепгеу 
жасады: ж ер  астындагы суды көтеруден тузиетін  жалпы қор
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ж әне Теңіз-Қорғалжын, Қарасор көлдері, жерғілікті өзендер 
жиналып 585 миллион текшеметр су береді екен; яғни секун- 
дына небәрі 18 текшеметр су келіп тұрады деген сөз. Бұл бол- 
са — Қарағанды өндіріс торабы 1980 жылы пайдаланатын 
судың төрттен бір ғана бөлігі...

III

Президент кеңсесінщ архивінде 1959 жылғы 11 пнлдеде 
Қ.И.Сәтбаев қол қойған, КСРО Министрлер Кеңесшщ бірінші 
орынбасары және Ж оспарлау комитетінщ сол кездегі төраға- 
сы А.Н.Косыгинге жолданған ресми хаттың көшірмесі сақта- 
улы: "Орталық Қазақстанның б ү п н гед ей ін  барланған, мәлім  
болған қисапсы з мол қазба байлығы ж әне оны ң Отанымыз- 
ды ң шикізат қоры н  арттырудағы сүбелі үлесі күм әнсіз ай- 
қындалған... Сіз бұл м әселеге зор  ы қы ласпен қарап, Ертіс- 
Қарағанды ж армасының құры лы сы н алдағы жетіжыу\дык 
жоспарға енгізуге нақтыж әрдемдеседідегенсеніммен, өзімнің 
ж әне К С Р ҒА -ны ң атынан.." — деп басталған бұл хат Қара- 
ғанды-Жезқазған-Екібастұз экономикалық аймағы үппн ділпр 
мәселенщ бүге-шігесін баяндауғаарналған...

Соншама иланымды айғақтармен жазылған хат өзін әрдай- 
ым қолдап та, құрметтей де білетін Ж оспарлау комитетшщ 
төрағасы, әмбе СО КП -ның О К-нщ  бірінші хатшысы мен 
М инистрлер Кеңесі төрағасы міндетін қосарлап атқаратын 
Н.С.Хрущевтщ оң қолы А.Н.Косыгин тарапынан бұл жолы 
лайықты қолдау таппаған сияқты. Ал, Қаныш Имантайұлы ел 
мүддесіне мәңгі қы змет етпек аса мәнді істе орта жолда тоқ- 
тағысы келмеген. Әмбе уақы т Никита Сергеевич ұсынған 
жетіжылдық жоспарды алдын-ала талқылау қарсаңы бола- 
тын... Осы мақсатпен М әскеуте аттанған ізбасар серігі Ша- 
пық Шөкин Алматыға телефон соғып, көкейкесті мәселенщ 
түрлі себептермен қиындап кеткенінхабарлайды...

Амал қанша, Мәскеуте жедеғабыл баруына тура келді. Осы 
іске қатысты министрліктер мен түрліше мекемелердің он-тол- 
ғамын біршама қаузап көрген соң, Алексей I Інколаевмчтің 
өзіне телефон шалды. Косыгин де бірден: "Жар.маны са»\уға 
көптеген үжым қарсы екенш, тіпті оілікті мамандардың са- 
рапшы тобы да тым қымбат құрылыс,,, деген тұж ы ркм  жаса- 
ғстийн ескортіп, соны енді қайыра ежікч-еудщ қажеті қанша? !„" 
— дегендейунж айтадыбілем. Қаныш Имантайұлы: "Алексей 
11 иколаевич, сізге тапсы рылган қагамдардың пшнде Қазақ КСР 
ҒА-ның ігікірі жоқ, Сол себепті, еіз маган жарты сагатуақы г
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бөліп, ой-шкірімдітың/ аңыз. Ал, содан ғе іян  қандай шепншге 
келесіз — еркщіздеп шаруа”, >ч д££ад.”О дайдөееңе,,турабрта 
келщіз!" деп үкімет басшысы накты уаідыгттарайьиадаадм

— Қымбатты Алексей Николаевич, с*з меш көшгтеш беріі 
білесіз, қашан ке.ісе.іде қиын ктщ тоқ  етерш тура ашгыші, т щ ш  
ұғысып.талайшаруаньшгүркеушіпеіссж ҚдзірдешаақиБадіт- 
тан айнығым келмейді. әмбе сіздщ аджксю сенімщоздеш..... Ад, 
ащы ақиқат мынадай: Орта.\ық Қазақстаи ғойиыиан юсшкуиге 
дейін мәлім болған кисапсыз молқазьш аньщ бооиш аш дэ 'лр  
бөліпн а,тамыз жоқ. сірә, одандааз; мыс„ марганещ,, қоргасыш, 
баритпентеміркендері.алЕг^бастүз — Қещ өсОдатщ дағш ед 
арзан, ең қорлы отын қоймасьі... О сыныңш рі сугатпірелшщ, қод- 
бөгеу болып тұр. Қысқасы бұлөлкеғе сір қезйртпгагар ятм гар- 
ту қаншалықты қаж ет болса, Алексей Никшаешгқ, кигтвдлр 
жолсыз, яғни кең  арна.\ы жарзда арқы ш і мол су  жеткдзбей 
ештеңе бітіре алмаймыз! Ж ерасты  суын тарту — уақыппшн 
тіруүік, әмбе эколопшлық зардабы мол вс. Ж ән е '''теңдз"' аталыш 
ж үрген сол суларды ж ер  астына үңіміт.. көрген п м  бар„ демкқ, 
дүдәмал шаруа... Ж арм а тарту, қи&гоаягқа тгүсге де, улкен де 
қазыналы аймақтыңтағдырын біржолаЕжісждлі-

К еңес Одағының күллі өнеркәсіэ11 мен иен  қарж ы сы н 
уысьінла ұстап отырған қайраткер таныштл т а ы м га  бірие- 
ше түйткілді сауал қойын„ ойыщдд күддк туиьоған жшпгтеріпе 
жауап алып, әбден иланган соң, бапыпи ілшайгқңліыіда.. ше?»жшшюін 
шақырып, ұзын үстеддвдшетіңдеқаппгауаытүрганқомақігм 
бугма.\арды нұсқап:

— М ыналардьщ бәріде — ә-тщдемаганайтқанінклрщюіге 
карам а-қарсы  тұж ы ры м дар. Әмбе еюларды өігғ жауаніы.,
өзіндік ойы бар„ атақ-беделі жеткміжтд і и ш м  иелері жазгаш..
Сөйгсе де„ Қаныш Имантаевига ш  ойыңызга бекем  сенддр- 
дщіз! -  дейді.

О сы әнпм ен. .ірш енестагенТаисиа, Алексеевнаестелшгін- 
дебы лайтүйген: '”3&6еі[мтг&ж&шшщъшшмшю$дюітшш&р&- 
ш енпе, к а н л  \ И р т л ш - К щ ш ё щ е ж  <сщрштгш!!'" — дешпгп 
үкімет төрағасының орьшбасарыі кшғекшшсте...’

Алып құ р ы лк с-ы ң  ж обагы и шдрлещ, түры  т л қ ы д а у  мен 
т.г.ст: мекемелерде беқіпгу бЕрдшаэва у а қ д а қ а  сшыдды.. КСРО 
М гашстрлер К ең еон щ  тарвшя қл’.- \м .~ •„ 11961 жылы қабыл- 
данса да, ж арм а арнасы на закскааашрлар щщпшшітвд тгісіі бір- 
ден қадала қөйквд ж©қ..

"Щтсшт й а о а у  алмақ- жщттщ е х т т ш  
д р т р  йй*дм: Щ верщ р ш м т ж у і  рлж<т қфШщ&щрі з р қ ы ш
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екһтЛКер тұрбаға қоса ашық арна тарту қажет... дусяг, кеңір- 
дек жыртып бақты. ,4қырында, Сәтбаевтың зор бедеы, ғалым- 
ның басқалардан іөрі көлеш екке кемел көзбен қарағаны жеңш, 
жобаға сол кісі үсынған схема негіз бО;\ды... — деп куәлік етіпті 
осы жарманы салушы "ЕртісГЭСқұрылыс" ұжымында еңбек 
жолын бастап, кейіннен, екінші кезеп басталган кезде бас құры- 
лысшысы болған Л.К.ПОЛЕЖАЕВ "Өзіме ж о\" деп атаған 
ғұмырнама кітабында. — Ш ынынд і да дүние ж үзінде ұзын- 
дығы ж өнінен екінш і жарма, әрі ерекш е а,\ып құры,\ыс бо.\- 
ғандықтан оны салуға күллі Одақ атсалысты. Қазақстанның 
күш-қуатын ерекш е арттырхта арналғанж асандыөзен еді м !.. "

Қысы-жазы тоқтаусыз жүрген құрылыстың алғашқы ке- 
зеп  алты жылға созылды: 1967 жылдың 5 желтоқсан күні Ертіс 
жағасындағы бірінші станса ж арма арнасына су қотаруды 
бастады; алты тәуліктен соң Алтайдан бас алып, Терістік мұхи- 
тқа мындаған жылдар бойы жөңкіліп ж атқан шалқар дария- 
ныңмолсуы үстіргке котерілш, Екібастұзға кем и  арағаанлар 
мен ж ы м а р  сшүып , К,арағанды мен Теміртаудың арғы-бергі 
бөктеріндеп е м і мекендер мен өі ідіріс ошақтарына жетті. Ж еті 
ж ы м ан  кенш құрылыстың екшші кезегі басталып, Ертіс суын 
Қарағанды облысыныңЖ аңарқа, Шет аудандары, өндірісі зо- 
ранған Ж әйрем  мен Қаражал кеніштері алатын бом ы . Өзекті 
өртеген окіпіш: құрылыстың зор құбырлар арқылы Ж езқаз- 
ғанға сужеткізетін тармағының аяқталмап қалғандығы!..

Ергіс суының С ары арқаны ңкш дік ж оны наж еткенш е де 
талай жы л өтп. Д арқан өмір ам ы м ы здан  неше алуан өзгері- 
стертуғызуда. Солардыңбірі — тәуелсізҚазақстанны ңА ла- 
тау баурайындағы асганасын өзгертіп, қазақ  жерінің орта 
тұсындағы Ақмолаға қоныс аударуы. Ж аңа астанада қазірде 
без ж үз мыңдай халық тұрады, он жы \дан соң оны мекенде- 
ушініңсаны одан да молайыи өсуі ықтимаі\. Демек, қоры шек- 
теулі, әрі лайсаң ЕсімЩ  Астана тұрғындары мен сан-салалы 
өндірісінің су қаж етін толық өтей алмасы айқын.

"Ертіс-І\аоағанды ж армасының Лқмола тармағын тарту- 
ды ң ж өн-ж обасы маған Ш ідерті с у  қонм асы  т өңірепнен  
(сегізінш і сусорғыш  стансадан са і жоғары) су  алудан баста- 
лып, жаңа жарма Па&юдар-Лқмола темір жолын жанамалай 
отырып, Лқмола іргесінде Есіл арнасына қүюға тпіс... түрінде 
көрінеді. Оның үзындығы 270 шақырымдай, суды небәрі 120 
метр гөскейге көтеру керек... А \ одан әрі мол суды Есі,\.\ен 
Торғай өзен інщ  ж оғарғы ж ағымен Қ үсмұры нга жеткізуге
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болар еді..." — деп жазыпты Шапық Шөкіұлы "Өмірдің төрт 
м езгілі" нітабының 267-бетінде.

Сөз соңында тағы бір тыц ақпарды сүйі іне айтамыз: жаңа 
ғасырдың бірінші жылында Ь ртіс-Қарағанды жармасының орта 
тұсынан тартылған мол су кенеуі зор құбыр арқылы Астана 
қаласынажетті! Демек, академик Ш.Шөкин естелдпнде болжа- 
ған ділгір іс біршама өзгерген түрде жедеғабыл өмірге енді.

Өзі көре алмай кетсе де, Қаныш Имантайұлының Арқа 
жонына Ертістщ мол суын жеткпіп, шөліркеген елі мен жері- 
не ж аңа келбет беріп, ж ан бітіріп, ж аңа тірлік бастау тура- 
сындағы ежелгі арманы түгелдей дерлік ж үзеге асты. Сол 
үшін дә тәнті болған қазақ  елд ұлы перзентінщ  туғанына ж үз 
жылдық мерекесі жылы Ертіс-Қараганды жармасын өмірге 
келтірген ғалымның есімімен атайтын болды.

СОҢҒЫ ПАРЫЗ

I

Арқадағы атамекеніне бір барып қайту соңгы кезде, жиі 
ауыратын болғаннан беріде есінен кетпей, сағына ойлайтын 
мансұқ ісіне айналған. Төленбеген борышындай сезінетін. 
Ж ы ласқан  сайын бірақ соған ж ете алмай қойды. Текж уы қ- 
та, академияның ж аңадан ашылған Химия-металлургия нн- 
ститутының ж ай-күйіне бола Қарагандыға барып қайтуға 
келіскен күні, өзін мазалап ж үрген  ж әйт ойына оралып, 
көмекшісін шақырды да:

— Бөке, жасы үлкен ағаң ретшде өтінішім бұл, — деп бас- 
тап, 'Лйырық бойындағы ата-анасының ескі зиратын қоршауға 
жәрдемдесуш ықтияттаДьІ.1 Қажет қараж аіты  да қолына ұста- 
тып, қыстаудыңжөн-жогығын, зираттың қай жерде тұрғанын, 
кімнен сұрап, не істеу керектігіне дешн қағазга сызып берді...

Көміршілер қаласы на келген соң да, сол істің сәті түсе 
қоймады. Президенттщ  бір басына әрдайым молжүктелетін 
міндет пен борыш бұл жолы да бір күн босатқан ж оқ. Кеше, 
қала шетіндегі шахтылардың бірінен қайтып келе жатқанда, 
ғалым өкшгендей:

— Бөке, А йырықтыңжолыалыстапбарады-ау, — й,еген-ді.
Президенттщ бұл сөзін Аяпбергенов ескерту деп ұқты да,

өзшше әрекет етуге бел буды. Келесі күні Қаныш Имантай- 
ұлын таңнан оятып:
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— Екі құлпытас тиелген ж үк  машинасы жолда, щірде 
жөнелткем. Өзіміз мшетін "Волга" есік алдындатұр. Ертеңгі 
жиналысқа дейш  бір күн далаға шығып, қы р ауасын жұтып, 
демалыи келсек — рақатболар еді! — деген ді.

Қаныш Имантайұлы тез сергіді.
— Долағадейміещ? Үлгеремізбе?
Бастығының тосын ұсынысын қуана қабылдағанын сез- 

ген Бөпежан да:
— Үлгермегенде! Барар жолға төрт сағат. Айырықтың 

өзіне төрт сағат, қайтарға жөне төрт сағат аялдаймыз. Іңір 
түсе қайтып ораламыз, Қанеке. Ас-суды ж етерм к алдым...

П резидентапыл-ғұпылкш не бастады.
Тақтайдай тас жолмен ағып отырып, Ү міткер ауьілына жет- 

кен соң, Ш адырағатуралай тартқан жүйрік "Волга" төртеағат- 
қа жетер-жетпес мерзімде жолаушыларды Ақкелін таулары- 
ның сілемше ілзндірді. Құлыптас тнеулі машинаны да сол кез- 
де қуып жеткен. Түнде жер орталап барып, көз шырымын алуға 
тоқтаған жүрНзуш! қайтадан заулап келеді екен.

Дала да сол күні керемет жасанып тұр еді: қайда қарасаң 
да — көк-жасылреңмен құлпырған сай-сала, гүлі жайқалған 
көгалды алқаптар; біресе оңнан, біресе солдан оқшауланып 
жол күзеткен қарауыл шоқылар; бұқпа сайлардың етегшен, 
тал-ш ш ктщ тараң аяғынан сылдырып аққан мө;\дір бұлақтар; 
ең аяғы қара жол қырқаға шығып, көделі даламен бүраландай 
жөнелгенде, доңғалаққа төселген иен ж азы ққа дейін... туған 
еліне келе ж атқан перзенттеріне қошемет білдіріп, ш експ 
қуаныштағандай. Аспан да бшктеп кеткендей, мөлдір өйнек- 
тейтұнып қалған. Күн айдарланып шықты. Тап қазір қақ маң- 
дайда, "Қуаныштымын бұлсапарға!" деп құптаптұрғандай...

"Ненің қуанышы? Сағыныш па? Сағыныш болса — мы- 
нау кең көсілген дала, анау ж ақпар тасты биік тау... Іңкөр 
көңілдщ жайлауы шығар? Өзі ж ақ есікпң  әйнепн кеңірек 
ашып еді, гулеген ауа бетін жуып, сау-сау құйыла бастады. 
Арқаның ежелгі дару самалы. Бұ да жанын тобіренткендей, 
мағідайын емірене сипаған ата-ананың ж ұм сақ алақанын- 
дай сезілді. — Самал жел, сені де сағындым. Туған жердің 
ш әрбетауасы, саған да құш тармын бүгін!..."

Осы ма еді көкеынде тұнған сыр? Көптен бері жүрегін 
лүпілдеткен сағыныш жыр? Айырған жоқ, шамасы да кел- 
меді. Күмбірлеген әнге айналып құйқы лж и төгілсін:

" Шһіқшы таута, қараш ы  к ең  до/\аңа:
М әз болсаң, үқсайсы ң жас балаға.
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Ол шеті мөн бұл шетше жүпрсең,
Ш аршаіісың ба, құмарың бір қана ма ?!"

М ашинаның артқы креслосында қалғып отырған Бөпе- 
жан, ғалымныңдаусы оқыс шыққанда селк етіп, ахдына қара- 
ған: манағы бір өзірде көз ұшында бұлдыраған көкшіл тау- 
дың оқш ау басы одырайып ж ақы ндай түскен, етегшдегі 
қалың тал да дараланып айқы н көріне бастапты. Алабас 
екенш айнытпай таныды. Ғалымныңата қыстауы - осы тау- 
дың арғы бауырында, қол созым жер.

"Уа... дариға — алтын бесік туған жер,
Қадіріңді келсем  білмей, кеш е гөр?
Жата алмас ем топырағыңда тебіренбей,
А қы н болмай, тасың болсам мен еғер!"

Селдір шашты, көкшілкөз, мосқалж үргізуш і "Мына кісі 
қайгеді?" дегендей өредік аңыра қарап қояды. Сірә, әйгш  
ғалым, өзге де дәреже-атағы осалемес, тым үлкен кісініңоғаш 
қылығына таңырқағандай. Одан да гөрі сүйешгені басым.

"Болдым ғашық, туған дала, м ен саған,
Алы с жүрсем, арманым сен аңсаған!.."

Ж олаушы кенетәнді үзіп:
— Па, шіркін, Қасымдаәлейақын-ау! Даланың өлі тасына 

дейш тіл бітіріп, сөйлетш қойғанын қарашы! — деді.
Қара жол Алабастың бауырын орап, Теңдікке қарай ойы- 

са берген-ді.
—. Оңға тартыңыз, қыстауға гуратүсеміз, — дедіБөпежан 

кексе жүргізушіге.
"Волга" оңға қиыстап, көмекші нұсқаған жолға гүсті.

II

Құлаута айналған ескі зираттың қайта жөнделген тұрпа- 
тына ғалым дөн риза болды: артық әлемшп жоқ, төрт құлақты 
жатаған тас қоршау. Ең бастысы, жол бойындағы дала беиіт- 
терінен оқшауланбай жұпыны соғылған; "Әруақтарды ала- 
ламайтұтас қоршаңдар!" дегеніде бұзы\май, қорған кеңтар- 
тылыпты...

Зираттың қақ  ортасында қатар ж атқан қос қабірге жа- 
қындап келіп тізерлеп отырды да, қалың көде қаулап шық-

37-26
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қан боттопмрақтың етепн сипады. Әлдекімнің қамқор қолы 
екеуш щ де шетш деп ермен мен көдеш тегістеп отап қоііып- 
ты. Сосын тізерлеп отырған қалпы құранны ң өзі білетш 
қысқа қайырымды аятына түсті: "Ағуяү біллаһіміЛөш-шөйтмі 
еір-рож іт. Б ісм іьы іиррахм ан-рахгт ... "деп бастағанда, сәл 
бөгөлштыныстаған, "Апыран, көпжылдан бері мінәжатқыл- 
мйғап соңұмыттым ба?.." деп қауіп онлаған, бірақ өруақтар 
демеді ме, өрі қарай жас күш нде жаггаған сөздер өзшен-өзі 
қүйылып, мақамы датүзелш , үні көтеріле берді...

Екі жүргізуші үзынш а екі қабірдщ  бас жағын ұңғып, ғра- 
ниттас қоятын ш ұңқыр әзірлеуге кірісті. Содан құлыптастар 
тністі орнына қонылып, цемеіғг ергпнді құйыла басгағанда, 
ғалым знрат ірғесінен ұзап кеткен-ді.

