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Сіз білесіз бе?

Баянауылда кіндігі кесіліп, түндігі 
түрілгенімен ғалымның өмір соқпа-
ғы осы өңірге де соқпай кеткен емес. 
Оған дәлел –  Ш.Уәлиханов атындағы 
Тарих, археология және этнография 
институтында жасақталған Орталық 
Қазақстан археологиялық экспеди-
циясы. Аталған экспедиция 20 жыл 
мұғдарында машақаты мен шапағаты 
мол жұмыс тындырды. Басты нәтиже 

ҚабылдауАкадемик Әлкей МАРҒҰЛАННЫҢ туғанына – 115 жыл

ҚабылдауАкадемик Қаныш СӘтбАевтЫҢ туғанына – 120 жыл 
Салтанат ИЛЬЯШОВА,
«Орталық Қазақстан»

Қазақстан қоғамында 
нақты істердің қозғаушы 
күшіне айналып, ұтым-
дылықтың ұйытқысы 
бола білген «Нұр Отан» 
партиясының құрылға-
нына биыл 20 жыл тола-
ды. Саяси жұмыс әдістері-
мен азаматтық қоғамның 
дамыған институттары, 
қазіргі заманғы бәсеке-
ге қабілетті саяси жүйесі 
бар, экономикалық тұр-
ғыда мықты, демокра-
тиялық, зайырлы, құқық-
тық, әлеуметтік мемлекет 
құру және оны одан әрі 
дамыту мұратын ұстанған 
партияның осы бағытта 
қол жеткізген жетістіктері 
жетіп артылады.     

1998 жылғы 21 қазанда Қазақс-
тан Республикасында «Президентке 
үміткер Нұрсұлтан Әбішұлы Назар-
баевты қолдау жөніндегі қоғамдық 
штабы» қоғамдық қозғалысы ресми 
тіркеуден өткен еді. Штаб сайлау 
науқаны кезінде басқа да саяси пар-
тиялар және қозғалыстармен иық ті-
рестіре жұмыс істеді. Қоғамдық қоз-
ғалысты саяси партияға айналдыру 
идеясы сол кездері дүниеге келген 
болатын. 1999 жылғы 19 қазанда ар-
найы жиын өтіп, «Қоғамдық штабты 
Республикалық «Отан» саяси пар-
тиясы» етіп өзгерту туралы шешім 
қабылданды. Жаңа саяси ұйым 1999 
жылғы 12 ақпанда қолданыстағы 
заңнама аясында тіркеуден өтті. 

1999 жылғы 1 наурызда пар-
тияның І құрылтай сьезі өтіп, онда 
Қазақстан Республикасының Тұң-
ғыш Президенті Нұрсұлтан Назар-
баев бірауыздан партия Төрағасы 
болып сайланды. Саяси кеңес пен 
Орталық тексеру комиссиясының 
құрамы бекітіліп, партия Жарғысы 
қабылданды. Сонымен қатар, сьезд 
делегаттары «Отан» республикалық 
саяси партиясы, Қазақстан халық-
тар бірлігі партиясы, Қазақстанның 
демократиялық партиясы, Қазақс-
танның либералдық қозғалысы және 
«Қазақстан – 2030» қозғалысының 
бірігуі туралы тарихи маңызы зор қа-
рар қабылдады. 2002 жылғы 9 қара-
шада «Отан» республикалық саяси 
партиясының кезектен тыс IV съезін-
де «Отан» РСП-на Қазақстанның ха-
лықтық-кооперативтік партиясы мен 
Республикалық еңбек саяси пар-
тиясының қосылуы туралы шешім 
шығарылды. 2006 жылғы 4 шілдеде 
Республикалық «Отан» саяси пар-
тиясының кезектен тыс IX съезі өтіп, 
онда «Асар» партиясының, ал, 2006 
жылғы 22 желтоқсанда өткен кезек-
тен тыс Х сьезде Азаматтық және 
Аграрлық партиялардың «Отан» 
РСП қатарына қосылуы туралы тұ-
жырым жасалды. Сол съезде Қа-
зақстанның жетекші саяси құрылы-
мы атауын «Нұр Отан» халықтық де-
мократиялық партиясы етіп өзгерту 
жөнінде шешім қабылданды. 2008 
жылғы 17 қаңтарда Елбасы – Партия 
Көшбасшысының төрағалық етуімен 
«Нұр Отан» ХДП Саяси кеңесінің ке-
ңейтілген отырысы болып, партия-
ның халықтық платформасын іске 
асыру бағдарламасы қабылданды. 