Қоралар түгел құлап, там үйлердщ  жұрнағы ғана қалған 
екен. Қ айдабарсадакөргені — ескі мекеннщтозған, таусыл- 
ған снқы: осы теңірекгеп елге бір кезде ес те, сес те болған 
үлкен ауылдың сәні көшкен жұрты; мына үнме — есігі тал- 
дан тоқылатын мал қора; табан астындағы — қонақ үйдщ 
орны... Бөр-бәрі: "Күнім өтті, қызығым бітті, өз заманымның 
і-үкі мекені едім, енді құлап жатырмын" — деи сыр шерткен- 
дей. Үлкен ауылдың жүртын аралау тегш өткен жоқ, көкірегін 
кернеген қай-қайдағы ескі елестерді қоздырып, тынысын 
тарылтгы: "Бәрі солай. Дән жарып өнеміз, бой түзеп өсеміз, 
көрік шашып гүлдепеміз; ал қыраулы қысымыз жеткенде, 
ж ер қойнынакетеміз... Тірішліктің мәңп заңы осы!.." Ау, сон- 
да жаның сөгімп, осыншама қамығуға жөн болсын? Көңілі 
қүлазыған қы м-қуы ткүндерболған шығар — ом ірденекез- 
деспейді. шат-шадыман қы зы қ та сондай ащылардың дәмш 
татқан соң сезілмей ме? Олай болса, мәңғі тірішлік заңын ұлы 
замандасы Мүхтаршатолғап: "Қһіси ен кү зд ен со ң гү л ш еш ек 
ататшіКіжгемдер т\'ады. Сонда сенің еккендәнщ  биіктеітсіп, 
бурш ік салады. Біреуемес, бірш тгеу бои  •/аралщ\ы. Текегетін 
д ән іңн ің  асыл болып, өнікті топыраққа түсуін, мол құнарға  
ж олы ғуы нонла!.." -  десе ше?..

Енді бір сәтте ғалым Бұзаутөбеге қарсы жатқан қара дөңнің 
үспндр тұрғанын аңғарды. Көз ж етер төңірек аяқ астында, 
бар келбетін жайып, қарсы алдында жатыр: түстігінде шал- 
ғынға бөккен құйқалы Дщ, кертіп шапсаңтаусылмас түпсекті 
Қожа қорығы; оның оң ж ақ иығында тымақтай қоқы райып 
Тотпя тауы тұр. М ол шалғында екі өлкенщ күзетке қойған 
қарауылы сияқтанып оқшауланган таудың тұрпатында ке- 
сек паңдық бар. Одан арғы жон Аужан Керегетасы. Сол жер- 
де Қазизаөпкесітұрған... Оң қапталдатөбесі қылтиып Далба
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қараидады. Ол да айналасы аядай болғанмен — бір көрерге 
өдемі, сүйкімдітау. Сүйкімдіболатыны — оныңтүбш деЖ аяу- 
дың қыстауы, талай барын, атақты  М ұса ағасының асыл 
әндөрін үйренген аяулы мекен.

Теріотікке бұрылып, Айырықтың суы көктемде кең жайы- 
латын ұзынша өлкеге ұзағы рақ қарап тұрғаньін сезген ж оқ. 
Шобі кей жылдарды салт аттыны жүргізбей жатып қалатын 
шалқар шабыидық. Биылғы шығымы қалай екен? Мая, отау 
көрінбейді. Орақ әлі түспеген-ау, сірө?.. Осы өлкені түра кесіп 
өтсең — өзі туған Кіші ауылдың үстінен түсесщ. Әлгібір әзірде 
тоқтап, құмарынан шыққанша көрген. Он шақты жылдан бері 
ат басын бұрмаған сағынышын да тарқатқандай бои, өзі жа- 
татын бөлменщ орнына бірер аунап та алған-ды.

Ту қарсыдағы шоқиған төбе Обалы. Обалыға қажы атасы- 
нан тараған екі ауылдың бар баласы жиналып, бас қосатын. 
Ертек, ж ұмбақ айтысатын. Ойын сокатын. Бұлда заманында 
қызығы таусылмас сияқтанған думанды шақ еді-ау. Бүгінгі 
жастарды осыған иландырып көрші, немесе мына есіз да- 
лаға бір күн оңаша қалдырып?.. Бәрекелді, апау не? Не шаң? 
Баягыдай ат қойы п, өздер інщ  ж ұрты ндағы  Қ арам ұры н 
дөңшен бері қүлап, ызғытып келе жатқандар кімдер?.. Ж ай 
шабу емес. Е, ауылхабарлапып қалған болды...

Соған өзі гіпті қуанғандай м а?! Ж үреп  лүпілдеп қоя берді: 
"Бөсе, бағанадан бері даланы жайлап тұрған неғылған ты- 
ныштық десем? Өстш атойлап шабу үшш әдейі тымырсып, 
үнсізтосыпж атқандайқұдды! Бәсе, — деп өэімен-өзі сөйлес- 
кендей боп төменге қарай жіті адымдады, — ал құтылып көр! 
Торт сагагга ж үрш  кеткщ  келді, ә? Ауылың устінен шауып 
өтпек болдың. Енді сытылып көрші. Қазір ке^еді де бас сала- 
ды. Басталады дей беранаж ы лғы дай көпдырду..."

Өздеріңе қарай суыт келе жатқан аггылы, машиналы қарам- 
ды көпті көмекші де көрді. Сол сәтте-ақ тас өкелген ж асаң 
жүрпзуш іге жалт қараган. Ол болса жер шұқыды: қаладан 
күрек, сүймен ала шығу\ы ұмытып, соны жолшыбайғы елді 
мекеннен қолқалаған: қай қазақ жөн-жосығын сұрамай, ұстата 
берсін; күрек иесі де елғұрпын білмейтш, аңқау жіптген жо- 
лаушылардыңжай-жапсарын ежіктеп білш алған...

III

Ұзақ га ыстық қауышудан соң екі машииаға бөлшіп оты- 
рып, Тендіктеп ауылға келген-ді. Солкүнде ол "Шадыра" кең- 
шарының үлкен бөлімшесі.
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...Г Ірезидннггің б үп н п  жүріс-тұрысына біршаматаңдан- 
ғанымен, Бөпежан соны іштей құптаған ниетінен ауған жоқ: 
бір сөт мұңайып, іде-шала балаша қуанғанын да ақтап, шы- 
найы сағыныш осылай болса керек-ті деп ойлаған-ды. Бірақ, 
соның бәрі шексіз зорайып, межеден асып бара ж атқанын 
көргенде, не дерін білмей, қарсы тұруға және шарасы бол- 
май, шын қысылды. Бұлж ұлды з жамырауға айналған кешкі 
сәт еді, ғалымды қаумалаған көптщ сөзін бөле:

— Қаныш аға, ертеңгі мәж ш сті қайтеміз? — деп уайым 
білдіре есіне салған.

Әңгімеге ден қойған көпш ш к оның қамқорсыған сөзін 
ұнатқан ж оқ. Кейбіреулері "Қой, шырағым, асықпа!" десіп, 
наразылық білдіріп күңкілдей бастағанда, ғалым өзі:

— Асықпа, Бөпежан, Бір реті болар, — дептоқтауайтты .
Бұдан кейін көмекіш тіл қатқан жоқ. Үнсіз бақылаушы боп

ж айбарақат отыра берді.
Ғалымның тумасы Қамаш ақсақалдың қонақтарға арнап 

шалған құлынның уыз етін ортзға ала отырып, әңгіме-дүкен 
құрған ашамай өңді көрілер тобы сағынып көрген Қанышы- 
на бауырмалдық бГлдірумен бірге, сүйген ж анның өзінен де 
сондай ыстық ықылас күтетін тәрізді: сөздерінде соныңлебі, 
көздерінде соның ізі жатқандай...

Бір-біріне ілтипат оілдіріп, екі заман әңгімөсін кезек тол- 
ғаумен отырғанда түн келеп  күнге ауып, таң сызат берді.

— Ал, рұқсатетсеңіздер, аттанаредж , — дедіқонақ. Кез- 
дескеннен бері жасап отырғандары — көңіл қимасгы ққа сал- 
ған қысас екенін білетін қауы м төрдеп үлкендерге ошарыла 
қарады, ал олар рұқсат та деген жоқ, болмайды деп кесіп те 
айтпады. Көбінщ күрсініп, ауыр дем алғаны сезілді. Бөпежан 
ғана президентті қостап:

— Таңғы салқы нм енж олды үдетш алғаны м ы зж өнғой, — 
дей бергенде, алпамса денелі қарттың саңқ еткен зор даусы 
оның өлсіз үнін көміп кетті.

— Әй, Қаныш, туған жұртыңның бағанадан бері сенен ба- 
тып сұрай алмай отырған бір тілегі бар. Соған "жә" десең агга- 
насың, ал көнбесең ұлықсат жоқ. Сені жиналысқа шақырған 
адамдар да біздей ет пен сүйектен жаралған пенделер болар-ау 
осында бір қауым елотырмыз, босатпасақ бармайсың!

Қаныш Имантайұлы еріксіз кідірді. Бөпежан да ғалымның 
әлгі лебізін ести сала іле жөнелмегеніне вкінш, төрдеп үлкен- 
дерге жалтақтай қарап, босағада тұрып қалды. Осындай кере- 
ғар өтішштер, келеңді-келеңсіз наз-плектер ғалымның алды- 
нан өрдайым кезіге беретін. Қабылдау сұрап алыстан келген-
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дердіңкейбірішңөресі бір күндік құлқынтілеушен аспай, ұсақ- 
■гүйек боп кететшіде бұған таныс. Мына шал да соның бірі бол- 
мағай?.. Бірақ үні өктем шықты, бұйырғандай ыңғай танытгы. 
Сірө, қомақтылау қолқа. Сонда не? Осы отырған қауымда 
ғалымның туған жеріне сирек келетініне өкпе-наз болғанымен, 
кейбір сапарларда көлденеңдей қалатын тіленулер кезікпеген- 
ді. Өзге мекендерден гнрі бұлауылдың соған хақысы болатұра, 
еншілеріне тиген бір кешті күйкі жәйтке салмауы көмекшіні 
ерекше қуантқан. Мұны ол осы елдщ б) пмділігіне, ізеттілігіне 
сайып, ғалым туған жұрттың ілкі өнегесі деп білген-ді. Ал мы- 
нау, ойда жоқта сопаң ете қалған өктемталап?...

— Айтыңыз, Мүке!
— Айтсам басылып отыр, — деп Мұқыш қартта маңғаз шы- 

райменбаптанасөйледі, — келш-кешшк пен жасы кшплер ұялып 
үндемейді, өз тұстастарың өдеп сақтауда, ал мен сияқты ағала- 
рың: "Қашанғы жүреміз, даусын бір есгіп қалайық" дейді саған. 
Әніңді сағындық, жарқьшым, балаку ннен кәусар үншдііағы бір 
морте тындасақ деп күтіп отырмыз түгел. Сұрайтынымыз — ән!

— Ән?
— Дұрыс-ақ! Ж өнсөз.
— М ұқы ш ағатауы пайтты . Бәріміздщтілеуіміз сол!..
Қаныш жымиған қалпыөзін қаумалагантопқа аңыра қара-

сын. Ж үзі албырап, үлкен көздері жайраң қағады. Бөпежан 
да М ұқыш  шалға қуана көз тастап: "Айналдым сендей ақыл- 
ды қарттан!" дегендей сүйсініп қалды.

— Қай әнд! айтайын? Тек біреуін ғана атаңдар.
— "Қанапияны" сұрандар.
— "Ырғақтыны" айт.
— Ж оқ, "Бүркггбайды" айтсын!
— "Бүркітбайды" айт. Сұрайтынымыз — "Бүркггбай!" — 

дептүйді М ұқыш  картта.
"Бұркітбай" — Қаныш Имантанұлыныңбалажастансүйіп 

салатык іңкәр әні. Сонау жиырмасыншы жылдары, осы елде 
халық соты болып қызмет істеп жүрген шағында, жиын-тойда, 
ойын қойғанда, әрбір сауық кешін осы елдщ ынтық әні — 
"Бүркітбайды" айтқызбай тарқамайтын. М ына егделер соны 
ұмытпапты.

Қолынатиген ескі домбыраны әуелі күйлеп алды. Сонсоң 
өн сазын бір қайтара тартып өтті. Тек содан кейін, "А-а!" деп 
тамағын кеней дауыстап алып, әнді бастады.

"Бүрютоәй — әкем аты, ага.ч — Омар,
Ауылым аіідын юалқар калге қонар.. ”
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Қаныш ғұламаның әншілік дарыны Бөпежанға таныс. Жол- 
шыбай да сүйсіне тындап, риза болған. Дастарқан басындағы 
талай отырыстарда да құмарынан шыға естігені бар-ды. Кейбір 
әншілер әннщ нақысын бұзып, өзінше "сұлулап" айтам деп, 
даусын әр түрлі жасанды дыбыстармен құбылта бастағанда 
ғалымның ренжіп қалатынын және білетін. Кейде кәдімгідей 
кейіп: "Қой-ақ қой, қалқам. Қой енді!" деп тындамай тұрып 
кеткенін де бірер мәрте көрген. Көңілі ауса домбыраға қосып 
әуелете шырқаушы еді! Тектыңдай біл... Сондай мерейлі ша- 
ғында, жарқын әуезбен сазын келістіре салып, тындаушысын 
еліткен шабытты қалпын танып: "Шіркш, мына кісі ғалым бол- 
маса — ақын болар еді; ал ақындықты қаламаса — әнші болар 
ма еді!" — деген де қиял соғатын-ды. Ал мына, таң қылаң бер- 
ген алагөбе сәтте, қыртөсінде, ине шаншар бос орын болмай, 
үлкен-кшиге лық толған ж ер үйдің төрінде отырып, Қаныш 
дананың көмеиінен ш ыққан әсем де әсерлі әнді Бөпежан бұл 
пәни өмірде, сірә, ұмыта алмас!..

"Бүрютбайды" Қанекең қоңыр үнмен мамырлата бастады. 
Домбыраның тақтайын сабап, даусын көме тарсылдатып асық- 
қан жоқ. Астыңғы ішектің бебеулеген жаймақоңыр сарыны- 
нан озбай, әуен ырғағына еріп, қоңыр үнімен шымырлата 
қалқытты. Сонымен-ақ тыңдаушысын әуезді дүниелер әле- 
міне еріксіз жетелегендей, еріксіз тебіренткендей. Құдды бір 
көк жузіне шығып алып, қанатын қақпай, сары ж он, кеңж а- 
зираны асықпай әуелеген дүз қыраны дерсің. Суылдамай, 
сымпылдамай ж ай қалқып-ақ, ж үйкеңді құртып, көкенің- 
депні суырып алғандай әсерлі.

Осылайша біраз толғап, үнін ашып алған соң, даусын көте- 
ре түсті. Әсіресе "е-е-ей-ей-ейлеп!" созаты нтұсында.

Үйдегі ж ұрт қимылсыз тынып қалған. М ынау ғажап үнде 
тыныс бар ма... дегендей ынтыға тыңдап отыр.

Әннщ екшші шумағын қонақ тағы бір мәрте қайталады және 
алғашқысынан гөрі жоғарырақ алды. Аянбаіі барын салған 
төрізді. Содап ба, бұлжолы үні үйге сыйман, асқақтап кетті.

Сары арқаны ң самалындай бір леп уйді желпід»- Ол — ән! 
Әннщ ырғағы, ауез сазы туғызған өсер. Дала да соған елтіп 
тыиа қалған ба дерсщ: өнішнщ асқақ  үні жұлдызды аспан- 
меи, іпалқа)) жазираментіл габысып, үн қатысқандан; үйдеп 
коп те соған еліғіп, елін, жерш , суын сағынған асыл пер- 
зеитінщ кокіропнд('п ыптығып, ж үреклүш м н, туғанауылы- 
на дөғен щкор мархабатын осы сазга беріп, бор-борш соған 
сыйітіізып айтқан асық көңімн қатесіз үққаидан...
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Ән үзілді. Тынысын тежеп, үздігіп отырған ж ұрт та сонда 
ғана уһ деп бір-ақ тыныстады. Біреулер күрсінд, біреулер 
үнсіз булығып көзіне ж ас алды.

— Ал, тағы нендей қолқа айтасыздар?
Көмекшінщ құлағына бұл сөз "Есеп айырыстық. Қарыз 

да, парыз да өтелді!" дегендей болып есплді.
— Айтарымыз бір-ак сөз! — деп М ұқыш  қарт тізерлей 

отырып, қолын жайды. — Қанкежан, ақылың аз болмаса да 
артык көрме, осыны айтып қалуды ел-жұртың маған міндет 
артып тұр. Тілегі емес, діттеген тапсырмасы һәм батасы деп 
қабылда: даусы ң бұрынғыдай емес, ж асы ған екен, соны 
аңғардық. Көмейіңді күт дер едік, үнщді пұ.лдап жұгрген әнші 
емессщ. Біз саған бұрынғы қуатың азакмаса қосььлмас, бой- 
ыңды күт, қу  жанынды бапта демекпіз. Сенщ  атағына алыс- 
тан қуанып, даңқыңмен көнілін өсіріп, құрм ет тұтып, өзш е 
ес көріп ж үрген қалың ел бар артында. Бір жалғыздан зор 
денсаулық, қуат сұраймыз! Қайда ж урсең де жолың болсын, 
қолдаушы серігщ  баяғыда өз әкеңе аян берген Қыдыр атаң 
болсын!.. .А,л\аһу әкбар!... — деп бетш сю ады .

— Әмин, батаныз қабылболғай Мүке! — деп Қаныш I Іман- 
тайұлы бетін сипап, көзінен тамған ж асты  көрсеткиіі келме- 
гендей, қолын бетінде ұзағы рак ұстап калды.

— Ж олыңболсын, қадірліміз! Ендірұқсат!
— Ғұтмырыңұзақбо.лғай!
Қайтар жол бөгеген жоқ. Даланыңтаңғы сама\ы  жолачтпы- 

ларга дарудай әсер етп. Бөпежан машинанын артқы орынды- 
ғына жанғасып, ауы.лдан аттана бере-ақ ұйқыға бас қоііған. 
Ғалым әйнекп кеңірек ашып, шынтағын есікке тірей. төңіре- 
пне ынтыға қарап, үнсіз отыр. Қа.\мғып отырган тәрізді. "Енді 
қайтш көрем бе, туған ж ер сені ? " дегендей әрі-сәрі күйде. Са- 
хара самалын кұгмарлана жұтып, таңғы алагеуім сәтте лгұнар- 
ланып көрін ген тау, жоталарға, д а \а  келбетше де мұңая қарап, 
бәр-берімен қиман қопггасып бара жатканын ж үреп  сезіп, 
жан-дүннесін кеулеп, ерекш етұқыртатүскендей...

Теңдіктеп үлкендер аіітқан-ды бізге: "Қаныштын г\тан 
жеріне келген сол сапары соңғы болды, ақылы дара біткен 
ж ан ата-анамның олдыңдағы нарызымды өтеуіе ке \дім деп, 
үлкен-кішші рнза етіп еді. Сөнтсек, бендауа дертпен аұ-ырып 
ж үріп қоиггасүта келген екен..."
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СӘТБАЕВ ПЛАНЕТАСЫ

I

Бойына мысқалдап кірген дерттщ алғашқы белгісі 1962 
ж ы лды ң басы нда білінген-ді: ұлтабары  тағамды талғап 
сіңіретін бір кінәратқатап болғаны анық; ас соңынан денесі 
ауырлап қалады; қаш ан сол тарқағанш а еңсесін көтере ал- 
май, мамырлап отырады... Ш аутартқан күйін бастапқыда со- 
зылмалы тымауғажорыған. Көпке деиін елемей, өзі тарқай- 
дымен жүрл,і.

Ақыр аяғында ауырсынуы жиілеп, төзе алмады. Көп жыл- 
дан бергідәрігердосы, академик, профессор А.Н.Сызгановқа 
барып жайын айтты. Өз емханасында мұқияттексерген олалде- 
неден қауіптенгендей абыржу аңғартгы. "Қосымшатексерпу — 
сақтық үшін артық емес..." деп, Алматыдағы атының өзіжұртты 
қарадай ш ошытатын О нкология институтының ж етекш і 
дәрігері профессор С.Б.Балмұхановқа баруды ескертті.

Амал қанша, үй-шпне сездірмей, оған да қаралды.
— Қатерлі дерлік ештеңе жоқ, Қанеке. Ішегщізде аздаған 

кінәрат бар екен. Сірә, ісік-аудеймш... — Бұлдырата сөйледі 
дәрігор-онколог. — Сәулемен емдеп, тарқатып жібереміз. Еш- 
теңеге алаң болмаңыз. Оған болмаса, хирургтер сылып тас- 
тайды, досыңыз Александр Николаевич үшін бұл жарым са- 
ғатжұмыс...

Көктем ш ыққанш а Кавказға барып, өлжиып келсем қай- 
теді? Кисловодтың шипасуы, тегшде, жағымды болушы еді.