2008 жылғы 15 мамырда партия-
ның «Жас Отан» Жастар қанатының 
І съезі өтті. 

2013 жылғы 18 қазанда «Нұр 
Отан» халықтық демократиялық 

партиясының ресми атауы «Нұр 
Отан» партиясы болып өзгертілді. 
Сол күні партияның жаңа Доктри-
насы қабылданды. Аталған Доктри-
нада «Нұр Отан» партиясы — «қо-
ғамды ұйыстыратын және Елбасы-
ның мемлекеттік бағытын жүзеге 
асыруды қамтамасыз ететін басым 
саяси күш» екендігі аталып өтілген. 
Соған сәйкес, адам, бостандық, заң-
ның үстемдігі, әділеттілік, ынтымақ-
шылдық, болашаққа ұмтылыс пен 
отбасы және дәстүр ұғымдары пар-
тия идеологиясындағы басты құнды-
лықтар ретінде айқындалды. 

Қазіргі таңда партия қызметін 
жүйелі жаңғыртуға қатысты пәр-
менді әрі нәтижелі жұмыстар ат-
қарылуда. Сол арқылы Мемлекет 
басшысының сенімді тірегі және эко-
номикалық, әлеуметтік, саяси, ру-
хани саладағы Президент саясаты-
ның белсенді орындаушысы, негізгі 
дәріптеушісі ретіндегі партияның 
әлеуеті арта түсуде. Осы мақсатпен 
сан алуан стратегиялық жобалар 
қолға алынған. Олардың қатарында 
цифрландыруды жүзеге асыру, ша-
ғын және орта бизнесті қолдау, «Ру-
хани жаңғыру» бағдарламасы мен 
«Ұлы Даланың жеті қыры» мақаласы 
талаптарын іске асыруға үлес қосу 
бағытындағы жобалар бар. Бұдан 
бөлек стратегиялық бағдарламалық 
құжаттарды дайындауға белсене қа-
тысу, партияның кадрлық резервін 
жандандыру, елдегі жастар саяса-
тын одан ары жетілдіру, партияның 
талдау және сараптау әлеуетін арт-
тыру сияқты бірқатар нақты арнайы 
жобалар да жүзеге асырылу үстінде. 
NurOtanTrends және Nur-ОtanTalks 
атты жаңа форматтағы пікірталас 
алаңдары құрылған. Оларда мем-
лекеттік бағдарламалар жобасы, заң 
жобалары және қоғамдағы көкей-
кесті мәселелер талқыланады.  

Жалпы алғанда партия жаңғыру 
аясында 22 жобаны жүзеге асыруды 
көздеп отыр. Оның ішінде ІТ сынып-
тар мен орталықтар ашу ісі бар. Бұл 
бастама «Туған жер» бағдарламасы 
аясында демеушілердің қолдауымен 
жүзеге асырылуда. Келесі бір келісті 
жоба – ІТ мамандар даярлау баста-
масы. Соған сәйкес, ІТ компаниялар 
мен ірі жоғары оқу орындарында 20 
ІТ орталық ашылып, жылына 35 мың 
адам білім алмақшы. Олардың қа-
тарына жұмыссыз және өзін-өзі жұ-
мыспен қамтыған жастар да жұмыл-
дырылады.  Бұларға қоса, «Цифрлы 
партия» жобасы қолға алынғанын 
атап өткен жөн. Шағын және орта 
бизнесті қолдауға арналған жобалар 
да маңыздылығымен ерекешеле-
неді. Олардың тиімділігін санамалап 
тауысу, әсте, мүмкін емес.

Мемлекет пен бизнестің әлеу-
меттік ынтымақтастығын нығайту 
үшін мектеп асханаларының жұмы-
сын жаңғыртып, спорт алаңдарын 
қайта қалпына келтіру шаралары 
қолға алынды. Ауылдық жерлерде 
ағылшын тілін үйренуге қолайлы 
орта қалыптастыру мен елімізде 
еріктілер қозғалысын дамытуға да 
басымдық беріліп отыр. 

Жоғарыда тілге тиек етілген 
жайттар – жүзеге асырылып жатқан 
ауқымды істердің болмашы бір бөлігі 
ғана. Шынтуайтында, атқарылған іс-
термен салыстырмалы түрде алып 
қарастырсақ, атқарылар істердің кө-
лемі анағұрлым кеңірек әрі мазмұн-
дық сипаты да тереңірек. 

Ең бастысы, партияның биік 
мақсаты пен жүйелі жоспары бар. 
Ал, мақсат пен жоспардың өзара 
үйлесімділігі межелі шыңдарға жете-
лері күмәнсіз. 

Ахат ҚҰРМАНСЕЙІТОВ,
«Орталық Қазақстан»

Геологияға, әсіресе, Орталық Қа-
зақстанға сіңірген еңбегі айтпаса да 
белгілі. Жезқазған кен-металлургия 
комбинатын, Қарағанды мен Балқаш 
металлургия зауыттарын, «Ертіс-Қа-
рағанды» арнасын салу, Маңғыстау, 
Мұғалжар, Торғай өңірлерінің таби-
ғи байлықтарын анықтау жөнінде 
зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, 
республикамыздың ірі минералдық 
шикізат қорлары – Жезқазған, Ұлытау 
өңірлеріндегі темір, марганец сияқты 
кен орындарын игеру Қаныш Сәтбаев 
есімімен тығыз байланысты. 

Неміс жазушысы Лион Фейхт-
вангердің «Талантты адам – қай істе 
болсын талантты» деген сөзі Қаныш 
Сәтбаев тұлғасын дәл суреттейтін-

дей. Қазақ «көп қырлы адам» деп 
баға беретіннің бірі, әрі бірегейі. Ға-
лым, геологтығы өз алдына, инженер 
де өзі, заңгер де өзі. Қаламгерлігі, су-
ретшілігінің өзі неге тұрады?!

 «Ол – он жылдық қазақ мектеп-
теріне Алгебра оқулығын алғаш жа-
саушы. Ол – Абай шығармаларының 
алғашқы бір басылымының редакто-
ры. Ол – Ер Едіге туралы жырға ал-

ғысөз, түсініктеме жазып, жинақ етіп 
шығарушы. Ол – Мұрын жырау мен 
Қырымның қырық батырын жоқтаушы. 
Ол – өз дәуірі тыныс-тіршілігінің шежі-
решісі» деп баға береді Қаныш тура-
лы қалам тартқандар. 

Қысқа мерзім ішінде талай кен 
орындарын ашып, талантымен та-
лайды таңдай қақтырған Қаныштың 
қасиеті де осы таланттылығында, 
әлбетте. Бұл күні Қаныш Сәтбаевтың 
есімі «Қазақстан өнеркәсібі мен ғылы-
мының тарихымен ғана емес, респуб-
ликадағы халық шаруашылығының, 
барлық экономикалық және мәдени 
өмірінің қалыптасып дамуымен ті-
келей байланысты» деп баға берсе, 
артық айтқандық емес. Шынында да, 
Қанышты қазақ ұлтынан, қазақ ұлтын 
Қаныштан бөліп қарау мүмкін емес.  

Қанышқа қазақ қана емес, бүкіл 
Кеңес одағы қарыздар. Олай демес-
ке лаж да жоқ. Кеңес одағындағы 
индустрияландыру ісін шетелдерден 
тәуелсіз етіп, электрлендіру міндет-
терін жүзеге асыру күн тәртібіне қо-

йылғанда қара металлургияны пай-
далана отырып, түсті металлургияны 
дамыту қажеттілігі туындағанда, жас 
болса да, ұлы ғалымның еңбектері кө-
мекке келді. Еңбегі осы кезден бастау 
алатын жас геолог Жезқазған, Қарсақ-
бай, Тұрлан түсті металл кендерін жіті 
зерттеп, кен орындарының қыр-сы-
рын меңгерді. 

Егер табиғаттың тілін түсінбесе, 
өзі айтқандай, туған жерінің тағдыры-
на толғанбаса, ол туралы ойламаса, 
туған жердің қара тасын мақтан ете 
білмесе, туған жерінің тауы мен тасын 
дәл Сәтбаевтай зерттей алу мүмкін 
емес еді. Елінің әр тасын қадірлеп, 
жанымен сезіне білу – Қаныштың ең 
басты қасиеті. Өзінің елінде өмір сүру 
және жұмыс істеу секілді зор құр-
меттің үлесіне тигендігін өзі үшін ең 
үлкен бақыт санады. Оның еліне де-
ген құрметін  Англияға  барған сапа-
рында У.Черчилльдің «Сіздің елде қа-
зақтардың бәрі сіздей биік пе?» деген 
сауалына «Ол не дегеніңіз, халқым 
менен де биік»  деп жауап бергенінен-