— Тнгпжақсы, дереуаітаныңыз! — дедіСайымБалуанұлы.
— Келесі аптада-ақаттанамын...
Б ұләңпм е наурыздың бас кезш де болған-ды. Айтқанын- 

дай-ақ Кавказ етегш деп емдеу орнында бір аидай боіды. 
Кисловодтың шипалы суы, нарзан ванналары, алде дару ауасы 
ж ақты ма, бойындағы кінәраттез-ақ тарқап кетті, Бірерапта- 
дан кейш машық төбесі — "Үл к р н  ершікке", он екі шақырым 
жердегі тау жотасына күн аралатып ж аяу баратын ермегін 
қайта бастады. Демалушылардың сауық кештеріне де қаты- 
сып, көңіл көтерді. Саябақтағы фотограф демалуға келген 
Қазақстандықтарды бәз-баяғыдай "Сөтбаевпен суреткетүсу- 
ге" шақыратын иайдалы көсібше қайта кірісті. Бойдагы сыр- 
қатын сөйтш біршама уақыт үмытып кеткен-ді.

Қайтар жолда М әскеуге соққан. Қарбалас істермеи бірер 
апта жүріп қалды, бір түні тағы да мазасызданып шықты.
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Бұл жолы қаралған орны депутаттарға да қы змет ететін 
Кунцеводағы Кремль емханасы (Ғалымның емхана ғана емес, 
Кремльге де кіретін тұрақты  куолігі болған) бірнеше күннен 
соң білгір дәрігерлер бас қосқан консилиум күтпеген шеппм 
естіртті:

— Ішегщізде ісікбар. Операцияжасаймыз. Б \гіннен  қал- 
май аурханаға аламыз.

— Бірер күн ойлануға мұрсатберіңіздер...
Қонақ үйге келген соң, әлем-тапырық болған көңш не ме- 

деу таба алмай, өткен-кеткенді ойлап ұйқы сы з өткізді. Ерте- 
ңінде Алматыға, кіші қы зының үйінетелеф он соғып:

— М еиізжан, — деген-ді амандасудан соң, — жайым бол- 
май тұр. Ж ұмысыңнан сұран да, М әскеуге тездетіп жет!

— Ж айш ылы қ па, көке, денсаулығың қалай?
— Қатерлі еш теңе ж оқ, балам... Қой, жылағаны несі? Үй 

болған ересек кісі сөйте ме екен? М енің шақырғанымды ма- 
маңасездірме, сөйт, ақылдым!..

Айлақ басы ндатаны малқосдәрігер — Сы згановпен Бал- 
мұхановты көрген сәтте-ақ М ейіздщ бенмаза ж үреп  зырқ 
ететүскен: көкесінщ төтенше шақыруы, олаздай — атақты 
хирург-профессор мен онкология докторының мамыр мере- 
кесі алдындағы М әскеуте шұғыл сапары арасында әлдеқан- 
дай бір ж ұм бақ байланыс ж атқаны  анық...

Қаныш Имантайұлы астанада тек қана "Москва" қонақ 
үГиье тоқтайтын. Алғашқы жылдары ү ш тш і қабаттағы үш  
бөлмелі кеңлю кске түсіп журді. О кезде М ешз жас, мектепте 
оқып жұрген шағы. Бір жолы екеуі шұгыл келсе, бұрын тоқ- 
тап ж үрген люкс босамапты. М енманхана қы змегкерлері 
кешірім сұрап, оныншы қабатта үлкен бір ба\м е барын, люкс 
босағанша сонда бола тұруын өтінді. Бұл 10-52 бөлме еді, 
Бөлмесі жалғыз болғанмен, іші анырықш а кең, жарығы мол, 
сөнді екен. Бәршен де тамашасы — көшенщ ш\*ылы есть\- 
мейді, тып-тыныш. "Қалан, ұнай ма, ба.\ам?". "Үнағанда қан- 
дай! Терезеге қарашы, бүкіл М әскеу табан астында тұрған- 
дай: М анеж алаңы, Александров бағы, Крем\ь, уннверсіггетаң 
ескі ғнмараты, Ленин мавзо\ейі... Кеке, маған салсаң. бізге 
ешқандай да люкстщ  кереп  ж оқ. Осы бөмеде-ақ тұра бе- 
реміз..." Содан бері он шақты жылөтті. Қаныш НмантаГіұлы 
тек қана осы бөлмеге тоқтантын болды. Алматыдан шығарда 
хабарлап қойды ма, менманханаға келген бетте-ақ танымал 
кезекпплер 10-52 бөлменің юлтш қолына ұстата береді...

Осы жолы да Мейіз жолсеріктерін бірден оныншы қабат- 
қа бастап келді. Қысқа еолемдееүден соң-ақ ж ы м-ж ы ртты - 
ныштықта бірнеше ммн)т өіті, Сіро екі ж ақ та еоз бастаута



5 8 6 Медп) Сфт >

себеп тагтаеапдвн... Сокаи да ыңғайсызданды ма, қос дәрігер 
м ен м ан хан ат жанғасуды сылтауратып шығып кетті. Сонда 
ғана Мейіз:

— Көке, б ұлн еж ум б ақ?  Әлгі мсілерді неге шақырдың?
Балаларымен ғалым әрқаш анда аш ық сойлесетш. Тансня

Л лексеевнаға естіртпейтш  сырларын қы здары на айтып, 
ақылдасып отыратын. М еш здесоғанж астай  үнренген. Ше- 
ш есш е айтқысы келмейтін кейбір шаруаларын көкепм ен 
кеңесуші еді. Лныгында екеуі де мінезі шамшыл, әрі дімкзс 
Танснч Ллексееонаны аяғандықтан сеііте гін...

Соцғы жылдары көкесі үш ақпен ұшпайтын болды: қан 
қысымының кеселі... М әскеуғе де пойызбен баратын. Бала- 
ларының бірін, па Таисия Ллексеевнаны ертіп шығады. Көбіне 
Мейізді. Тегінде, оке-шешесппң жолын қуып, кен барлаушы 
мамандығын таңдаған жас іздемпазға гоочоғия бішчрімен бір 
купеде ау\еиеш е тәулж бірге отырып, өз кәсібі жайында неше 
алуан сүхбат құруда ерекше ғанибет іс-ті (мұндаіі кеңшілікті 
АЛматыда сірада табасың ба?)... Міне енді бүкіл өрен-жара- 
нынан оір өзш оңаша шақырып отыр. Демек, қанш ама ауыр 
деседе — әкесім енөңпм ебүкпесізаш ы қболуғати іс. Қызы- 
ның өлпнде "Бұл не?.." дегені де содан.

— Ж ағдайым мәлімсіз, жаным, — деді ол қы зы на тура 
қарап. — Одақ қана емес, дүнне жүзш дегі мықты хнрург- 
тердің бірі деп танылған академик Вншневскийдщ дербес 
емханасына барамыз. Дөндіңөзі қабылдайды, ертең конси- 
лпум. Ішінде болсын деп, досжар адамдар ғой, алматылық 
дөрігерлердіәдейі шақырдым. Сеніде...

М ейіз теріс айналып кетті. Көз шарасын түмшалаған жас- 
ты тоқтата алмасын сезіп, коридорға ытып шықты... Таңер- 
тең жан көкесі бір-ақ ауыз соз айтты.

— Балам, кешегідей асалдығыңды қантып маған көрсет- 
пе! Ж аны м а таяныш болсын деп алдырдым. Шешеңді емес, 
сені ш ақырғаным да содаи... — деді нықтап. — Бізбенбірге 
емханаға барасың, конснлнумге де қатысасың. Қысқасы, 
меніңендігі көз-қүлағым — сенсщ, М ейізжан!..

Консшміумдадәріғерлер пікірі екіге жарылды: бірі жедел 
операңня ж асауға кеңес берсе, екіншт\ері науқастың қан 
қысымының жоғарылығын, ауыр опорацпяны көтере алмай- 
тындығын ескертіп, радиоактивті сәулемен емдеуге ойысты 
(соңғы пікірді айтқандар алматылық дәрігерлер болыпты). Т ек 
оір ғана мәселеде — д е р п ің  табиғатын аиықтауда бәрппңде 
ойы оір жерден ш ыққан: асқазандағы ісік аса қатерлі...

Солкүнпбасқосудахирург-академнкА.А.Вншневскиидщ 
өктем уәжі жеңіп, науқас әскери госпита>\ьда жата тұратын
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болды. Атақты дәрігер бір аптадай әзірлік жасаи, операция- 
ны өзім жасаймын деп кесіп айтқан-ды.

Солаптаныцаягында галым қонақ үйгетелефон іпалып:
— М ейізжан, Ж оғарғы Кеңестщ  гаражыиан машина ша- 

қыр да, дереу мені алып кет, — деді. — Қысымым көтеріліп, 
түні бойы үйықтамай шықтым...

М еиіз машина алып келсе, әкесі әзір отыр екен. Елге қай- 
туға бекшген, операциядан бас тартқан. Қопақ үйге келісі- 
мен ел ж аққа  билет алдырды.

Алматыға олар екішш мамыр күні келгеп-ді. Сырқаттаныи 
қалғанын естіген жұрағаггары абыржулы екен, вокзалбасы- 
на тж  көтеріле шығыгіты. Қан қысымы жолшыбай қалпына 
түсті, елге жақындаған сайын көңілі жайланды ма, сауығып 
кеткендей сергіп қалды. Вагоішан жайрандап түсіп келе жат- 
қан ақ ж арқы н ғалымды көргенде, қарсы алып тұрғандар 
ж амырай қуанып, үйіне дейін еріпбарысты...

II

Геохронология ж өніндеп  бүкілодақгы қ комиссияның 
ХІІ-сессиясын 12-17 мамыркүндері Алматыда өткізуге КСРО 
ҒА-сы қаулы еткен. Сессияға басшылық ету торалқа мүшесі 
академик Сәтбаевқа жүктелген-ді.

Денсаулығыпың жайын айтса, Қаныш Имантайұлын бұл 
міндегген академия басшылары дереу босатар еді. Бірақ сыр- 
қатын сылтаурату ғалымның ойына келмеген... Анығында Ал- 
маты мен Мәскеудің ресми қызметтерінің бірде-бірі оның 
қатерлі сырқаты жайлы ештеңе білмейтш (Тепнде, бұлхақын- 
да іалым ешкімге де жария еткісі келмеген; Онкология инсгиту- 
тында ридиоакгивті сәулемен емделеді. бірақ жұртп.і дүрліктірш 
емханада жатпақ емес, елеусіздеп қатынайды; үиінде де Мешз- 
ден басқа бір жан бұлтуралы білмесш... Әкесінің тілегі солай: 
"Барлығын жаппай қамықтырып, қайтеміз, екеуміздің білге- 
німіздежетеді. Еңсенді түсірме, балам!" — деген)..

М амырдыңаяғында (1962 ж.) академияның жаңа сайлауы 
жарияланған. Екі жылда бір соғып тұратын сайлау қиыи да 
аса жауапты науқан, дау-дамайы да көп. Президент бұлж ұ- 
мыстан да сырт қалған ж оқ, өз қолымен атқарды. Академия 
құрамына тағы да он төрт академик, жиырма бір корреспон- 
дент-мүше қосылды. А лөзі бесінші мәрте президент болып 
бір ауыздан қайта сайланды.

Емдеу маусым бойы жүрді, келесі айдың жаңасында ака- 
демик өзін емдеуші қос дәрігердщ алдына келеді. Рентген 
экранынан олар ғажап өзгерісп  көреді.
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— Сенсеңіз, Қанеке, іш ектееш қандай ісікж оқ (Ішекісігі 
туралы аңызды дәрігерлер ақыры на дейін ұстанған). Тіпті 
ештеңе қалмаған сықылды!..

Бұл қарсанда көң і\ күйі шынында да сергек-ті. Ас тарауы 
ж а қ с а р ған  — ұл таб арды ң  ауы қ-ауы қ  ауы раты ны , тас 
жұтқандай қатты болы псіресіптұраты ны датарқап кеткен: 
"ІІІынымен құтылды ма? Бейдауа дерт деп жүрген кеселге 
ем қонганы ма, әлде басқа бірдеме шығар?.."

Әрдайым кешнге ысырып, қолы тимей ж үрген бір жұмы- 
сы — үйіндеп архивті реттеу-ді. Ж езқазғаннан  көшіп кел- 
геннен беріде соған уақы т таппай қойған. Кітап шкафтары- 
ның сөрелері мен суырмаларына жылма-жылғысы қатталып, 
буылып салына беретш. Дені ғылыми қолжазбалар, кітаптар- 
дыңөзі — 14м ы ң!..Ә м бесоларж аңаүйгекф гелітіпгібы лы - 
іъіп кетті...

(Осыдан төрт жыл бұрын Сәтбаевтарға Коммунист даңғы- 
лы (қазірде Абылайхан) мен Виноградов көшесінщ қиылысын- 
дағы үлкен үйден бес бөлмелі пәтер берілген. Соғыс басталған 
жылы кірген үш бөлмелі ескі пөтерден Қаныш Имантайұлы- 
ның кетуге құлқы жоқ-ақ еді, бірақ сол кезде өзі тап болған 
ыңғайсыз бір оқиға еріксіз көшірді: Орта Азия республикала- 
рына саяхатпен келген АҚШ сенаторы жол сапарын төптіштеп 
сипаттаған ол: "КСРО-ның азиялық бөлепн мекендейтш ха- 
лықтар Ресейге бөз-баяғыдай кіпіптар, бұрынғы бодан қал- 
пында..." — деп, көрген-білгенш бүркеусіз сылқитса керек; 
амернкандық саясаткерге қарымта жасағысы келген Мәскеу- 
дегі дәйлердщ бірі сол елдегі әлдебір кеңесшіл-коммунист 
жазғышты алғызып, сенатордың "бопсасын" шынайы айғақ- 
тармен әшкерелеуді жоспарлайды... Американдық жазғыш Ал- 
матыға келгенде, сірә, бұл жоба Қауіппздік комитетіндеп 
білпштерден туса керек, жазушы қонақты үлкен оір зиялы- 
ның үише шақырып, шат-шадыман тұрмысын қаз қалпында 
көрсетуді бағдарламаға енпзеді. Ақылдаса келе таңдау акаде- 
мия президентінщ шаңырағына түседі.

ҚКП ОК-нщ хатшысы Ыбрайым Төжиев Қанекеңе теле- 
фон шалып, ғалым оны соғыстан бұрын Балқашта инженер 
боп қызмет істеген жылдарынан жақсы білетін-ді, бірден: 
"Қанеке, бір тілек айтқалы отырмын?!.." деп, кеңсеңіздегі рес- 
ми сұхбаттан соң саяхатшы американдықты үйщізге шақыр- 
саңыз қайтедіге меңзейді. Ғалым үзілді-кесілді бас тартады...

Арада бірқанша уақыт өткен соң, ресми емес жағдайда кез- 
дескен хатшы, ғалым замандасына әзі.\деп: "Қанеке, сіздщ үйде 
Жезқазғанның кеншісі де, Баянауылдың малшысы да апталап
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жатады деуші еді. Американдық бір жазушыға шай беруден 
бас тартқаныңызды түсінбедік, әлде жеңгеміз шәу тарта бас- 
таған ба?.." — десе керек. "Сіз әуелі, Ыбеке, менің үй жағдай- 
ымды бш п алып айтсаң еді!", — деп дүрсе қоя береді ғалым. 
Тәжиев мәртебелі кексенщ кі,\і сөзіне таң қалып: "Оныңыз не 
жағдай, түк түсінсем бұйырмасын?" дегенде, "Мен соғыстан 
бүрын салынған үш бөлмелі ескі үйде тұрамын, жан басым — 
жоті адам. Оңаша орын жоқтықтан кешкі жұмысты бала-ша- 
ғам ұйқыға жатқан соң, ас үйде отырып істеймін. Ал сіз сон- 
дай қысылшаң жағдайда тұратын академикті, өрі академия 
президентін бетке ұстарымыз деп американдық қонаққа 
көрсеткіңіз келеді... Менің содан бас тартып, ЦК-ның әйдіх 
хатшысына масқараға ұшырайтын ақыл берген білгіштердің 
арандаіуына көнбегеніме рақмет айтыңыз, Ыбеке..." деп ғалым 
да, кім үшш болса да, аса жайсыз әңпменщ шындығын естір- 
теді. "Ау, Қанеке, мұны неге біз білмейміз, демек, кінә өзі- 
ңізден..." — деп ақталған хатшыға Қаныш Имантайұлы қолын 
сермеп: "Маған өзге жұрттан артық жағдай туғызыңдар деп 
ешқашанда өтініш берген емеспін, әлі де жазбаймын. Жә, бұл 
сөзді осымен доғарайық!.." — дейді де, өңгімвні кілт үзеді...

Бірер аптадан соң хатшының көмекшісі презндент кеңсе- 
сше кең үйдің құжатын алып келеді: даңғарадай бес бөлме; 
тұрмысқа шыққалы геолог ері және кішкентай Ескендірмен 
өкесшің үйінде тұрып келе жатқан Мейізге де сол пәтердщ 
қарсысынан екі бөлме дербес тиеді. Сөйтіп, өмірінщ соңғы 
жылдарында ғана академик Сәтбаев дербес кабинетке не бол- 
ған-ды (бірақ қыс күндершде оны пайдалана алмаған: бірінші 
қабаттағы машина жүретін арка соның астына дөп келген- 
діхтен кабинет суық түсті-ақ қырау басып, тоңазытқыш бөл- 
меге айналатын...)

Квңілдогі кірбең турткі оолды ма, 1962 жылдың күзінен 
бастап, Қаныш Имантайұлы үйдегі архнвінен жүйелеп, рет- 
теуге кіріскен (Ғылыми архивін ж әне барлық кітаптарын 
ғалым ГҒИ кітапханасына табыс етуді өснет еткен).

Сол жылы академик Сәтбаев Ж езқазған  сайлау аймағы 
бойынша КСРО Ж оғарғы Кеңееінщ  депутаттығына кандн- 
дат болып тіркелген-ді. Сайлаушылармен кездесуге Қаныш 
Имантайұлы ерекше ыждаһатпен қарайтын, олардыңталап- 
тілектерін орындауға да... Ал бұл жолғы кездесу әрдайым 
жанындай ж ақын Ж езқазған  жұртымен болмақшы...

Қарсақбай ауаткомының бұрынғы төрағасы ТӘЛКЕНОВ 
АЛДАЯРДЫҢ өңгімепнен:

К енш ілер  қалаш ы ғы нда канднг\атпен кеадесу бо.\ды.
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Ө зім іздің сүйікті Қ анекең! К ездесуге халы ң көп жиналды. 
К енш ілердің мәдениет сарайына сыймаған жүрт дәлізден де  
анталап тұрды...

Сол күндері ол к ісін і қонаққа ш ақыруш ылар да көп еді, 
бәрі де ескі таныстары — Үлкен Ж езқазғанны ң іргесін көте- 
ріскен жұмыскер достары, барлаушылар. Көп үйлерді әзі ара- 
лап, қарттарға сәлем  берді. Ақы ры , дәм ге ш ақы руш ы лар  
көбейіп кеткен соң Қ анекең өзі: Бәріңе барып улгермеспін, 
бір жерге жиналыңдар, бір кеш  бірге болайы қ", — депті.

Амал бар ма, солай істедік. Кеніштегі мейрамхананы алып, 
қазақш а дәм  әзірледік. К ілең егде кенш ілер, барлаушы карт- 
тардан қалғаны жоқ... Қ анекең аса көңілді отырды. Бір мезет- 
те мені қасына шақырып:

— Гүлжан қайда, неге келмеген? — деп  сұрады.
Қисынсыздау бір сылтау айтып едім. Күлді де: "Алдаеке,

келінді алып кел. Гүлж анның әнін  сағындым", — деді. Амал 
қанша, үлкен  кісім ен ресторанда дуы лдап отыру ұят болар 
деп ертпей кеткен зайыбымды алып келдім. Гүлжан сол күні 
бірталай ән айтгы... Қ анекеңнщ  өзі де қолына домбыра алып, 
әнге бассын! Ш іркін, даусы қандай едГ...

Ғалымды м ен Қарсақбайдан білемін. Партия, кеңес жұмы- 
сында ж үргенімде талай-талай мәжілістес болғамын, акаде- 
мик Бардинмен келгендеде ки із үй тігіп, қарсы  алғамыз. Көп 
жыл білсем де өте-мөте көңілді отырған кеш і маған сол күнгі 
сияқты көрінеді. Сөйтсек, қайран Қ анекең бейдауа сырқат 
екен ғой. Кім білген?.. Неткен рухы  күнггі, мейірімді ж анде- 
сеңізші!.. Ж ан оерісср ескі достарымен соңғы рет бас қосы п 
отырғанын біле түрып, бір жанға сездірмей, ерекш е көңілді 
болу? Ж оқ, бұл керемет қайратты кісінің, дәті берік адамның 
ғана қолы нан келегін  ерлік...

Ертеңінде Қ анекеңң пойызға шығарып са.ідық. Жұрт көп 
жиналды. Қала басшылары, ескі жұмысшылар тіпті көп. Ға.лым 
салон-вагонның баспалдағына көтерілген соң бізге қарап:

— Уа, Ж езқазған х<нщы! Ескі достар, қнмастарым менің! 
Осы жердің астындағы мол қазынаға кейбіреулердің мұрнын 
ш уйіріп, барлауды тоқтатып тастантын қиы н күндер естерің- 
де ме?.. Не деп едім м ен сонда?.. Өне сол! Үлкен Ж езқазған  
атанып, жер астындагы қазынасы жария болып, барша сән- 
салтанатымен бой түзеп, көз а.\\арын.\а жатыр! Кені анау — 
эш олондар тынымсыз жуйткіген, қаласы  мынау!.. Лғайын, 
өтіяемш сіздерден, ел банлыгыи көздің қарашығындай сақ- 
таи, қадірлси үстаңдар! Ж езқазгап қазынасы мш  бшганмен, 
ш ексіз емес... Ал ол қүрм сггей білсең талай үрпагың.\ы жа- 
ры лқар мол дүш іе! — деп қолын бүлгадыда, іле іш кц кірін  
ксчгі, Көңілі босады-ау дсіімш, соңғы с<кцерш зор тебіроше- 
п ш  прсң антқанһі ясім де..."
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Ж езқазған ға  соңғы келген сапары нда ғалы.м ізбасар 
шәкірті, 1941 жылдан беріде кен барлау экспедициясын бас- 
қарып келе жатқан, бұлкезде жасы сарыкідіртартқан кексе 
геолог В.И.Ш тифановқа бір а'-ыз ескерту жасаған-ды:

— Вася, ж ақсы  тұрмысқа үйренш қалған сияқтысың, — 
деген-ді. — Ж үм ы сқа бүйтштоқмейілсш қарауға болмайды!..

Ұстазынан мұндай сөз естіп көрмеген Ш тифанов шоқ бас- 
қандай безектеп қалады.

— Сен, немене, Ж езқазғанны ң мысы мың жыл қазса да 
таусылмайды деп ж үрсщ  бе ? Аузыңдыаңқайтып койып, кен- 
шілер ойына келгенін істейтін болыпты, тек қана бай жүлге- 
лерді қазуға дәндеп алған. Мысы кедей кенге менсінш қара- 
майды дейді. Бұлне сұмдық?.. Қысқасы, жай ғана бақылаүтпы 
болып отырғаның маған ұнамайды, табиғат қа зынасына аялап 
қарау керек! Қүнары төмен кендерді қазатын етш зандап бер- 
месең — Ж езқазғанның жағдайы күндердщ күшнде мүшкілге 
айналады, ой,\ан, тегінде... Таусь: лмайтын кен дүниеде жоқ!..

Бұдан бір жыл бұрын, академияның көшпелі ғылыми сес- 
сиясын өткізе келгенде де ғалым осы жайында тебірене сөз 
еткен-ді:

"...Ж езқәзған ауданыңл,ағы мыс қоры ны ң тағы да молай- 
ы п өскенін  атай отырып, қазы лу кезінде оны ң орасан зор  
шығынға ұшырантынын ескертуте тністн. Ж езқазған  гео- 
логтары жөнсіз ысырапқа төзпсіз к }р ес  ашып, қарсы  тұруы 
шарт. .4,1 к еш егі мәжілісте р у д н и к  геологы  Л .И .И ванков  
қазіргі кезең.\е кеннің  тек қана құнарлы  ж үлгелерін а і г тиімді 
деп пәлсафа соқты. Е пм ізцеп мыс қорьіны ң шектеу.п екенін  
ж ақсы білетін кенштгеологтың зұлайш а сөй іеу7, меніңш е, 
барып тұрган ж ауапсызцық.

Гипроцветмет те к ей ін п  жы.щары Ж езқазған  кен і уш ін  
таң қаларіы қ саясат ұсгап келңу: қунары  төмен кенді тугел- 
цей  шығысқа шығарып тастаған; ал сөйте тұра Қсңырат пен  
Ббзш акніге нақ ссңцаіі қунарды  орташа к ен д еп к ір іске  аш п, 
мәһ бере қарайды. Болгарнм уш т  тағы да с а і Гнпроңветмет 
мыстың орташа қуиары  0,4-3,5паііы з кеиді а ц т а  болады деп  
жоба жасап береді. М іне, көрдщ іздер ме, ешкім тусінбентін 
шым-шытырық, қубы лмалы  устаным. Сонда Ж езқазғанны ң  
кт өсі не, к ея  ке.нбесіңг\егі мзмлгтңдағаң тонна кедей руда- 
ны  нелікген елем еу керек? М енщ ш е бул әрекеггі өздерінщ  
дөрм еңсіздігш  Елім ізге мыс к е р е к ’ ” деген  уранм ең бурке- 
мелеп, бай қаоаггы  гана қазыд, оңай олжа табуды көздеген  
адамдар жасап огыр. Бұл ұранды біз д<? жақсы білеміз, алай-



5 9 2 Мег)«у Сэрти’

да оны Ж езқазған қойнындағы бар мысты тезірек құрту ар- 
қылы емес, керісінш е, кен  қазу көлемін жоспарлы түрдіөсіріп, 
жер қыртысындағы мыгтың құрамын тұғел алып, әрі техно- 
логняны  жетілдіру, үдемелі жаңа әдістерді қолдану жолымен 
өнім шығаруды еселеп көбейту арқы лы  өтеу керек... Ең бай 
ж үлгелерді алуға тырысқандықтан Ж езказған  койы нлағы  
барлык мыстын бестен бірі бұл күнле біржола жоғалып. жы- 
ныста калы п келелі... Ал, өздеріңізге мәлім, аспаннан жауар 
мыс жоқ, техникада оны басқа металмен ауыстыра алмай- 
сың. Ал ауыстырған болсақ, мыстың аздығынан туып отыр- 
ған амалсыз шара. Демек, барды ұқсата білукерек, барланған 
мыс коры н түгел алып. оны ысырап жасаушылармен аяусыз 
к үрес аш у кажет!.."

Ж ы л өткен жоқ, сол мәселені ғалым қайта қозғап отыр. 
Сірә, бір уақ есінен шығармаған. "Вася" деп еркелетіп, әрі 
жанынатие сөйлеп, өзге емес, Ш тифановқаайтуыныңдамәні 
бар. Бұдан кейін оның тыныш  ұйы қтам асы н білген соң 
сөйткен-ді...

1963 жылдың көктемінде ол Алматыға келіп:
— Қанеке, өзіңіз айтқан мәселемен былтырдан бері Мәс- 

кеуге жеті мәрте барып қайттым. Кірмеген кісім жоқ, ашпаған 
есігім қалмады. Бірақ бітіргенім шамалы. Ж езқазған  үшін біз 
сұраған төмен шектегі құнарды ешю янщ бекіткісі келмейді. 
Не істеуім керек? Осының ақылын өзщіз таппасаңыз, мешң 
өрем бұған сірәда ж етер емес, — деген-ді ағынан жарылып.

Академик ойланып қалады.
— Ж уы қ маңда Мәскеуге бара алмаспын. Мұнда да жұмы- 

старкөбейіптұр, — дейді ақырында, — бірақ Ж езқазған үшін 
бармауға бола м а?.. Ешкімнщ сөйлекісі келмесе жағдай шы- 
нында да қиындаған екен...

— Дәлсолай, сөйлескісі келмейді. "О ты зж ы лбойы неқаз- 
дыңдар — әлі де солай болады" деп келеке етеді...

— Ж арайды, Василий Иванович. Әрі дегенде бір жарым 
айда менен хабар күт. Ең абзалы, қағаздарыңды портфельге 
салып, әзір отыр. Хабар алысымен М әскеуге жетесің.

— Рақмет, Қанеке! — Ж ымиған Ш тифанов президентке 
қарап, алақанын жаяды.

— Немене, шаруаңды откізш алгап соң тамагың жыбыр- 
лап ке ггі ме?

— Сіздщ ш ақш иныцжош  бөлек, коп болды атігагады.
— Қуаиуга олі врто. Бітірген •ш теңеміз ж оқ. — Қаныш 

И м аитайулы оріітч 'інш алақаш .ш а пасыбай салын, Қытайга 
барганда өкалгеи, агат таһ.ш ан қиылган адомі шақшаның
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түбмен үстелдітықылдатгы. — ЕсебіңдімұқиятәзірАе,, Вася 
әріпшіл қағазқұмарлар ешқандай іліктаппайтъш болсын!..

Еңбек Ері В.И.ШТИФАНОВТЫҢ әңгімесшен:
"Бір кү н і Алматыға бары п ңайт цаннан бір ай  ніамасы  

кейін, 1963 ж ы л аы ң  жазы екені аның. президенх кецсесш ен  
күтіп ж үрген жеделхат алдым. Тез ңам даны п , М әскеуге  
үштым. Қонақ үйдеп өзіме мәлім бөлмеге теліефон соғып едім, 
даусымды таныған Қаныш Ималтайұлы:

— Ә, Вася, кееап ңалды ң ба? — д еп  ңуана жауап ңатты, 
әлденеге көңілді сияңты — С ен:ң ш аруаңды м ен бастап та 
койды м ... Б үгін  дем ал. А л  ертең. кеш к е  таман б ір  д ей ге  
ңонаңңа бара.-гыз, уңтың ба? Әзір бол соған!..

Ертеңінде жұмыс аяғында кездестщк  те. мапінша алыш, ңала 
сыртына тарттың. Ж слш ы бай б ілд ім ' соғы с ж ылдаршвда 
бүкшодаңтың геслогия. іың ңызметпң басшңда болша, бірауы з 
сөзім ен небір  күрдел. істерді. талай к е н  ориы, кевлшгреудпц 
тағдырын ш еш кен мемлекет ңаиуат кері, геолог М алы ш ев 
жолдастың %енш ік саяжайына келе жштыр екен& з. О  шсз с и  
ңарсаңда Бүкілодаңтың ңор  ком иссиясы яы ц тврағасы, к ен  
барлаушылар сескене амсндзсатын беделд, акш . Кысңасы, 
м ені әбден титыңтатып, үйгы зан  айыуғаш мәселеш щ  кілтжш 
ңслы нда ұстап стырғая 'ңудамлардыщ " бһрі.. Н есш  аштагыш 
Ж езңазғанньщ  келеш ек тяғдідрмш шешгуге ұстазымшыщ ңшыс 
жолды таңдағанына таңданым га келемиш..

Екеуі көптен кеддеспеген бе. кадімщдай ңол берипш гұрды  
4<э, кенет ңұшаңтаса кетп...."

Бірнеше минуг өзара амаыдьщ сұраумен втп. Одан соң  
өмірден кеткен ескі такыс кәнш  геологшрды еске алыстъа.... 
Әлден уақытга үй иесі қонақтарына кэрап.:

— Қаныш Имаігтаехич, сеш  маган алыг к^м ен нендей  
кірчтгарлық? Қандай шаруагақарыздармын 'іен  ? Енді соны  
сспрт!,, — деді.

— Илья Илыіч, к м-кіч, озіщ гге жақсы мамм: соғыс күнде- 
рінде өндіріс мысіь. қисапсыз көп сұрады, Сол үшш жаны- 
мызды суырардай болы -  дйірлеген әкзмнщ бірі — сіз. Керек 
дедщ із — бізден қарсылг*қ болды ма? Мен өзш  де Балқаш 
зауытын бай рудамсч қамгамасыз егу үшш Ж езқззғанның 
ең шүрайлы кен қабаттарьш нұсқздкм Сйткені уақыт тала- 
бы солай оозды,,. Құдайга шұтар, қазір бейбгг кез, Гас, мысқа 
ділпрмқазайғанжоқ, Қайга жылсанын кебе>>:п отыр, Онда- 
ған жаңа к ен т ітер  ашызды Бұрынғыдай жанталасқан  
қнмызды геж ен, кен қазу гехнохоі-нясын бүзбай , өрбір



5 9 4 ___________________________________________  Мк)е/ С ф еке

жүлгені "бай", иә "кедей" депталғамай, жүйелеп алсақ керек- 
ті. О сы ны ж ұртты ңбәрітүсінеді. Кенш ілерде теріс демейді. 
Бірақ орындар кезде ешкімнщ елегісі келмейтіні немктен? 
Кеніш басшыларына бір күн болса да жоспар беру керек. Әмбе 
соны жан қинамай орындағысы келеді. Солай етіп, жасыру- 
дың керегі не, шаш етектен абырой-атаққа ие болып, Еңбек 
Ері атанып, орден тағып жүргендер де аз емес. Ж езқазған- 
ның бүгінгі халі осындай, қымбатты Илья Ильич... Бұлтура- 
лы мен жиналыс сайын айтып келемін. Бірақ менің сөзім — 
бұлжытпай орындайтын заң емес. "Дұрыс айтасыз" деп ма- 
құддаған болады да, өз білгендерін жасай бсреді. Мына Шти- 
фанов жолдас өткен жылдың қақ жартысын Мәскеуде өткізді. 
Б т о ге н і шамалы бірақ. Гинрпцветмет қағаздарі»інтексерұге 
алыпты да, жылы жауып қойыпты.

— Ж ә, соншама неге абыржыдың? Мен білетш Ж езқаз- 
ған бұл ғасырға сыр бере қоймаса керек еді...

— Шынымды айтайын, Илья Ильич, — деді Қаныш Иман- 
тайұлымұңаясөйлеп. — Кұніертеңәлдеқандайбірбілгіш тщ : 
"Сәтбаевтың істеп кеткечін көрдің бе? Ж ер-көкке сыйғыз- 
бай мақтаған дүние ж үзілік кені бір ғасырға жетпей таусы- 
лып қалды!" деп жазғыруын естімесе екен деймін. Барланған 
кен, болжанған мыс қазына түгелдей алынуға тиіс! Яғни қазы- 
луға тиімді кеннщ  ең төменгі құнары... Біз оны Гипроцвет- 
метке әзірлеген мәлімдемеде нақты көрсеттік. Ж езқазған кені 
үш інеңтөменгі м еж едесол, бізгеде осыдан кемде, арты қта 
керск ем ес!

— М ұны ңдаоңайғатүспес-ау, Имантаевич.
— Сөйтсе де, Илья Ильич, өзщ із көмек бермесеңіз, басқа 

кімге барамыз?
— Ж ә, өзщ келген соң бас тартуға бола ма? Еркіме қоясың 

ба, Имантаевич. Қаншамаұлы іске қатыстық, қаншама игшкті 
дүниеге келтірдік!.. Ал сіз, Ж езқазған  барлаушысы, — деп 
Ш тифановқа қарады. — Есебіңпді кеңсеге жеткізіп бер. Кө- 
рейік не шығар екен?.. Ж аңағы атағаны ңақы рғы  меже ме?

— Иә, Ж езқазғанны ң келешек тағдыры осы... біз атаған 
құнарға байланысты...

Н.А.ФОГЕЛЬМАН, "Академик" очеркінен:
"...Соғысқа дейін-аң, кен  ізд еу  ісінің экономнкасы зерт- 

телмеген, ондаіі ілім әрі тумаған жылдарда Сәтбаев Ж езқаз- 
ған кеп і үшін ең  тпімді қүнар 0,4 пайыз мысы бар рудз деп  
корсеткен-ді Одан төменгі құнар кенш ілер үшш тым тнімсіз, 
ал байы рақ кен д і жыныста қа лд ы р у — қыруар  металды
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біржола көму деген  сөз... Бұл дау көп жылға созылып к&ип, 
ақыры, 1963 жылы Гипроцветметтщ күрделі есеп  жасауы- 
м ен бітті. Институт мамандары байыту фабрикасына түсетін 
кендегі мыстың тиімді құнары н осы замангы есеп машина- 
лары м ен анықтағанда, таң қаларлы қ нәтижеге ж олыққан: 
Ж езқазған барлаушысы соғыстан бұры н көрсеткен меже!.. 
М ұны  да Қ.И.Сәтбаевтың ғылыми көрегендігі, болжау қабі- 
летінің зрекш елігі дем еске лаж ж оқ!.."

Қыркүйектщ  бас кезінде хнмия өнеркәсібін жеделдамы- 
туға арналған республикалық кеңес шақырылған-ды. Акаде- 
мик Сәтбаев онда "Қазақстандағы химия өнеркәабінің шикі- 
заг қорлары, оның жайы ж әне химия Ілімінің міндеттері” де- 
ген тақырыпта баяндама жасайды.

Денсаулығы бұл кезде де сыр бермеген.
Қазанныңалғашқы күндерінде олАлтайға аттанады. Өске- 

менде болады. К> нді Ачтаидың атақты қорғасын-мырыш л\ы- 
бын, титан-магний комбинатын, Өскемен, Бұқтырма ГЭС- 
терін көреді. Зырянов, Леннногор, Тышинка кеніштершде 
болып, кен қазу  ж үрш  ж атқан участоктарды аралайды, Ле- 
ниногпр іюлнметалл комбинатының бір топ жетекш і маман- 
дары кен қазудың онімді әдістерін өндіріске сәтті енгізген 
үздік еңбектері үшін сол жылы Лениндік сыйлық алған-ды. 
Сыйлықтар комитеті озінщ  торалқа мүшесі Қ.И.Сәтбаевқа 
ж аңа лауреаттардың дипломын тапсыруды ж \ ктеген. Бұл 
мшдетті де ғалым осы сапарында орындайды.

Көп күндерге созылған дамылсыз ж үріс шаршатты ма, 
әлде іштегі дерттің қайта бғмнген сағаты сол ма?.. Әнтеуір 
сол жылы, Лениногор бауьін аралап қайгқан күні кеигге, ке- 
нетж үрегілоқсы п, біршама қиналып қа,\ған-ды. Бірақ сапа- 
рын үзбейді. .Ллматыга келген соң ғана сырлас дәрігерлеріне 
көрініп, тағы да біраз күн радноактивті сәулемен емделеді...

Алматыдан ғалым 1963 жылдың қараш а айының 19-жаңа- 
сында аттанған. Бір к>ттеде үшеу. Ж нені, археолог Кемел 
Ақышев және көмекші серігі Бөпежан .-Чяпбергенов. Мәскеу- 
де бірталай жұмыстары бар-тын. Ертерек барып, дәоігерге 
қаралу да ойында болған. Бірақ барған бетте соған мұршасы 
келмеді...

Сол қарсаңда СОКП Орталық Комитетінің желтоқсан пле- 
нумына әзірлік басталған. Онда химия өнеркәсібшщ жай-күш, 
жедел өркендетү' ш ара\ары  қаралмақ. Хнмня шикізаты аса 
қорлы Қазақстанның рөлі бұл мөселеде ерекше, Ғылым акаде- 
миисын басқарып отырған, әрі іздеуші геолог атағы ж ұртқа
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машһүр академик Сөтбаевтың пікірі келелі кеңесте өзгеше 
құнды  болмақ. Ә сіресе қабы лданар қаулыны ң ж обасы н 
әзірлеп, жиы нның бағыт-бағдарын анықтауда... Қысқасы, 
Қаныш Имантайұлы талай күн талмай отырып, СОКП Орта- 
лық Комит^тінің химия өнеркәсібі белімінің басшылығымен 
үлкен жиынныңдайындықкомиссиясындаеңбекетед)...

Ж елтоқсан пленумы да сол кұ ндегі барлық жиындар си- 
яқты үлкендүбірменөтті. Іле-шала КСРО Жоғарғы Кеңесшщ 
сессиясы басталды.

Сол қарсанда Мөскеуге Таисия ,\.\ексеевна да жеткен. 
Уәде бойынша, сессия біткон күннің ертеңінде екеуі Кисло- 
водқа демалуға аттанбақ. Емдеу жолдамасы — қолдарында, 
ж ол билетш де алып қойған-ды.

III

Ш аңқай түс м езгш  еді. Академиктер асханасында тамақ 
ішіп отырған ғалым кенетж айсы зданы п орнынан тұрып ке- 
теді. Арғы түптен, тереңнен қозғалған ащы запыран демін 
тұншықтырып, бойын жайлап, әл-қуатын алып бараж атқан- 
дай. Б ір ақ  п р ези д ен тт ің  каб и н етш д е  болм ақ  төр ал қа  
мәжшс.інен қалған жоқ. Т екұзақ отыра алмады. Рұқсатсұрап 
шығып кетуге мәжбүр болды.. Лоқсуы мейманханаға жеткен 
соң да басылмады. Қан қысымы көтерш п, халі сағат сайын 
ауырлай берді. Ақыры, таң ата ж еделж әрдем  каретасы нау- 
қасты Кунцеводағы үм м ет ауруханасынажеткізді...

Консилиумдар едел-жедел шақырылады. Бірі операция 
жасауды мақұлдаса, екіншісі науқастың үстелден тұрмайты- 
нын ашық айтқан. Ең соңгыгы қаңтардың екінші жартысында 
жиналған-ды. КСРО Денсаулық сақтау министрщщ пәрмеш- 
мен шақырылған, өлденеше академиктер мен ірі профессор- 
лар қатысқан бшчрлер кеңесі дөрменсіз екенін мойындады...