ақ байқаймыз. 
Әнуар Жапаровтың 1911 жылда-

ры Павлодардағы училищеде оқып 
жүрген кезін суреттейтін әңгімесінде 
айтылғандай, жақсыны көретін көз, 
оны түйсіне білетін көңіл  арқылы 
туған жерінің әр тасынан байлықты, 
игілікті көре білген зеректігі, еліне 
деген асқан сүйіспеншілігі Қанышты 
ұлы ғалым етті. «Ақбеттің биік құ-
зын, қалықтай ұшқан қос сұңқарын,  
ит тұмсығы өтпейтін қарағай орма-
нын, көгілдір Жасыбай көлін» қағаз 
бетінде көрсете алуы, елінің желін 
әуен қылып, музыкаға қосуы, зерттеу 
жүргізген жерлерін көркем шұрайлы 
тілмен жеткізіп, бірнеше жылға бол-
жам жасай алуы – ғалымның көп қыр-
ларының бірі ғана. Шынында да, гео-
логияға сіңірген еңбегі үшін Қанышқа 
қазақ қана емес, бүкіл әлем қарыздар. 
Ғалымдығы мен ғылымға сіңірген ең-
бегі жайлы баға беру қолдан келмес, 
бірақ, халқына ғалымдығымен мәңгі 
таусылмайтын «қазына көтертіп кет-
кенін» айту – парыз.

– біздің заманымызға дейінгі ХІІ-VІІІ 
ғасырларға тиесілі «Беғазы-Дәндібай 
мәдениетінің» ашылуы.

Ә.Марғұлан бастаған экспедиция 
Арқа топырағында ашылмай жатқан 
ата тарих барын айғақтап, Ақтоғайға 
әлем назарын аударды. Қола дәуірінің 
соңғы кезеңіне тиесілі бұл өңірде 30-
дан аса елді мекен мен 150-ге жуық 
қорым зерттелді. Атасу өзенінен Ертіс-
ке дейінгі ен далада осы күні «Ақсу-

Аюлы-ІІ», «Ортау-ІІ», «Байбала-ІІ», 
«Бесоба», «Бұғылы-ІІІ» кешендері та-
рихта таңбаланып үлгерді.

Бас-аяғы 20 жылға созылып, тө-
менгі палеолит ескерткіштерінен 
бастап, ортағасырлық шаһарлар өр-
кениеті ошақтарын зерттеген экспе-
диция жұмысына 1946-1975 жылдар 
аралығында нақ осы Әлкей Хақанұлы 
жетекшілік еткен. Бұдан кейінгі жылда-
ры М.Қадырбаев, Ж.Құрманқұлов, С.А-

қынжанов, Ж.Құрманқұлов сынды көр-
некті ғалымдар көш бастаған болатын. 
Айта кетерлігі, экспедиция Орталық 
Қазақстан археологиялық экспедиция-
сы деп аталғанымен, Қазақстанның 
барлық аймағын қамтуға тырысты. 

Сөйтіп, 1946-1947 жылдар ары-
лығындағы барлау жұмыстары нәти-
жесінде Сарысу өзенінің бойы мен 
оның Атасу, Манақа, Сары және Қа-
ракеңгір, Жезді салалары және Нұра 
өзені бойынан адамзат тарихының әр 
кезеңінен сыр шертетін жүздеген тари-
хи ескерткіштер жарияланды. Соның 
ішінде Беғазы, Саңғыру, Айшырақ, Бұ-
ғылы І, ІІ, Ақсу-Аюлы, Ортау, Беласар 
сынды қола дәуір қорымдары, тастағы 
суреттер мен таңбалар, түркі-қыпшақ 
замандарының Ұлытау жеріндегі тас 
мүсін кешендері, қам кірпішпен көр-
кемделген мазарлар табылды.

Табылған ескерткіштер негізінде 
Ә.Марғұлан үш түрлі мақсат қояды. 
Соның бірі – өңірдің отырықшы елді 

мекендер тарихын зерттеу болса, 
екіншісі – патриархалдық-рулық құ-
рылыстың ыдырау кезеңіне жататын 
қола және ерте темір дәуірлері ес-
керткіштерін зерттеу, оның ішінде, 
көне кен өндірісіне терең көңіл бөлу. 
Үшіншісі – палеолит пен неолит ке-
зеңін зерттеу. Осы үш мақсат та осы 
күнге дейін өзекті. 