Алғаш жығылғанда-ақ елден бірнеиіе адам ұшып келген- 
ді Солардың алдыңгы легінде немере қарындасы Райхан 
Обікейқызы Сөтбаеваментұңғыш ыХ аниса — екеуідемеди- 
цина ғылымдарының докторлары... Одан соң қы здары — 
Шөмшия, М ешз, Мөриям, інілері мен күйеу балалары, жек- 
жат-туыстары. Сырқаты жайынан хабарланған соң-ақ ежелп 
достары  да ағылып келш  ж аты р. Көпш іліп "Ж ұм ы спен  
жүрмін" деп сылтауратып келеді де, қасында бірер күн оты- 
рып, қинала қош тасып елге қайтады. М әскеу ғалымдары, 
әсіресе геолог әріптестері де күн құрғатпай жиі келген...

Бәрі де ау ыр сы рқат қозғалысын шектеп, ауырхана төсегі-
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не "байлап" қойған кіріптар халін жеңілдгтін, кірбең тартқан 
коңіллн аулауға септігін тигізген. Әйтсе де... Өз күйтін ойлап 
өмір сүрмеген, ес білгелі күллі ғұмырын "Еңбек, тек қана игі 
еңбек!" деумен өткі. іген, адуын заманы да соған төрбиелеген 
бейнетқор тұлға сол күндерде де бой дерпн күйттеп тыныш 
жата алмады. Көщлі хош корген, араласуы қажет-ау деп білген 
үлкенді кпшлі жүмыстардың бәрімен де шұғылданады.

("...Қаныш Имантайұу\ының жұмыс ұспнде ешкімге ымы- 
рашыллың жасамайтын қатаң талабы кей  ретте оғанлұш пан  
тауып беретш. Солардың бірі Қазтүстіметалл барлау грестшщ 
бас ннж енері Н .П .Скворцов еді. Щлімі таяз, кер)сінш е озім  
білемдігі мол осы әкімсымақ ғалым қарсыласы ауырып жат- 
қанда да тыныпггық бермей, жслына ко\денең тұрып, аяғынан 
ш алудан тыйылмады. Ең соңғы арандату әрекегі: Қазақстан 
КП  Орталық Комитетіне шағым тұсіріп, сірә, сол ж ерденде 
түртпектетендер де боуіған тәрізді, геология институтының 
өндіріске көмегін тексертіп, комиссияны ң кереғар тұжыры- 
мы бойынша, М инист рлер Қ е ң е с  Геология мннист рлігіне 
ГҒИ-мен келісім  шарт жасауға тыйым салғчн қарар дапында- 
ды, — депті инсгитут директорының сол қарсаңдағы орынбаса- 
ры Г.Б.ЖИЛИНСКИЙ осы кітап иесіне Магаданнан жолдаған 
1981 жылдың 12 қыркүйек күнгі хатында. — Ал пнститутта ба- 
ңандай 500 қызметкер, яки  бүкіл ұжымның қақ жартысы осы 
шарттан түсетінқаржыдан еңбекақы алатын-ды. ҚанышИман- 
тайұлы ауыр сырқаттан оасын көтере а.\маи жатса да, осынау 
қагтандықты ош п, залалсыздандыруға тнрысып бақты. Коңі- 
лін  сүрай барған министрлерге, укімет адамдарына тапсыру- 
дан жаңылған жоқ, ал олар: "Қам ж емеңіз, Алматыға барған 
соң бұл қиянатты дереу  түзетеміз!" десіп  уәде береді, бірақ 
еш кім ештеңе жасаған жоқ. ...Ақыры , мен, үй-іш ш щ  өтінуі 
бойынша, өмірімде гұңғыш  рет Қаныш Имантайұлына өтірік 
айтып, опат болуынан екі-уш  кұн  бұрын "Ке.лісм шарттарға 
қол қойылды"деп жалған жеделхат жо\%а,\ым...

М ұның да аяғы оділетсіздікке ұласты. Ғалымды ж ерлеген 
кү н і М иннст рлер К еңесін ің  төрағасы Д .А .Қ онаев Қаныш  
Имантайұлының табытының басында құрметті қарауылда 
тұрып ш ыққан бетінде біздің институтңа өндіріс орындары- 
ны ң кен  қоры н өсіру ісімен шүғы.\дануға тыйым са.іған қа- 
рарға қол қойды. Бұл шешімнщ кереғар іс екеңдігін далелдеу- 
дің азабын мен тарттым..."

Ғалымды сол күндерде ерекш е мазалаған тағы бір іс кен 
құрамындағы сирек ұшырасатын элементтерді анықтайтын
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микрозонд аспабы еді. Олда кезінде ингтитутдиректоры үшін 
бірталай бейнетке түсіп, қыруар валюта төленіп, Ж апония- 
дан сатып алынған өте қымбат, бірақ қажетжабдық-ты. Соны 
орнатуға ш ақы ры лған ж апон ш ебері Алматыдан кетпей 
тұрғанда, ж аңа құралдың барлық кілтипанын білш, үйреніп 
алуды Қаныш Имантайұлы барынш атапсырып баққан...

Сірә, көкеиіндегі мансұқ іске шексіз берілгендігі болар, 
қалайда геолоғ Сәтбаевтың қы ры қ жылға тақау уақы т кен 
барлау қызметінде қажымай шұғылданған және ең соңғы ісі 
де — бәз-баяғы Ж езқазғанны ң  келешек тағдыры болыпты: 
Ж оғарғы  Кеңестщ  сессиясы аяқталған күннің ертеңінде, 
сағат он бірде КС.РО М инистрлер Кеңесі төрағасының орын- 
басарымен кездесуге келіскен-ді; мүдде еткен ісі — Ж езқаз- 
ған кен-байыту комбинатының дирекгоры В.В .Гурбаны қабыл- 
дауға ала барып, комбинаттың көп жылдан бері өте сылбыр 
жүріп ж атқан құрылысын жеделдету хақында мәселе қой- 
мақ-ты... Ж азмыш  оған жеткізбеді, бірақ сол шаруаны ауыр- 
ханаға көңілін сұрай келген ескі достары Е.П.Славский мен 
П .Я. Антроповқа қиыла тапсырды...

...30 қаңтардың таңы шайдай аш ық болып атты. Кешегі 
кіреуке тұман, бұлыңғыр бұлтта жоқ. Ұйқыдан сергек оянды. 
Шектеулі асты датәбетпен ішті. Айнаға қарап, бет-аузын си- 
пап жатты да, аурухананың шаштаразын шақыртты... Түнде 
қасында болған Таисия мен Ханиса дем алмақ болып, мей- 
манханаға кеткен-ді. Емдеуші дәрігердщ бақььчауымен мейір- 
бике ертеңғілік емін жасап, палатаның оңашаланған кезі еді. 
Бас жағында отырған М еиізге көкесі:

— Сағанбірқызықайтайын, — деп, қызыныңқолынтөсіне 
қойып, меиірлене сипады. — Таң атарда ғажап түс көра,ім. 
Біржосын қы зы қтүс. Тыңдайсыңба?

— Егерж ақгы  болса, көке.
— Таудажүрген сияқтымын. Алагаума, Баянаула, олде Ұлы- 

тау ма? Әйтеуір, қүз-Жсірч-астары сіқар-шақар, шатқалы ұңғыл- 
шұіъілбиіктау. Қолымда геолоітардиңшарболатбалғасы.еірә, 
кепкарапжүрсемкерек. Қандсін қаитсіп шыққаііынбілменмін, 
бір уақыгға қарасам — алды-йрпым ж й л а ң д а і м н  аш борічор. 
Жүлып жеғеидей оршелепе умгылым, пржерімпеп бірғартып 
қалып жур. Соншама қаскоплорге қаіі пи қареы ту расың 
сілдымдагы қүзар бшкко шығып котпок болып, жап қоргаи, 
тасқа ормі-лодім. Бір мсцгге оцбаіі сүріидім, қол-Осіоымды т«ю
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жырып қанжоса болды. Әйтсе де жатып қалғам ж оқ, жан- 
дәрмен ұмтылып. ақыры, бір ж ақпар тасгың басьша шыгьш 
кеттім. Қызыкты қара, әлп бөрілер маған жете алмай қалған 
соң, туетекте шокиыпотырып. алұлысын, кейбіршщүк: пгәуі- 
лдеген итке ұқсайды... Содан ештпмАі басып. айналама карай- 
мын: кенет әлдеқайдан 5ір құс ұшып келш, иығыма қонды. 
Қолыма алып қарасам — өзіміздіңҚарашаңырақ,Бөкешаіғатай- 
ыңның қыран қаршығасы болғанын айіы п едім ғой.... Иа, сол. 
Қаршығаны құм арлы к билеп, үйрекке галғандай нұскай 
жіберіп едім, ғажапты қара, қы ран кұс "эсымнан ай н аш н  
қалыкта*ы да, 1\е-ша\а көзж еткісіз қиянғакөтермйі кетп... 
"Кәл, кәл!" деп қанша шақырсам да, құсым қайтпады. Бұленді 
қазақ ырымында аса ж ақсы  емес, соған да өк'нщ, қаршығам- 
ды іздемек боп жоғарыға өрлей түсемін Қызык.тың көкесш 
сокда көрдгм. Биік таудьщ үсп  деп отырғаным кенет а е к с з  
далаға айнаүады. Кәдізш көдесі бурқыраған селеуітолқыған 
қазақ даласы...Тыныскмкеніп.г бір турм демал ьш калднгм. Гео- 
логиялық саяхатта ж үрген сияқтымын, соган да мәс оольш, 
бардаусьіммен шырқата ән сальшжібершшн... Өлдекштуртед., 
оянсам, шешең екен... Ал не дейсіщ оұған?

— Меніңше, ж ақсы түс! Б іраксентүскесенбеуж педщ ?
— Ал бүпн сенуғе пешлмш. Ә сіреее зангар таудьтн басы- 

наш ыққанымаерекш емгрей.\енш ,бойымсержгг елге ауьита 
барьш қайтқандай көңілденшқалдым. Сірә, жуықта үвсгеқай- 
тамыз-ау дейлпп. Қасқырлар да бойдан қалмай ж үрген дерт 
шығар, а \  заңғар биіктің кенет ш е к а з  далаға айналганы — 
қазакемнщ  еж елп  қоны сы  емег не?..

— Шьшыңда да, солай екен-ау, көке. Ендедга. жазыласың:! 
Дала сенщ  еж елп  тынысың.

Күні бойы зрекпае сергек ж атты . Ә сіресе есаа достары 
Е.П.Славскнп мен П Л-Антроіювкелгш деодан бётеркщалде- 
ніп, қос министр сыЙАыққа әкелтен М аңғыстау тубеітш ң 
әкімш ш корталығы Форг-Ш евяенко іказзрде Актау I қаласы- 
ның ж а;;а ж обасы  бейнелентен альбочды кьтзьтға керш п . 
Соны парақтап отырып, тү бекта игерушілердің ауыз судан 
тарығып, Қатты шоліркеген жаадайыи есзне алышы: 'Тү бектің 
ж ерасты  қазы насы  @лі-ақ өле.м халқын таңғалдырады'! Оеан 
шүбә ж оқ, достар,... — дейді галым ш терлене сөилеи, Бұл 
еңірдетектұщ ы суж еқ, Ж аразуш ы хақ оғат су стжътна ч ун  ай 
мен газды ае га-ток құйған, Құдай тағала "ұмыт қалдырған' 
суды сеңдер беруге ш іссіңдер, тск қ а в а н ." "Ж уық арада 
Қаныш Ймаігтайүлы, ачац болма, төңіа суын кептеп түщы- 
лайтын атомдық қсндырғы ны салып жатырмыз. Тііотт соны
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итіоетішн, пш он ёЩлРЙтін вачндпмвлпрАҺщ неН згі тақьн 
рыптарын, оларды к іщ е р  жатаПтынына д р й і н , тінті оаі ата* 
ган т һіандардыц осімін маған жвздырып ңойды,

Сөіігін, вул Қ ундо тавырқау жанын мадырат ан қ ы <ы қ - 
ты еухввтнен өгті, М ал да жанвшыр достары тондіро вйтқан 
лақан уөжтө ңалтқысыз еанін, қувны н жатты. Кашко тамвн 
ман меіімвнланвта катуте айналіанда, кокем;

=* МеЙіэжвн, нето екепін  білмрііміп, жидёЦқе ацсарым  
ауыа жатыр Тацертең Оанарта сптв калсец қайгеді?.. =  деді.

=-■ ЖараПды, тінті бірнеш еуіна барамын, — дедім ..."

Мойіэ таңга жақын олдонегк ологіэіп ояныи копі, Содан 
койіп уиықтпй алоайшы, Өрлі-Өерлі аунақшып біраэ жаггы 
да, апыл түиыл киінш сыртқа шықты, Ту баота Могкоу ба- 
эарларыныц біріно сошп, жидок қарамақ болкаи, Алайда олдо 
ноі‘0 сыэдатаи жүрогі Кунцовота қарай бүрып, еоида апара- 
тып метро иойыэына іліккеніи жор астында зымырап коло 
жатқанда Оір-ақ аңтарды, Ол ауруканата келтендо күи онді- 
онді которілтон меэтіл-ді, жан окесипң есіяеи таиын жатка- 
иыиа бірер сатат болынты

Тыпымсыэ тықылдатан омір сататні жүрісш босеңдетсе 
оді, жоқ, п.іқ тық еоеып, сопын қүрыи қалныр сүйірэтлі кеиткі 
богко минутсайын жақындап бара жатқаи ды,,,

"КСРО Ж отарты Коңосініц Торәлқасынан, М аскоу, 
Кіюмль, 1 ақпаи 1964 жыл.

КСРО Жотарты К ецеапіц  Торалқасы 31 қаңтар 1964 жылы 
үааққа созылтан ауыр иауқастан алпы с бес жасқа қарағлн  
іпағында көрнекті кецес ғалымы, Қазақ КСРҒылымакадемия- 
сыныц нрезиденті, Лениндік ж м е М ем лекегпк сыйлықтар- 
д һщ иегері, КСРО Ж оғарғы К еңесінің депутаты, КСРО Ж о- 
ғарғы К еңесШ ц Одақ советі төрағасншыц орынбасары, ака- 
демик ҚАНЫШ  ИМ ЛНТАЙҮЛЫ  СӘТБАЕВТЫҢ қайтыс бол- 
ғаны н қамыға қайғырып, кеңес халқы на хаоарлайды. "

IV

Туған елі сүйікп Қанышымен 3 ақпан күні қоштасты.
Ғалымның мүрдесі салынған табыт Абай атындағы қазақ 

мемлекеттік опера және балет театрына қойылған-ды. Асыл 
перзенпмен ақырғы рет жүздесіп, ақырғы рет қош деуте ксл- 
ген халық нөпірі толассыз ағылуда. Қарағандының кеншісі, 
Жезқазғанның барлаушысы, Кенді Алтайдың, Алматының 
жұмыскері, Баянауылдың малшысы... Қолдарына гүлшоғын
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үстакан, жүздері қайғыдан түнерген орыс пен қазақ, украин 
мен неміс, өзбек пен қырғыз, төжік пен түрікмен, ұйғыр мен 
корей... Ғалым мен жазушы, мемлекетқайраткерлері мен гео- 
лоптф, шәкіртгері мен замандастары, өнер адамдары мен 
акадёмня ннстнтуттарының сан алуан ғы \ыми қызметкер- 
лері... Бәрі де қызылмауытпен көмкерілген табытта ұйықтап 
кеткенден маңгаз келбетге маужырап жатқан ганыс бейнеге, 
ғұлама жүзш е қамыға қарап, ілбн өтшжатыр. Құрметті қарау- 
ылда — ежелгі достары, М әскеумен одақтас республнкалар- 
дыц ресмп өкілдері — академнктер мен минпстрлер, облыс- 
тарданкелген кеншілерделеганнясы, партия, кеңес қызмет- 
керлері...

“Таңертеңл мезгіл еді. Ш.ііі іш іп отырғам. Төрдегі радио- 
табаң кенет өзге сөз құрығандаіі: "Қаныш Сәтбаев дүниеден  
қаіітты"дегені. Вірег  ІгенлвлУнен гүйіп қалғандай болды. Есім- 
п гн  айырылып қалыппын, — деп епле есіне алған-ды сол бір 
қаралы күнді байырғы барлаушы Халық ТЕМІРБАЕВ. — 
Ғала-шағам д&рігерге ж үгіреді. Е с і м д і  ш іған  соң ан-шайға 
қарағам жоқ, белімді бекем буып, аэропортқа жеггім. ''Қан- 
ағаңдай асыл жан дүннеден кетіп бара жатқанда, м ен кіммін. 
зеіінетте жатқан қауқарсы з ша.лдың саулығы, ғүмыры кімғе 
дәрі деген  кеуде ғой баяғы. Қш -ағаның ақ ж узш көріп, топы- 
рақ салайын... " Өзара ке.мскендеіі-ақ, ескі бүрғылаушылар- 
дың бірталайы аэропортта жүр, ал Ііматыға бнлетжоқ. Шти- 
фановты ұстап а.шп: "Біз бармасақ сенд е кетпейаң, самолет 
жалда!”дөп қы спаққа а.\дық. Сөйтш, сонау жылдарда бура- 
бай басында тірлік еткен. жаңа өнерге уйреніп, жүрт қата- 
рына қосы  іған ескі ж үмы скердсн 12-ІЗ адам Қан-ағаңды  
ақтық сапарға шығарып салута аттандық... "

Шартараггган келіп жатқан азалы жеделхаттар тасқынын- 
даесеп жоқ. Бөр-бөрісоның қазақхалқы ны нұлы  перзентінщ 
дүіпм жұртты сүйеінткен қадір-қасиетін сан мәрте қапталап, 
ауыр қазаға ортақтаса көңіл білдіріп: Қаныш Имантайұ.ш-
ны ң есім і кеңес халқы ны ң ж\здың\а м аңп сақталады. О ның 
есімі КеңестікҚазақстан тарнхында, кеңестік ғы  хымшежіре- 
сіндеөш пеігпнадт ынәріт ерменж азылған... " — дегенсөздер 
де сол көптің ортақ онын бі \дірген жаппай қамығу нышаны. 
КСРОҒА-ныңтөралқасы: "...академикҚ.И.Сәтбасртыңқазасы 
— і еліміа. б ен к е ң е с  ғылымы үш ін оте ауы р қайғы... " —

деп қамығу жолдаса, бауыр етіндей қырғыз жұрты: "Бугінгі 
кайғыны д& \ оейнелер сөзж оқ. Ө зінщ  ж арқы нда шабытты 
еңбекж аш н. күлліғұмы ры нсүіш сгіеліне, партняға, туғанхал-
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қы на қал гқы сы з арнаум ен өткізген асьь\ арысынан айырылғ- 
ан қазақ туыстарымыз қайғысына ортақ екенімізді білдіргіміз 
келед/", — депті. Сонау шалғай қиырдағы көплдір Дунай жаға- 
сынан бұлгардың геолог-ғалымы, ҒА-ның президенті И.Иов- 
чев: "Қаныш Сәтбаевтай әрштесімнен, досымнан, жақыным- 
нан айырылған азалы шақта, сіздерге, бауырмал қазақ халқы, 
қатты қайғырыи коңіл айтамын", — деп жеделхат жолдаған. 
Мұндай азалы жеделхаггар, тепнде, жүздеген...

Бұдан үш жыл бұрын ұлы замандасын жерлеуге арналған 
қаралы жиында Қаныш Имантайұлы жан дүниесі сөгіліп 
тұрып:

— Мұхтар Әуезовтщ есімі бұдан былай тарихтың еншісіне 
кишеді. Оны енді қ  чзақхалқының ұлы перзентгөрі Абай Құнан- 
баев, Шоқан Уәлиханов есімдерімен қатар атайтын боламыз... 
Талай жылдар өтер, келеш ек ұрпақты ң аузында ардақты 
М ұхаңныңжарқын бейнесі әңгіме, жыр, ән болып, таңғажай- 
ып аңызға айналып, уақьгг ұзаған сайын қайта-қайта жаңғы- 
рып айтыла бермек... Ал, сенщ асылнұсқа, өлмес мәңгі шығар- 
маларың болса, қадірм Мұха, өзіңнщ дара бейнеңдей, ха.\ық 
жадында, ұрпақтар алдында танда туар Шолпан жұлдызын- 
дайәрқаш анж олнүсқап .ж арқы раптұрм ақ!... — деген-ді.

Нақ сондай ұлағат сөзді мөңгі ұйқыда ж атқан асыл Қане- 
кеңнщ озш еде аіітар мезгілтуды. Қазақтыңұлтмәдениетшщ 
қос бөйтеоегі өмір жолын бастар шақга ел көгше бір мезплде 
шығып, ғұмыр бойы иық тіресе ж үрш  еңбек еткен еді, міне 
енді тағдырдың жазуын қараңызшы, ж ер  бесікке де қабір- 
лері қатарлас түсті...

Азалы күндер артта қалды. Барлық қайғылы, қаралы қаза- 
лар сияқты, коңіл шуақты күндерге ауды. Қайғы — мұңға, 
мұң — сырға айналды. Соны ңбәрш дееш қаш андаош пейпн, 
өлмейпн мәңгі өмір жеңді. .Лдамзат қауымының даму заңы 
осы!.. Уақыт озып, т ірш ш к күш жаңа сарын, жаңа буындар- 
ды омір толқынына шығарған шақта, кеп жылдар өткен соң, 
ғалымның қалдырып кеткен мұрасын сынн көзбен қарап, 
салмақтап екшейтш, мән-маңызын, қадір-қаснетш анықтай- 
ты нмезпліуды ...

Академнк Сәтоаев дүннеден қаш қан  ж ы \ы -ақ оның іеолог 
әріптссі, ғы мимдекторы, профессор В.С.Коіпеь-Дворников; "Ол 
артына үш түрлі ұлы нплік қалдырып кегп: Ж езка;ш ін — бір  
казакстаішын Ғһ> \ ы м ака.\е.*шчсы — ек і Г т ю п т лык ғылым-
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лар институты - үш ... М ұны ң үш еуіндеде ғалым, коммунист, 
геолог, қазақ халқы ны ң ұлы  перзенті Қаныш  Имантайұлы 
Сәтбаев іргесінқалағанж ақсы ісп өр қарнідамытуға құлш ын- 
ғанж үздегенадамдареңбекет еді..." — депжазған-ды.

Қазыналы Ж езқазған  — XXI ғасыр иінінде де улкен де 
іргелі өндіріс ошағы. Ұлытау баурайындағы алыпкен-метал- 
лурғия комбинаты ғалым өмірден озған жылы-ақ академик 
Сәтбаевтың улы есімімен аталған-ды.

Қазақ КСР Министрлер кеңесінің 1964 жылғы "Қ И.Сәтба- 
ев есімін маңгі есте қалдыру туралы" қаулысы өрескел бұзы- 
лып, Ж езқазған кен-металлургия комоинатынан негізін қалау- 
шының есімі 80-жылдары ешқандай қарар, жазба бұйрықсыз 
гүсіп қалғаны жұртшылыққа мәлім. Демек, Қаныштай асыл- 
дың ең қомақ гы да басты мұрасы себепсіз қастандыққа ұшы- 
раған. Өкініш те осы: сол қиянат осы күнге дейіи түзелген жоқ, 
галымның ж үз жылдық тойы қарсаңында Ж езқазған кенші- 
лерінің өтініші, осы жолдар иесінің сол мезеттегі үкімет бас- 
шысынан (Қ.И.Сәтбаев мерейтойын өткізу жәніндегі комис- 
сияның төрағасы) қадала сұрауьімыз да нәтижесіз аяқталды...

Алайда асқан әскездікпен һәм бекем сом,далған келелі іс 
өшкен жоқ: Ж езқазған  қолатындагы ондаған үдкенді-кіш ш  
шахтылар, қазаншұңқыр, кен байытуфабрикалары, алыпмыс 
зауыты, соларға қы змет ететін сан тарам қосалқы өндірістер 
ф ас, Оңтүстік Кореяны ң "Самсунг" компаниясына жалға 
берімп) бүгінде де бұрынғыдан да зорайған деңгейде өшм 
беруде; демек, Үлкен Ж езқазғанның мыс қоры жаншен дүние 
ж үзіндегі үш алыптың бірі екендігі XXI ғасырда да ұлы 
Қаныш болжаған қалпында қалып отыр... Әлбетте, Ж езқаз- 
ған қаласының, оның Сәтбаев атанған кеннплер қалашығы- 
ның көлемі де, көркі де ерекш е өсіп, оның іргесін қалаушы 
жобалаған, бір ксзде қ и я \ сияқтанған тамаша келбетке ен- 
гені — өмір шындығы. Ж аңа қалада мыс өндірісінің ғұмыр 
тарихын көрнскті мұрағатпен баяндайтын мұражай жұмыс 
істейді, оның бір залы геолог Сәтбаевтың Ұлытау қазынасын 
ашудағы ұлан ғайыр еңбегін өйгілеуге арналған (Қаныш 
Имантайұлы отбасымен 12 ж ы л тұрған Қарсақбайдағы ескі 
үйде — ғалымның мемориалды-тарихи мұражайы орналас- 
қан). М ұражайды коріп, бұрынғы кен басқармасы ғимара- 
тының алдындағы коң алаңға шықсаңыз, өз атындағы атшап- 
тырым кең даңғылға, сонһі қуалай салынған ж аңа қаланың 
айш ықты үйлеріне толгана көз тастап, көңіл құсы одан да
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асып, өндіріс ош ақтарын өрлеп барып, күллі Ұлытау атыра- 
бына мейірлене қарап тұрған Қаныш Сөтбаевтың тастан 
қиылған алып түлғасын (мүсіндеушілер — Ж .Қ алиев пен 
Т.Сағынаықов) көресіз. Кнресіз де сол тұлғаның ой-арманы 
ширек ғасырда ж үзеге асқанына тәнті боласыз. Шынтуай- 
тын айтқанда, бір кезде ол жалғыз өзі тыным көрмей шыр- 
пыр болған ісі ондаган ж ы л бойы кеш еп  Кеңес Одағын 
көркейтш қана қоймай, оз Отаны — Тәуелсіз Қазақстанды 
байытуға да қомақты үлес қосып отырғанына шексіз сүйсі- 
несіз. Бұлда өмір шындығы!..

Қазақ КСР ҒЛ-ның Геологиялық ғылымдар институты да 
Қ.И.Сэтбаевтың есімімен аталған. Шындығында Қаныш Иман- 
таиұлының ж арқы н бейнесі, ғалымдық қолтаңбасы Еңбек 
Қызыл Ту орденді ғылым ошағының манданшасына орнатыл- 
ған мемориалдық мәрмәр тақтада ғана емес, әрбір сектордың, 
зерттеуші геолоғ-ғалымдардың ғылыми еңбепнде, үлкенді- 
кішім істерінде. ашқан жаңалықтары мен кен орындарында 
б \ гшге дейін дәурен сүріп келе жатқаны — даусыз шындық. 
Себебі бұл пімараттың шаңырағының астында академик Сәіба- 
ев іргесін қәлап, қолымен сомдаған, үлгі-ұлағатын таратқан 
Қазақстан геологтарыныңметаллогения мекгебі жұмыс істейді.

Сәтбаев институтының .ілдындагы тік көшені бойлап, жо- 
ғары өрлейсіз. Сәлден соң "құйрықты жұлдызға ұқсап ағып 
өткен" жас Ш оқанның бойшаң мүсінше кез боласыз. Оның 
алдында — Қазақстанның Ұлттық ҒА-ның заулім ғимараты. 
Сәулет өнерш щ тұ \ғалы да дара сарайына с үйсше көз тастап, 
гранит баспалдақпен екінші қабатқа көтерілесіз. Сол сәтте 
өзщізге маңғаз келбетпен бар\ай  қарап, "Осы ордаға қандай 
келелі гы \ыми іспен келдщ, не өколдің, берерщ не ?.." дегендей 
емеурінмен бойың мен ойыңды шамалап, қасқайып отырған 
Қаныш Имантайұлын көресіз (мүсінші Е.Вучетич).

Қандайда ұлының ой-ауқымы, ғұлама тұлғасы, жасап кет- 
кен ісінің мән' өзі бар кезде, иә олнплікірге тепкенде бшнбей, 
көп жылдан соң, бірнеш е ұрпақ ауысқан уақытта айқында- 
лып, өз бағасын алуы — өмір қағидасы. Ж оғары дағы  үш 
нплікгщ ғұмыр жолы солай болды, берікте мәңгі қаланғанды- 
ғын дарқан өмір көрсетті...

Каныш ағамызлын каһарманлык еилікке нарапар г ө р т і н ш і  

занғао ісі — ¥лы Отан соғысының ең ауыр кезеңінде Ж езлі 
кенішін ж елелаіпкы зы п. Оралдың металлургня өндірістері-
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не аса ділпр шикізат тауып беруіне қоса, Ж е зк а зғаннын аса 
кунарды  мыс к ен ін Балкаш зауытына молдап жөнелтуге 
мурындык болғанлығы. Нәтижесшде әскери мақсатқа аса 
қажетқұрыш тықмарганецтщ үш тен екібөлігі, мыстыңүштен 
б ір  бөлігі Ұ лы тау аты раб ы н д ағы  кен  қ о й м ал ар ы н ан  
өндірілген. Қазақ ғалымының осы еңбеп  солкезде де қазір- 
де де лайықты бағасын алған жоқ. ¥лы Отан соғысының төрт 
томдық тарихында бұл деректер бадырайта жазылғанмен, 
соны жасауш ының есімі аталмай қилған...

Қарағанды атырабында бүгінде де жұмыс істеп тұрған 
үлкенді-кпшлі барлық өндіріс ош ақтары және Ж әйремге 
дейін гі ірі кеніштер, демек, осы өлкедеп күллі жылу-қуат стан- 
салары, қалалар мен елді мекендер (бұлардың шинде Қара- 
ғанды, Теміртау ж әне Астана сияқты үлкен шәрлер де бар) 
пайдаланып отырған мол су Ертістен жарма арқылы алына- 
ды. Осы ұлы игілікті өмірге келтіру үшін Қаныш Имантай- 
ұлы өзінщ отыз жылдай ғұмырын сарп етіп, Сары арқа қиы- 
рындә мәңп өлмес жэне дүннеде теңдесі ж оқ алыи құрылыс- 
тың дүниеғе келуіне мұрындық болған. Бүлболса ғүламанын 
бесшші ерлігі.

М аңгыстау түбег> мен күллі Атыраудың бүгінде дүние 
ж үзін таңғалдырып, әрі қы зықты рын жүрген қнсапсыз мол 
мүнайын, газ қоймасын апң дағы академик Сөтбаевтың көре- 
гендік жорамалы, сол оқиғаиы тездеіудеп қам-қарекеті де 
бір адам үшін, сірә, тарихта қалуга жетерлік ұлағат. Оны біз 
ғалымнынхалкына калдырған алтыншы мурасы лейміз!..

XXI ғасырда әмір сүретін ұрпақ ұ шін, бәлкім, одан да аргы 
алыс у ақ ы тты ң  — үш  мы ңы нш ы  ж ы лдарды ң білімдар 
қауымына үлы ғалымның қалдырған ен озекті һәм ж етінші 
іп жоғарыда үш ш ш ілекте аталған еңбегінентарайды, олбол- 
са — ГҒИ-нынфонлынла сактаулы "Орталык Казақстанпың 
металлогениялык болжам картасы". Қандайда ілім жәіК' оны 
өрістетушілер ешқашанда бір орында тоқтаи қалмайды, бұл — 
табиғи заңдылық. Қаныш Имантайұлы өмірініңсоңғы кезе- 
ңшде өлемдік геолоғия білғірлерінщ алдыңғы легіне қосы- 
лып, күллі адамзат қауымының зиялы вкілдері XX ғасырдың 
орта шеншен беріде (бәлкім, одан даәрі замандарда) зерітеп 
білугетырысқан кү])делі моселө — Ж ЕІ’ ПЛАНЕТАСЫНДА 
ПАЙДАЛЫ КЕН ҚАЗБ АЛАРЫ НЫЦ ЖАРАЛУ ЖӨНЕ ОРНА- 
ЛЛСУ ЗА Ң ДЫ ЛЫ ҚТА РЫ II ЛНЫҚТАУ ІСІНЕ Оолсеие 
кіріскепш біз ілгерідо біршама соз еткеміз.
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Ж аратылысты танып-білудің, тегінде, ш егіж оқ. Геологи- 
ялық ізденістерге де, сірә, шекара қойып, оның шалқар кеңд- 
ігіне шәк келтіруі'е болмайды. Қазақ ғалымы нақтылы барла- 
умен ғұмыр бақи шұғылданғандықтан шығар, өзіне шектеулі 
мақсатқойып, Ж ерпланетасыныңдамутарихын 1,5 — 2 мил- 
лиард ж ы \ көлемінде, яғни өте көне ж әне аз зерттелген кемб- 
рий доуіріне дейінгі аралықтың құпиясын ашуға ниеттен- 
ген. Ойтетін себебі: Ортшчық Қ азақстан бойынша (күллі Са- 
ры арқа атырабының кіндік жоны дептүсіну шарт) академик 
Сәтбаевтың мектебі оны 0,6 мнллиард жыл шамасында, яки 
ерте па\езой дәуірінде түзілген кен орындарының зандылық- 
тарын болжау арқылы сәтті шешті; сол үлгші енді одан да 
әрірек ж атқан дәуірлерге қо м ан ы п  көрсе ш е?!.

1997 жылы Алматыда, "Ғылым" баспасындажарық көрген, 
"Академик Қ.И.Сәтбаев ж әне әлемдік геолоғия ғылымы" атал- 
ған таңдаулы ғылыми еңбектер жннағында айтылған жәйт- 
терге үңі \е  қарағанда аңғарғанымыз — Қаныш Имантайұлы 
күрделі мәселенің күрмеуін шешуге ж ақы н болган, Ресей 
ж әне Еуропа ғалы.мдарының бұлжайындағы ізденістерімен 
салыстырганда, о \  көш ілгері ш\ға шығып, ал кейбір тұжы- 
рымдар бойынш а әлемдік алып тұлға В.И.Вернадскиидің 
жараты \ыстың тегі хақындағы таңғажайып болжамдарымен 
ж анасар ойлар бІлдГрген. М ұны біз маңдайымызға біткен 
біртуар асылымыздың кемеңгершкпен толғап, бірақ аяктай 
алмай кеткен с егізіншібиігІАеиміз.

Ғалым дүниеден өткен соң-ақ оның есімін мәңгі есте қа.\- 
дыру мақсатында бірталай нгі шаралар ж үзеге асқан-ды.

Туған өлкесі Баянаулада қоғамдық негізде мұраж ай ашы- 
лып, өзінің атажұртындағы "Шодыра" кеңшары, Семей об- 
лысының бір шаруашылығы ғалым есімімен аталды; Балқаш 
көлінщ айдынында" Академик Сәтбаев" кемесі ж үзе бастады. 
Қаратаудың ваннаднй кендерінен ашылған ж аңа мннера.\ 
"Сатпаевнт" делшш, Ж оңғар А \атауы ндаж аңадан ашылған 
мәңгі мұздақ пен асқар шыңға да ғалым есімі берілген-ді. 
Алматы мен Кентаудың, Қарсақбан мен Арқа.\ықтың, Ленгір 
мен Құмкенттің, Туркістан мен Арыстың, Баянауылдыңжәне 
өзге да көптеі ен елді мекендердің, қа>\алардың 16 орта мекте- 
біпе ғалым есімі қосылып, Қазақстанныңтоғыз қаласы — Ал- 
маты, Қарағанды, Семен, Балқаш, Атырау, Тараз, Қызылорда, 
Павлодар ж әне Ж езқазғанны ңдаңғы лкөш елері қадірменді 
п ер зен тш щ  аты н иемденген-д) . 1967 ж ы лы  М әскеудің 
Төңкеріс мұрлжайының екшші қабатында қазақ  ға\ымы ака-
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дсмик Қ.И.Сөтбаевқа арналған ж аңа бөлім пайда болды: жо- 
ғарыда — ғалымның келісті ү.\кен суреті; оның астында — 
төртЛ енин ордені және II дөрежелі Ұ.\ы Отан соғысы ордені; 
төменіректе ~  Л ениндікжәнеМ емлекеттіксыйлықтарының 
диплом дары ; оларды ң қатар ы н д а  — д еп утатты қ  ж әне 
Кремльге кіретін тұрақты  куәліктері; өмірбаяндық әр түрлі 
құж аттары, ең төменде — ол аш қан кендердщ  көрнекті ми- 
нерал үлгілері; академиктің ең басты ғылыми еңбектері... 
(Сүйсінерлік жәйт: 2003 жылдың ж азы нда М әскеуге ж ол 
түскенде мен "Ресейдщ ең ж аңа тарихы" атанған сол мұра- 
ж айға әдоиі барып, Қаныш ағамызға арналған қабырғаны 
бұрынғы орнынан тауып, қатты сүйсіндім. Демек, Ресейдің 
зиялы қауымы, РАН академигі Қ.И.Сәтбаевтың ғылыми мұра- 
сын, ардақты есімін ұлықтаудан жаңылмаған). Ғалымның 
туғанына 90 жыл толған қарсанда өзі іргесін бекемдеген ҰҒА- 
ның Бас ғимаратында мұраж ай ашылды...

Біртуар перзентіміз өмірден озған соң-ақ оның ғылыми 
мұрасын жариялап, ұлағатты ғұмыр жолын кепшілікке паш 
сту ісі өріс алған-ды. Алғашқы кезекте "Академик Қ.И.Сәтба- 
ев" деп аталған естеліктер жинағы орыс тілінде жарияланса, 
1967-1970 ж ы лдар аралы ғы нда ғылыми таңдаулы еңбек- 
тер ін ің5том ды ғы ж ары ққа шықты. Біртопәдебиетш ілер — 
Қажым Ж ұмалиев, Ебшей Бөкетов, Алексей Брагин, Токен 
О разов және осы ғұмырнама иесі, өрқайсысы өзінше ізденіс 
ж асап , Қаныш  ғұлам аны ң асы л бейнесін  әдеби сомдау 
әзірліпне кіріскен-ді. Солардың алғашқы кітаптары ж ары қ 
та көрген-ді: А.Брагшшщ "Сокровшце медного купола" атты 
хикаяты, Т.Оразовтың "Бала Қаныш" остелігі және менің "Ту- 
ған жердщ  асылы" атты доректі әңгімелер жинағым оқыр- 
ман қолына тиді. Қаламы қарымды, қазақш а да, орысша да 
бірдей көсілте жазатын, Сәтбаев ілімін металлургия саласын- 
да сәтті өрістетіп, өзіндік дара мектеп түзген академик һәм 
жазушы Е. А.Бөкетовтщ құлашып кеңге плтеген шығармасы- 
ның алғашқы бөлімі — "Ж асҚ аны пГтуы п, қолжазбас ының 
орысша нұсқасы әдебиет білгірлерінщ тезіне ұсынылған-ды. 
Ал, менщ он жылдан астам уақы т жұмсап қина\а  толғаған, 
"Ж азушы" баспасыныңтапсырмасымен, "Ж айсаң жандар" 
сериясының беташар кітабы оотінде ж ары қ көрмек "Қаныш 
Сәтбаев" аталған деректі туындым, ғылыми, әдеби қауым са- 
рапіиыларытарапынан толық мақұлданғанына қарамастан, 
1975 жылдың күзіндо Қ азақстан КП ОК-нщ тиым салуымен 
терімдетоқтатылды. Соныңалдында, біржылбұрын Шәмшия- 
бану Қаныш қызы құрастырған естеліктор жинағы "Қаныш
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аға" да, "Қазақфильм" киностудиясы әэірлеген екі бөлімдіде- 
ректі фильм "Академик Сәтбаов" та нақ осындай ж өнсіз 
"тәркіге” ұшырады. Дәлелге айтылған уәж — "Қ.И.Сәтбаев- 
тың еңбегін шексіз ұлықтап, дара тұлға жасауға болмайды. 
Тегінде, бұл — ұлтшылдыққа соқтыратын қауіптіталап, әмбе 
кеңеспкидеологиягасиыспайтын кереғаріс..."

"Академик Қ.И.Сотбаевтың қоғамдық ғылымдардағы мұра- 
сы" деп атаған ғылыми кітабында гарихшы Ғ.О.Батырбеков 
(Шәмшиябану Қанышқызының ғалым перзенті) осынау ке- 
леңсіз қиянат жайында: "12 жыл бойы ғалы мны ң ғылыми 
еңбектерін жариялау, шсихаттау тугш, есім ін атауға, әдебн 
шығармалар жазуға, тііггі Үлттық ғылым академнясын құру- 
дағы тарнхч қам-қарекетін республика басшылары тарапы- 
нан ж асырын түрде тыііым салған әділетсіздік оры н алды. 
Бұл туралы масқара айғақтар м ен матерікь\дарды коптеп кел- 
тіруге болады... Тек 1987 жылы ғана жөн-жосықсыз шектеу 
тоқтап, туғанына 90 жыл толуына байланысты Қазақстан 
үкіметшщ "Қ.И.СәтбаевтЫң есімін мәңгі есте қәлды ру тура- 
лы " қосымша қарары қабылданып, ғалымның ғылыми мұра- 
сын зергтеу, кең  түрде насихаттауға жол ашылды... " — деген 
уәжінщ бір сөзш де геріске шығаруға болмайды. Ащы болса 
да кешегі өмірімізде жолды болған, осы жолдардың иесі де вз 
басынан кешкен ашы шындық.

Қазақстан КП ОК-нен өділдік іздеген ұзақ әрекетім сөт- 
сіздікке ұшыраған соң, амал қанша, сол ғұмырнаманы 1980 
жылы Мәскеуде, Қаныш ағамыздың рухына адал достары 
П.Я.Антропов және Е.П.Славскийдің көмепмен орыс тш нде 
жариялауға тура келді. Ал соның ана тшмдегі бастапқы нұс- 
қасы он бес жыл бойы бекем құлыпқа түсіп, 1988 жылы бірша 
ма ұлғайған көлеммен А\магының "Жалын" баспасынан жа- 
рық көрді.

Бір мен ғана емес, Қаныш десе жүзі жайнап сала беретін 
мыңдаған зиялыны жабырқатқан күйкі іс жайында Е.П.Слав- 
ский 1981 жылы, менімен сұхбат үстшде: "Сіздер, Қазақстан- 
дықтар, к ө ң ш ң ізге  келм епн , турасын атайын, қандаи ұлы  
адамды ж оғалт қандарыңы зды әлі с е зін ге н  ж оқсыздар. 
Қаныш Имантаевнчтщ шынайы қадір-құрметін бұл ғасырда 
жете б ш п  терең үққандар қазірде тіпті азайды. Сірә. оған 
лайы қ әділ баға X X I ғасырда берілөр, болкім, соның бас ке- 
зін д е ... — деп, ЕфпмПавловичқынж ыла басын шайқап, сөзш  
былай түиіп еді. — М ен оны көре алмаспын. Бірақ, нақ солаіг 
болатынына титтөй де шүбәм ж оқ!.."

39-26
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М әймөңкесіз турасын айтқанда, Қаныш ғұламаның еңбе- 
пне, асы лрухы наж асалған қастанды қты ңтүп себебі — "то- 
қы рау заманы" атанған уақы тта ел билігін ш ирек ғасыр 
қолында ұстаған Дінмұхамед Лхметұлы Қонаевтың Қазақ- 
станның жаңарту тарихында дара тұлға атанып бір өзі тұрып, 
өзге арыстардың елеулі еңбегщ де, есіміп де елжадынан ұмыт- 
ты рмақ болған өзімшіл ерсі әрекетінен өрбігені жұртшы- 
лы ққа мәлім. Бұл хақы нда бізден де гөрі. ҚР Президенті 
Н.Ә.НАЗАРБАЕВ 1999 жылдың 25 қараш а күні Павлодар 
қаласында академик, Қ.И.СәтбаеБтың ж үз жылдық мереке- 
сіне байланысгы шақырьілған мәжілісте: "Өздеріңізі-емөлім, 
дары нды ларды  кү н ш ілд ер  қудалап , к ем ең гер лер ге  к ү н  
көрсетпегенкертартпа қпгамда өмір сүрдік. Қ.И. Сәтбаевтың 
басы нан кеш кен  турлі сүрпндер, ж азалаулар, ең  аяғы  үлы  
еңбегінщ лайы қт ы  бағасы нау\м аусебебіде осында. Сондық- 
тан да б із келеш ек ұрпаққа ұлағат ету үш ін оны ң ғылыми 
еңбектерін, асыл создерін, ғұм ы рж олы нкеңірекнаспхапау- 
ымыз қажет, жасжеткіншектер біздщ хпш қт ан осы ң\ап алып 
тұлға туғандығын білуте тшс... — деп өткен емір шындығын 
бадырайта айтқаны ж ұртш ы лы ққа мелім. Елбасы сол күнп 
мәжілісп оылайшатүйіндеігп. — М енінкәм /л сенген  ойымша, 
Қаныш  Имантайулы  Сәтбаев кеш егі К енес О лағыны н улы  
адамлары ны ң  бірі ғана емес. жылнамаға көш пек ғасы рлы н  
ұлы гұлғасы .Данышпан перзентіміз  Одак көлемінлегі ен  озык 
геологпямектебін б ер іккллагікатп. Қазак кауы мы нанмұнлай 
бш клені'ойі'<?кы т ерш еноланаскан тұлғаныменбілмеймш!.. "

Бір ж әйт шүбәсіз анық: ғалымның өмірі алпыс бес жыл- 
мен шектелсе, мәңгТлік ғұмыры туған халқымен бірге жасап 
келеді, әмсе, солай жалғаса берсе игі!..

Иә, Қаныштан шын асылдыц үлгі-ұлағаты өшпейді. Ғалым- 
ның шәкірті, Қазақстан геологғарының екінші толқынының да- 
рынды өкілі, академик Шаһмардан Есенов 1969 жылы: "Ж ы\ 
артынан жыл өтер, уақы т керуені гоқтаутыз ілгеріаса берер. 
Қаныш Иман гайұ.ш ны ң ардақ ты есімі болса, талай ұрпақтың 
жадында сақталардажатгалар. Қазақ халқы ны ң ұлы перзеіггі- 
недеген махаббаты еш  уақыіта суымаііды!.. десе; 1999 жыл-
дың сәуірінде ЮНЕСКО-ның Бас директорының орынбасары, 
ғылым докторы Пагрисио Берналь ұльі перзентіміздщ Алма- 
тыда өткен ж үз жылдық салтанатында: "Қамқстанныңғылыми 
менмадениетше ол зор үлесқі к:ты.. Сонымен-ақ біріуарға/ш м  
әлемдік ғылымды байытып, қ ұндыж аңалықтарменқунарлан- 
дырды. Сол себептен д е  қазақ халқы ны ң кем еңгер ға/шмы
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Д .14. Сәтбаевтың есімі м ен артында ңалған мұрасына ерекш е 
кұрметпенмәнберіпотырмыз... - деген-ді.

Ж оғарыда біз саралап та, даралап та келтірген, екі құрлық 
қана емес, екі заман, екі қоғамның саңлақ ғалымдарының 
жүрекжарлы топшылауы жария болу аралығында, байқаса- 
ңыз, аттай отыз жыл жатыр. Демек, Қаныштай шын асылдың 
тозбас ұлағатына, ғылыми мұрасы мен қайраткерлік өнегес- 
іно, азаматтық зортұлғасына, қаншаматосқауыл, қастандық 
әрекеттер жасалса да, У ақыттабы түспей, қаз қалпында сақ- 
талған. Соған айғақ соңғы он бес жылдатуған елінде ж үзеге 
асқаналуан ипмктрр...

Солар^ың ең бастысы ҚР үкш етінщ  өтініші бойынша, 
дүниеж үзі халықтары ныңруханият ұйымы Ю НЕСКО 1997 
жылдың қараш а айында Парижде өткен Бас конференцня- 
сының 29-құрылтайында қазақ  ғалымы, академик Қ.И.Сәт- 
баевтың туғанына 100 жыл толу мерекесш тойлау жөнінде 
арнайы қарар  (№ 234-10) қабылдауы. С.оған орай ҚР-ның 
Премьер-М инистрі Н.Ө.Балғымбаевбасгаған мерекеліктоп 
құрылып, ұлтымыздыд мерейін биікке көтеріп, ғылымн та- 
ным-өресін дүние ж үзіне әйгілер шаралар өткізудщ қамына 
кіріскен-ді... Сонымен-ақ, шынтуайтын айтқанда, ғалымның 
орыс досы, оның бнік рухына адалдықтан айнымағантамаша 
замандасы, мемлекет қайраткері А.П.Славский марқұм көре- 
гендікпен меңзеген Уақыт — "Сәтбаев заманы" туған-ды. 
Әлбетге, оны туғызган — "Біз, қазақ  ежелден еркіндік аңса- 
ған!. "дегенәнұранм енәртаңды аты раты н, яки қазақелінщ  
көп жылдар зарыға күткен тәуелсіздік заманы. Олай болса, өз 
уақыты қанш ама марапаттаса да жеріне жеткізе танымаған 
ұлымызды, қайы ра ашып, қайтадан зерттеп, төбемізге көте- 
ретін кең заманға жеттік. Бұған да тәубә делік!..

Ғалымның ж үз жылдық тоиы Ж ер планетасы ның екі 
құрлығында зор марапатпен өтті. Алматыда басталған мере- 
кенщ салтанатты шеруі Бішкекте, Ташкент, Бақы, Ашғабад 
пен Душанбеде, РесейдіңТом, Новосіоір, Омбы, Саратов, Аст- 
рахан, ең соңында М әскеудщ ғылым ордасында жалғасты. 
Әрине, қазақ  ғалымының ғылыми мұрасына деген тамаша 
құрметтің төресі ЮНЕСКО-ның Бас штабы орналасқан Па- 
рнжде көрсетглді: бір ғажабы, халықаралық руханнмт ұйымы 
оны төуелсіздік алған Қазақстаи Республнкасының бүгінгі 
ғылыми деңгейін, сол салада қолы жеткен жстістіп мен таби- 
ғат банлығын, жан-жануарлар дүннесін, өнеркәсібі мен ауыл 
шаруашылығын, мәденп мұрасын жан-жақты, әрі даралай
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көрсетуге бағдарлама жасапты; соған орай ¥ҒА-ның ғалым- 
дар делегацпясы да ғылымның ор саласы бойынша таңда- 
лыпты; әрине, соның бөрш де де Ғылым академиясының 
негпш  қалаушы академик Сөтбаевтың көшбасшылық рнлі 
көрсетілт, ұлан-ғайыр еңбеғі дараланған; т о і ы э  таулікке со- 
зылған марапаттың гұтас бір күш "Лкадемнк Сөтбаев жоне 
Қазақстан ғ ь ь ү ы м ы " деп атанған көрмені ашып, сол тақырып- 
та жүрген ғылыми конференциямен аяқталған-ды; осы жол- 
дардың иееі Париждегі салганаттың бөріне де қатынасып, 
соңғы жиында мінберге де котерімп, өзі ғүмыр бойы ұлықта- 
ған біртуар тұлғаның өлмес еңбектері жайында сөз ұстауына 
тура келген бақытгы сөтті басынан кешті...

Әлбетте, Қаныш Имантайү\ының ж үз жылдық мерекесі 
туған елінде жыл бойы ата \ып, тіпті кейбір игі шаралар бертш- 
де де атқарылғаны жұргшылыққа мәлім. ¥лы ғалымды ұлық- 
тауға тәуелсіз Қазақстанның барлық облыстарының орталық- 
тарындағы мемлекеттік универснгеттер қатысып, көптеген 
е\ді мекендершде ү\кенді-кнш \і жиындар өтті. Сүйсшерлік 
гәп; дағдылы росім бойынша, жүздеп кшз үйлер тігіи, ат жа- 
рыстырып аста-төк ас бершп, соны түрлі ішімдіктормен қыз- 
дырып, сөзжарыс жасау болған жоқ; бұл да, сірә, сүйікті пер- 
зентіміздің мейлінше қарапайым да кішіпейіл, мөнсіз дырду- 
ды сүймейтін болмыс-қалыбымен дөп келгенін айтуға тиісшз; 
оның есесше үлы ғалымның асыл бейнесш ұлықтап, басты 
еңбектерш даралап та, нақтылап та көрсететш игі шаралар 
жүзеге асты. Түстеп айтсақ, бұрын құпияга ұсталып, ашыл- 
май жатқан басты гы\ыми еңбектері 8 юм болып жарық көрді; 
А»\маты, Ж езқазған мен Қарағандыда ға\ымныңтастан шабыл- 
ған еңселі ескерткшн бой көтерді, Қазақстанның тағы бірнеше 
(біздщ есебім із бойынша. Атырау, Екібастұз, Павлодар, 
Қызылорда, Баянауыл мен Семейде) қалалары мен ауданда- 
рында арнайы алаң жасалып, тұғырға бейнесі қойылған; мө- 
реке жылы ғалым туралы отызға тарта, үлкенді-кішш естелік, 
иә оның алып тұлғасын айшықтауға арналған деректі жазы- 
лымдар жарық көрді (бұлардың дешн белгілі қоғам қайрат- 
кері Кокімбек Салықов басқарған Қ.И.Сәтбаев атындағы ха- 
лықаралық қор шығарып, ұлы перзентімізді ұлықтау жолын- 
да қомақты істер атқарғанын ескерту парыз). Бірқанша игі 
жұмыс ғалымның туған елінде атқарылды, соның бірі — Тең- 
дікте, баяғы Ақкелін болыстық мектебінщ орнында осы зама- 
нғы талапқа сай, бшк те жарық, оншақты кең бөлмесі бар, 
спорт залы да айтулы жаңа ғимарат ірге көтеруі. Қазірде ол 
"Сәтбаев мектебі" аталады. Қаныш Имантайұлы 1938 жылдан 
өмірінщ соңғы жылына дейін мемлекетгік омтихан комиссия- 
сының (әрине, геология факультетінде) төрағасы болған, жо-
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ғаргы техннкалық оқу орнын бшкті оқытушылармен қамта- 
масыз етугр атсалысқан, олардың кпрнектілерін Ғылым орда- 
гына тартып, ғылым өрісін кеңейтуге пайдалаиған, қысқагы, 
сол ұяның осы заманғы білімдар орталыққа айналуына мұрын- 
дық болған Ұлттық техникалық университет те бүпнде Қ.И.Сәт- 
баевтың есіміне ие болды.

Қанышұлыныцтағдыры — елтағдыры. Сәтбаев ғұмыры — 
қазақ зиялыларьшың еншілес ғұмыры. Ендеше, сол ғүмырды 
түбегеиліоіми, ғибраталу — үлкен-кпшмізгемұратболғай! Та- 
рих бұрмалауды көтермейді. Тарихи шындық, тарихи тұлғаның 
өзі де ғұмыр жолы да кім, қаншама қиянат жасаи өктемдік 
көрсетсе де — ерте ме, кеш пе, тасты жарып өнген шынардай 
бойтүзеп шығады. Тегінде, бұлда -  дарқанөмірсабағы.

1979 жылдың 31 шілде күні Қырым жұлдызханасының аст- 
рономы Н.С.Черных Күнді айналатын үлкенді-кпшлі планета- 
лар жүйесінен жаңа астероид ашып, Халықаралық планета 
орталығына (Американың Смитсон институты) хабарлаған. 
Торт-бес жыл қосымша бақылаудан соң Қырым астрономы- 
ның бұған дёйін ғылымға белгісіз Кіші планета ашқандығы 
мәлімбо \ды. Ғалым-физиктің ВТ1ШШ1 бойынша оған "...Қазақ- 
сганла аст рономияілілпн өркәндөтуге зор  еңбек сипрген, та- 
маша кеңесғалы мы , академик Қаныи/ Имантанұлы Сөтбаев- 
гы/ү"есімі берідді (1984 ж.). Түпсіз жұлдыздар әлемінің ту 
қиырында, Күннен 2,223 агтрономиялық қашықта (332 милли- 
он шақырым), шеңбері он бір шақырым, түсі қара қоңыр, қат- 
ты жыныстан тұратын, М арс пен Ю питер аралығында шыр 
айналып жұрген (Ж ерден оны бір жыл бес айда бір-ақ мәрте 
бақылауға болады) әлемдік жұлдыздар картасында 2402 санға 
ие — "СӘТБАЕВ ПЛАИЕТАСЫ" ғарышты мәңгі шарлауда.

Семей, 1959-1987, 1999-2005 жж.
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Сатпаев К.И. Избранные труды. 1-5 т. — А.: Ғылым, 1967-1970; 
Собрание трудов, 1-8 т. — А.: Ғылым, 1998-2002 жж.; Изписеми 
заметок. — А.; Қаныш Имантаевич Сатпаев. Материалы биобиб- 
лиографии. — М.: "Наука", 1982; Большой Джезказган. СССР 
ҒА-ның ғылыми сессиясының баяндамалар мен мақалалар жи- 
нағы. — М.-Л., 1935; Большой Джезказган. Геология мен метал- 
логения. Біріккен ғылыми сессияні.щ материалдары. — А.: Ғы- 
лым, 1961; Наука Советского Казахстана. 1920-1960. — А.: Ғы- 
лым, 1961; ОктябрьинаукаКазахстана. -  А.:Ғылым, 1967; Ака- 
демия наук Казахской ССР. — А., 1959; Қазақ ССР ҒА-ның Ха- 
баршысы, 1949, №4/49; История КазКСР. -  А., КазОГИЗ — 
1943, 1957.

Дневные записки путешествия капитана Николая Рычко- 
ва в киргиз-кайсацской степи, 1771 год. — Спб., 1772; Павло- 
дарский уезд. Издание экспедиции Ф.А.Щербины. Т. 4. — Во- 
ронеж, 1903; Статистический отчет переселенческого прав- 
ления. — Семипалатинск: Типография Плещеева, 1912; Затае- 
вич А.В. 500 казахских песен и кюев. — А., 1931; Исследования, 
письма и документы. — А.: Казгосиздат худлитературы, 1958; 
Весин-Харченко А. На берегу Кенгира. — А., 1950;ПинегинаЛ.А., 
Федюкин С.А. Джезказған — город меди. — А.: Ғылым, 1966; 
Есенов Ш. Академия наук Казахской ССР. — Алматы, Қазақ- 
стан, 1970; Исабаев К. На стыке судсб. — А.: Қазақстан, 1971; 
Малышева М.П. Национально-территориалыюе размежевание 
Сибири и Казахстана, 1919-1922 гг. — Семипалатинск, 1999.

Академик К.И.Сатпаев. — А., 1965; Естеліктер мен мақала- 
лар. — А.: Ғылым, 1999; Яркая звезда. — А.: Ғылым, 2000; Мир 
Сатпаева. — А.: Ш артарап-С, 1999. Сәтбаөва Ш.Қ. Сәулелі 
өулет. — А.: Қазақгтан, 1999; Обікей Сәтбаев. — А.: Ж ю ек жо- 
лы, 2000; Батырбеков Ғ.О. Академик К.И.Сатпаев и его совре- 
менники. — А.: Рауан, 1999; Жұмалиев Қ. Жайсаң жандар. — 
А.:Жазушы, 1969. О разовТ. БалаҚаныш. — А.: Жазушы, 1971; 
Брагин А. "Первый академик". — А.: Жазушы, 1989; Умом и 
молотком. — М.: Полигнздат, 1975. Могилышцкнй В. Медь 
Ж езказгана. — Караганда, 1996; На земле Сатиаева.1992.

Бүл кітапты жазу үстіиде автор Мөскеудегі Халық шаруа- 
шылығы, Мемлекеттік жөне Маркснзм-Ленннпзм инстнтут- 
тарыпың партия архпвтершің, Сапкт-Петөрбургғоп Геолком- 
пыц, Ж езқазган геологиялық барлау экспедиңиясы меи кен-



Шлноамл.іы шышршл)>ы _______________________________________615

металлургия комбинатының, Жезді кен басқармасының, Пав- 
лодар, Семей, Қарағанды, Ж езқазған қалаларының өлкетану 
мұражайларының қорындағы, Том политехника институты- 
ның, Өзбек КСР ҒА-ның архивіндегі академик Х.М.Абдул\а- 
ев фондын, сондай-ақ ҚР ¥ҒА-ның Геологиялық ғылымдар 
институтындағы академик Қ И .С әтбаевты ң дербес архи- 
віндегі және ҒА президенті кеңсесінің 1941-1964 жылдардағы 
материа.\дарын, Қазақ КСР М емлекеттік архивінің дерек- 
терін, Қазақ КСР Мемлекеттік кітапханасының көптеген га- 
зет-журналдар тігінді \ерін пайдаланғанын ескертеді. Жұмыс 
үстінде автор ғалымның үй-шпнің уақытша пандалануға бер- 
ген, иә сый еткен көптеген хаттарды, кітаптарды, естелік жаз- 
баларды, Т.А.Сәтбаеваның қолжазба мемуарын әжетіне жа- 
ратқзнын ескертуді парызы деп бібедТ.

Қ О С Ы М Ш А  Д Е Р Е К

ҰЗЫН САНЫ 300000 ДАНАМ ЕН ШЫҚҚАН 
КІТАПТЫ ОСАЛ ДҒ.УГЕ БОЛА МА?

Ж азуш ы  А /едеу С әрсекенщ  өткен жылы "Лтамұра" бас- 
пасы нан "Қазаңтың Қ аны ш ы "ром ан-эссесі жарық көргені 
мөлім, М .С арсекенщ  б ұғанден ін  д е  академнк Қ./І.Сәтбаев 
гура \ы ғұмырнама. \ы қ туъгндылар жазғаны тағы маим. Енді 
бүпн қазақтың Қанышын өз шығармашылығының өзегі етіп 
а.хған ж азушымен белгш  әдебнетші-пую.иіцпст Кама.\ Сман- 
лов әңгімелеседі.

К.СМАИЛОВ: Ғұлама тулға Қаныш Сәтбаевтың ғұмыр жо- 
лын зерттеуге құлшына кіршущнщ себебі неде?

М.СӘРСЕКЕ: Мұны бір сөзбен түсіндіру қиын. Бірнеше 
айғақ, дөлел айтайын, бәлкім тиісті қорытынды содан шы- 
ғар... Оның алғашқысын өзің де білеещ, 1959 жылдың көкте- 
мінде Қаныш аға алпысқа келді, соған оран "Леннншіл жас- 
тың" бас редакторы Абай Бенсенбаев маған газеттің толық 
үш бетіне басылмақ мақалалар әзірлетті. Мен оны бір айдай 
уақыт сарсыла отырып әзірлеум. Бірақ олар газетте жарня- 
ланбады. Сол жылдың күзінде газет тапс ырмасымен Ж ез- 
қазғанда болып, одан да Қаныш аға тура\ы  көп естелж, тың 
деректер алып қайттым.

1963 жылы, бүл кезде мен Семен цемент зауытында көсіби 
мамандығымды пгеріп жүргенмін, ғұлама ағамыз Әлкей Мар- 
гұлан шақырып, ойымда жоқ сөз бастап, "Қанекең өмірін зер- 
ттеуге кіріссең қайгеді, техникалық білімщ ол кісінщ кәсіби
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өнерін түсшуге дәнекер болады, ал әдеби қабілетің бұған қап- 
тал жетеді...", — деп алабұртқан коңшме қозғау салды. Кейін- 
нен нақ сондай ұсыныс айтып, өрі нақтылы көмектер жасай- 
тынын білдіріп, Мөлік Ғабдуллин екі мәрте хат жазды (бұл 
хаттардың көшірмесш бертінде ғалымның әдеби мұрасын 
жннаушыларға бердім). Қысқасы, содан былай Қаныш аға 
өмірін жоспарлы түрде іздеуге кірістім. Ғалымның өзі олкезде 
тірі. бірақ алдына барып жүзбе-жүз кездесуге дәтім жетпеді. 
Кезіктіремін деген Әлкей ағай да ауыр сырқатқа ұшырағанын 
біледі екен, уөдесін орындауды өні-мінемен кешіктіре берді.

К.СМАИЛОВ: Өте өкінішті іс, төуекел деп бару ке- 
рек еді... Сонымен ізден іске кірісіп  кеттің.

М.СӘРСЕКЕ: Шынымды айтсам, ө дегенде мандыта алма- 
дым. Зауытта істейтін кісі арқандаулы ат сняқты, өндірістің 
күнделікті тірлігшен аса алмайсың. Сөйтсе де Семейдщ ескі 
архиві өте бай, облыстық кггапхана мен өлкетану мұражайы- 
ның қоры керемет, соларды құныға шұқылап, біршама дерек- 
тер таптым. Өскеменге ауысып, "Соц.Қазақстанның" меншікті 
тілшісі боп жүргенімде де Кенді Алтаидың оркендеуіне ғалым- 
ның ықпалы жайында мағлұматтар жинадым... 1965 жылың 
көктемшде Жазушылар одағының сол кездегі бастығы Ғабит 
Мүсірепов маған жеделхат жолдап, Семейде қайтадан ашыл- 
мақ облыс аралақ бөлімшені басқаруға ш ақырды. Қуана 
келістім, уақы т жөнінен кеңшілік туып, бірден-ақ ізденіс 
жүйелі түрге көшті. Әлкей ағай да содан былай қайта-қайта 
шақырып, "Медеу шырақ, біз сықылды көнекөздер тірі тұрған- 
да бұл тақырыпты жеріне жеткізу керек..." доп есіме салумен 
болды. Ал менің құлшынысым ж еткш кті болғанмен заңғар 
ғалым тұлғасына лайық туынды жасай аламын ба... дегендей 
күпті күдігІм аз емес-ті. Дей тұра, "Көз қорқақ, қол батыр" уәжі- 
не түсіп, "Қаныш аға" деген ортақ атаумен новеллалар жазып, 
кейбірін "Жұтдыз" журналында, басқа басылымдарда жария- 
лай бастадым. Соның бірқаншасы жария болған кезде Ғабит 
ағайға апарайын... Ғабит аға маған: "Модеу, қалдырған дүние- 
леріңдд шола оқып шықтым, шүқшия қарауға көз жаремайды. 
Сен қияли дүниені қоя тұрып, Қаныш тақырыбына отыр! 
Сезщде аз-маз шұбалаңқылық бар бірақ түоінде осыдан абы- 
рой аласың, тек бейнетіне шыдау керек", — деді әр сөзін соза 
сөйлеп. Осыдан соң күдіктенуді доғарып, жиған-терген мате- 
риалдарымды әдеби сомдауға кірісіп кеттім. Шынтуайтын ай- 
тқанда, бұл қарсаңда мен Том қаласының, Павлодар Мәскеу, 
Ленинград, Қарағанды, Алматы, Қызылорда шәрлерінің архи- 
втерін біршама сүзіп болғам-ды. Баянауылды екі жаз жаяу- 
жалпы шарлағамын. Бір Жезқазған-Ұлытаудың қала, даласын 
төрт жыл қатарынан барып (1967-1971) армансыз аралап,
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ж үздеген ізбасар замандастарының естеліктерін қағазға 
түсіріп алғамын. Суреттің өзі алты жүздей еді, ал сол оңірде 
Қанекең ізі түскен кен-орындарын, іздоніс жүрпзген бұлақ, 
төбелерін піарлағаным өз алдына. Соның нөтижесінде "Үлкен 
Жезқазған" деген шартты атаумен роман жаза бастадым.

К.С.МАИЛОВ: Қ анекеңнщ  өз сөзі емес пе, .Ж езқаз- 
ғанның қазба байлығын дабыралап көрсету үшін 
әдейі "үлкен" деп зорайта ж арнама жасаған? Үлкен , 
Ж езқазған . Мәні зор де терең  атау. Аяқтай алдың ба, 
қанш а болып еді көлемі?

М. СӘРСЕКЕ: О, бірталай! Қаныш ағаның Ж езқазғанға 
келген 26-жылдан бастап, шөл даладағы ел тірмпн өзгерту ге 
бағышталған жанқиярлық үлы еңбепн өдеби түрде айшықта- 
ған, сол жолдағы қажыр-қайратын ұлықтаған дүние болатын. 
Бірақ, аяқтай алмадым. Бертінде, 90-жылдарда қолжазбамды 
неше мәрте қайта қотарып, әрі қарай жалгастыруға талаптан- 
дым. Амал қанша, дер кезінде қағазға түспеген дүние уақыты 
өтіп кеткен соң жазылмайды екен. Әмбе ол өзімді-өзім қайта- 
лау боп шыға берді бұл кезде "Сәтбаев" ғұмырнамасының 
орысша, қазақшасы жұртшылыққа мөлгм боп кетті ғой...

К.СМАИЛОВ: М едеу, мынауың ж ұм бақ жайт. Сон- 
шама өзекті тақы ры пқа басталған романды аяқтауға 
не бөгет болды, :пнә кімнен?

М.СӘРСЕКЕ: Еічкімнен де емес, өзім кінәлімін... 70-жыл- 
дардың бас кезінде ме екен, дәлді есімде жоқ, оір күні Ілекең 
шақырды, "Жазушы" баспасының директоры Ілияс Есенбер- 
лин ағаііды айтамын, ұзақ сөзге жоқ кісі еді ғой, бірден-ақ 
айтқаны: "Сенің Қанекең туралы жазып жүргеніңді оредік 
оқып жүрмін. Бұл саған өмірлік тақырып. Бірақ, — деді беті- 
ме түра қарап, — сен оның бәрін қоя тұр да, оізге Қаныш 
И мантайұлыны ң дерекгі ғұмы рнамасы н ж азы п бер. Біз 
Мәскеудщ Ж ЗЛ  сериясы сияқты "Өнегелі өмірлер" серия- 
сын жұйелі түрде шығаруды жоспарлап отырмыз. Бірінші 
кезекте Абай, Шоқан, Мұхтар, Қаныш туралы кғгаптар жа- 
рық көреді. Саған осыдан Қанекеңді береміз", десін. Мен 
баяғы "Үлкен Ж езқазған" туралы айтып едім, "Әй, бауырым, 
мен саған жаңа серияның оірінші санды кітабын берін отыр- 
мын ғой. Қай басна саған осындай ұсыныс жасап отыр?! Созді 
қой да іске кіріс. Екі жылдан соң қолжазба менің алдымда 
болсын, ал романды жата-жастана жазасың", — деп тұқырта 
сөйледі. Тоқ етерін айтқанда, сюжет желісі шйрығып, сәтті 
ж үріп ж атқан  шығарма ш каф қа гүсті де Қаныш ағаның 
ғұмырнамасын жазуға отырдым.

...197В жылы қолжазбаның орысша нұсқасын "Молодая 
гвардия" баспасының "Тамаша ңүімдар өмірі" сериясы редак-
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цимсыпв гапсырдым, Калемі ам ы  жүа Оотпш асгам қолжазба- 
иы қноылдарда родакцня мецгоруішгі ІО.И.Солезнеп; "Ресмп 
'горгш боіы кнііі одпқгас ресиубликалардаи түсетін қолжаз- 
баларды Оіз «ша тілінде шыққан нүсқасымен қоса қабылдай- 
мыз, Ал сіз "(.'отбаенты" бірдон орысша жаздым дейсіз..." — деп 
мен күтіимтн корсгар сауал қойды, Мен оган: "Юрпй Ипано- 
иич, академпк Сетбасв — есімі олемге өнгілі зор түлға, яки ЖЗА 
сернясына лайық қаііарман. Сондықтап бірден-ақ сіздерге 
арнайы жаздым" -  деп кітантыц қазақша нұсқасып Алматы- 
да иіыгара алмаганымдм бүге айтып едім оккі мнскеулік. 
"Сойгсе де біз сіздщ жақтан келстін қолжазбаларға осындай 
талаи қоюга можбүрміз. Өйткені, соцынан түрлі "домалақ хат- 
тар" жазып, бізді оуре-сарсаңға салуга тым өуессіздер. А.\ аудар- 
ма кггЯр шыгарсақ — қүлағымыз тыныш болады..." — деді. 
Лмалым қурыған мсн: "Сіз менің қолжазбамды рецензичға 
беріціз. Одаи арғысын ецбектщ сапасы шешсін. Ал Қазақстан- 
нан сүрау хат керек болса, мен сізге оның онын пкеп беремін, 
Согбйіыз — біздің үлтгық мақганышымыз!.," — дегенімде, Се- 
лезнеи керігуді қойып, қо.чжазбаны қабьп\\ауға келісті.

К.СМЛИЛОВ: С енщ  "Сәтбаечыц" 1980 жылы шық- 
ты. Н ағыз сенсацня бод\ы . әдемі коркемделген, көлемі 
де толымды, ж үз мыц таралы ммен басылыпты. Көпші- 
л іктщ  қолы оған ж еткен ж оқ, знялы қауым оны бір- 
бірінен сүраи алып сүйсіно оқыды. "Ж аяу базарда" 
бір кітабы  оныц 50-60 сомка сатылыпты, бұл болса бір 
қойдыц қүны.

М.СӘРСЕКП: М аскеудщ газет-ж урна\\ары  мадақ сөзді 
аяған жоқ, жерше жеткізе айтты. Ғабит аған кітаптың бір да- 
насын сынга апарғанымда: "Медеу, бұл сенщ шығармашы- 
лық бақытың! Қанекеңнщ ұлы әруағы риза, халық риза са- 
ған..." — деп мерейімді өсірген еді. Өзімнің ннстнтуттағы ұста- 
зым, әрі осы тақырыпта жарыса жазып жүрген бәсекелес 
қаламгер. академнк Е.А.Бөкетов сол жылы маған екі мәрте 
хатжазып, бар сөзш қайталасам мақтану болар, "Шәкірті ұста- 
зынан озды деген осы... Сен енді маған көмектес ’ деп сүйсіну- 
мен бірге ғұмырнаманы ң басылмай қалған түпнұсқасын 
сүраған-ды, Ол кісінің хаттарын мен бертінде Қарағандыдағы 
мүражайына бердім.

К.СМАИЛОВ: Ал Қ анекеңнід  туғанына 90 жыл толу 
қарсаңы нда сен "Сәтбаевгы" қазақш а да, орысш а да 
ш ы ғард ы ң ...

М.СӘРСЕКЕ 87-жы,\дың басында мен ә,\дебір жиналы- 
сқа ке,\іп едім. "Жолын" баспасының директоры Сейдахмет 
Бордіқұлов марқүм "Медеу, маған кіріп шықшы" деді. Бар- 
ғанда айтқаны: "Баяғыда терімде шашылып қалған қолжаз- 
баңды бізге әкел. келесі жылы оңдаіт шығарып берейік", —



УТІандлшлы шымрмамры ____________________________ 619

десін. Мен де лып етіп: "Секе, мен оны қайтадан қарап жа- 
тырмын, тыңнан тарауларл<,осамын, өзгертопн жерлері бар, 
"Сәтоаев" Ж ЗЛ-дан шыққалы сегіз жыл болды. Содан Оері 
қанш ама қосымш а деректер  жинадым, ғалымды білетін 
ғалымдардан көптеген естеліктер келді..." — деп едім, өзі де 
майталман ж азуш ы С екең  ойымды құптады . Қысқасы, 
"Сөтбаевтың" қазақшасы 1988 жылы жарық көрді.

К.СМАИЛОВ: М едеу, сен былтырғы мерекелі жыл- 
да "Қ азақты ң Қанышы" деген атпен ром ан-эссе шы- 
ғардың. Көлемі 600 бетке жуық. Кітаптың өзщ  ж аз- 
ған беташ ар сөзш е қарағанда, мұның ғалым туралы 
ғүмырнама хикаятты ң ж инақты қ нұсқасы  және ең 
соңғысы сияқты . Осы туындыңның алғаш қы "Сәтба- 
ев" ғұм ы рнамалары нан айырмаш ылығы неде?

М. СӨРСЕКЕ: Әрине, мұның үшеуі де бір Қанекең тура- 
лы, әмбе сол кісінің ғұмырнама хикаяты. Ал ғұмырнаманың 
бір кітаптан бір кітапқа осу сырына келсек, оның түп себебі — 
менщ жинаған деректерімнщ жылдан-жылға молая түсуінде. 
Әрине, басты гәп — күні кеше басымыздан кешкен, кеңестщ 
қасаң қ\еологиясынан қаламгерге еркшдік бермей, үнемі қол- 
дан шыққан дүниемізді жөнсіз турап, бей-берекет қайшьыап 
отырғандығында. Өзіңіз межелеп қараңыз: Қанекең жеті жыл 
ұдайы Ж үсіпбек Аймауытовпен Семейде және Павлодарда 
бірге оқыған (Мәскеуде шыққан басылымда мен оны Айсауы- 
тов деп бір әріпін бұрмалап жазғам-ды), немесе немере ағасы 
Әбікей Сәтбаев, оның көшбасшы тұрғыластары Ә.Бөкейханов, 
М.Дулатов, Ә.Ермеков, А.Сейітовпен сыйластық қарым-қаты- 
наста болған, яки болашақ ғалымның ш м -сш м  жолын қууына 
олардың ықпа,\ы тиген.

37-жылғы халқымыздың таңдаулы зиялылары құртыл- 
ған нәубетте Сәтбаевтарды ң үш азаматы құрбан болған. 
Осылардың бәрінде де инженер Қанекең қол қусырып қарап 
қш\мағаны, иә бұғып жатпағаны түсінікті... Енді ғалым үшін 
өте-мөте қиын да қауіпті болған 50-жылдардағы ұлтшылдық 
іздеу науқанында Қаныш Имантайұлы не үшін қудаланды. 
Мәскеуге жылыстап кеткенде не істеді? "Қазақтьщ Қанышын- 
да" мен осынау шерменде оқиғалардың бәріне бы\айғы жұрг- 
қа беймәлім деректер келтіріп, жеке тарау, иә әлденеше беттер 
арнап, теж еусіз сілтедім. 50-жы.\дар оқиғасының өзі жаңа 
кітапта үш тарау, тоқсан бет шамасы болды. Ал бұрынғылар- 
да оған 12-13 парақ қана берілгенді, соның өзіиде көбше тұс- 
пал сөздерм ен ғана. Қысқасы , бұрын айта алмай келген 
"ақтаңдақтардың" бәрін де аштым. Соңғы кітаптың ерекше 
"қампаю" сыры осында. Сонсоң өзін-өзі қадірлейтін қалам- 
гер біткен еңбек деп бұрынғы жазғандарын әдеби түзетпей
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тныш отыра ала ма? Мысалы, романның соңында "Қанекеңнщ 
жеті ұлы ісі" деп дараланған қорытынды ойлар айты\ды. Осы- 
лардың үшеуін ғалымның тұрғылас ға\ымдары айтқан, төр- 
теуін өзім ашқаіКтың жаңалық деп білемін. Әлбетте мұны 
тусіну үшга ютапқа үңіле оқу керек!..

К.СМАИЛОВ: Сонымен түйш  айтқанда, Сөтбаев та- 
қы ры бы на нүкте қойдым демексің ғой. Айтарыңды, 
бар ойыңды соңғы кітапта ж аздың. Солай ма?

М.СӘРСЕКЕ: Солай енді. Өсілі, С әтбаев тақы ры бы  
шексіз терең, бойлап кірген кісі одан әрдайым тың жаңалық- 
тар тауып, ұлы ғалым тұлғасын өэгеше қырынан сомдауы 
ғажап емес, Мен болсам оның шалқар тұнығынан мейірім 
қанғанша ішіп, әбден тояттаған қаламгермін, хал-қадірімше 
содан алғанымды халқыма жеткгздш. Мойнымда енді бір ғана 
парыа бар: ол — соңғы кітапты орыс тілінде шығару, одан соң 
шетел тіліне аударамыз деген де ұсыныстар айтылып жүр; 
муны енді сәті оіледі; ал өзіңді-өзің қаиталай беру, сірә, қажет 
емес...

К.СМАИЛОВ: Сөйтсе де болдым деи тыныш отыр- 
майсың ғой...

М.СӘРСЕКЕ: Кәме, мен қазір, екі жыл болып қалды, ұлты- 
мыздың тағы бір ұлы тұлғасы туралы "аурумын", дерек-құжа 
тын түгел дерлік қолымда ұстап отырмын. Алайда, оны өзірше, 
яки әбден жазып бітіргенше жария қылмаймын...

ӘҢГІМЕЛЕСУШІШҢ ТҮЙІНІ:
Ұлттық адебиетімізде тегінде ғұмырнама жанры кеш 

өрістеген. Ал орыс және Еуропа әдебиеттерінде бұл жанр- 
дың озық үлгілері ертеден қалыптасқан. Мысалға, Ю.Тыня- 
новтың Пушкиннің жастық шағы туралы хикаяты мен А.Мо- 
руаның ғұмырнамалық кітаптарын, С.Цвейг жане басқа жа- 
зушылардың әлемдік туындыларын атауға болады. Қазақ әде- 
биетінде бұл ретге Т.Жұртбаевтың Әуезов туралы "Бесігщді 
түзе" кітабын, З.Қабдоловтың "Мечщ Әуезовім" сынды эссесін 
білсміз. Медеу Сәрсеке болса бұл жанрға олардан да бұры- 
нырақ қалам тартып, жоғарыда аталған кітаптарымен ганыл- 
ды. Әмбе оны жұртшылық жылы қабылдаған және сол се- 
бептен жалпы таралымы үш жүз мыңдай дана болып, әлемнщ 
112 еліне тараған М .Сәрсекенщ ғұмырнамалық шығармала- 
рын мойындауымыз керек.

Шынында да, Әуезов, Сотбаев сынды ұлы тұлғалардың 
биік тұлғасын айшықтау үшін біз атаған үш қаламгер де қиял- 
қоспаға, өзіндік әсірелеуге остш баспайды, барса да шақтап 
барады. Өйткені, мұндай әлемдік тұлғалардың сипатына қнял 
қосу — олардың шынайы сын-сипатнн жөнсіз бұрмалауға
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соқтырар еді, ондай өзімшілдікті оқырман қауым кешірмесі 
де анық. Сірә, сондықтан да З.Қабдолов та, Т.Ж ұртбаев та, 
М.Сөрсеке де өздерінің ғұмырнама шығармасында ұлы тұл- 
ғалардың ғұмыр хикаяттарын, замандастарының естелік- 
терін, замани дерекгерді молынан пайдаланып, амбе солар- 
ды көптеп беріп "сөйлетіп" отырды, Бұл болса, озық елдер әде- 
биегінде ежелден қалыптасқан өнеге

Әлбетте, Медеу Сөрсеке біздің сыншылар тарапынан жете 
зерттеліп, мадақ түгш  шынайы сын көрмеген қаламгер. Со- 
лай дей тұра біз оның ұлы галым Қаныш Сәтбаев гуралы бар- 
лық туындыларын танымдық жағынан да, әдеби жөншен де 
үңіле қараудан гүйген ойымызша, оларды бүгін оқылып ер- 
тең ұмытылатын немесе бағзы уақыттардың сұрқылтайы есе- 
бшде жолды болып жұрт назарына ш гш , артынша зым-зия 
жоғалатын өткінші шығармалардың қатарына жатқызбас 
«дім. Себебі, ол өзі жазып отырған тақырыпты терең меңге- 
ріп, Қаныш сынды алып тұлғаны халық күткен бшк деңғейде 
айшықтап, жеріне жеткізе ұлықтай білген, ең тамашасы өзі- 
нГң қаһарманына жан-тәнімен (фанатик десек рауа) сүй- 
сінген, деректі жанрдың сын-сипатын да жақсы меңгерген 
қаламгердщ қолынан шыққан.

"ҚЛЗАҚ ӘДЕБИЕТІ", 17 қараш а 2000 жыл

Ескерту: Сұхбат М. Сәрсекенщ "Қазақтың Қанышы" ро- 
ман-эесесшің М емлекетпк сыйлыққа ұсынылуына орай бе- 
рілген.
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