Нәтижесінде, 1963 жылға дейінгі 
ғылыми зерттеулерді қорыта келе 
«Орталық Қазақстанның көне мәде-
ниеті» атты іргелі еңбек жарық көрді. 
Сондағы көз майын тауысқан төрт 
бірдей автордың көшін бастап тұрған 
да Хақанның Әлкейі еді. Кейін, 1979 
жылы Ә.Марғұлан «Беғазы-Дәндібай 
мәдениетінің» ескерткіштерін жеке кі-
тап етіп шығарды. Бұдан бөлек, экспе-
диция жетістіктері Ә.Марғұланның көп 
томдық шығармалар жинағына енді. 

...Бұл – ғалымның осы өңірге қа-
тысты еңбегінің бір парасы ғана. Осы 
күні Орталық Қазақстан археология-

лық экспедициясы жұмыстары халы-
қаралық дәрежеге көтеріліп үлгерді. 
Оның құрамында Италия, АҚШ, Ре-
сей археологттары бар. Бірақ, сонау 
өткен ғасырдың 20-шы жылдары сту-
дент бола жүрiп‚ «Таң» журналы мен 
«Қазақ тiлi» газетiнде еңбек еткен, 
Ә.Бөкейхан, М.Жұмабаев, М.Әуе-
зов сынды қазақ арыстарымен ты-
ғыз қарым-қатынас орнатқан, Абай 
қолжазбалары туралы нақты тарихи 
деректер негiзiнде ғылыми дәйектi тұ-
жырымдар жасаған Әлкейсіз Орталық 
Қазақстан археологиялық экспеди-
циясы құрылып, өңір тарихы орынды 
бағасын алар ма еді, жоқ па еді деген 
ойда қаламыз. 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев «Ұлы Даланың жеті қыры» 
мақаласында «Біз нақты ғылыми де-
ректерге сүйене отырып, жаһандық 
тарихтағы өз рөлімізді байыппен әрі 
дұрыс пайымдауға тиіспіз» деген бо-
латын. Сондықтан, ата тарихымызға 
арқа сүйер тұста Әлкейді, әсте, естен 
шығарып алмауымыз қажет. Себебі, 
академиктің аттай 115 жылдығы – бір 
ғана Баянауылдың емес, бүкіл Қазақ 
елінің тойы!

Қай қырынан алса да, қа-
лай дәріптесе де жарасатын 
ұлы тұлға – Қаныш Сәтбаевтың  
қазақ ұлтына, жалпы, адам-
зат қауымына сіңірген еңбегі 
ұшан-теңіз.  Еліміздің орталық 
бөлігіндегі табиғи қазба бай-
лықтың кен орындарын ашып, 
бүкіл әлемді  дарындылығы-
мен, ойшылдығымен таң қал-
дырған бірегей тұлғаны лайық-
ты мақтан етеміз. 

Өткен жылға өкпе жоқ. Көк Туымыз көкте желбіреп, Алаш 

жұрты екенімізді айғақтаған Азаттығымыздың 27 жылын да 

кейін қалдырдық. Басымыз – аман, бауырымыз – бүтін. Ал, та-

балдырықтан аттаған 2019 жыл несімен ерекшеленбек? Саяси-

экономикалық, әлеуметтік табыстармен қоса, ел игілігі жолын-

да елеулі еңбегін сіңірген арыстар мерейтойын алға тартар едік. 

Иә, барымызды бағамдап, жоғымызды түгендеп берген айтулы 

азаматтардың бірі һәм берегейі, әдебиеттанушы, өнертанушы, 

шығыстанушы, Ұлттық археология мектебiнiң негiзiн қалаушы, 

ата тарихымыздың алдаспаны Әлкей МАРҒҰЛАННЫҢ туғанына 

биыл – 115 жыл.

Биыл облыстың бір-

қатар аудан, қалаларының мерейтойлары 

аталып өтпек. Олардың көш басында кеншілер ме-

кені, облыс орталығы – Қарағанды бар. 1934 жылдың 10 ақ-

панында қала мәртебесін алған  кеншілер мекені сексеннің бесеуіне 

аяқ басты. Осынау 85 жылда – еліміздің индустриалдық жүрегіне айналған 

Қарағанды уақытпен бірге тыныстап, заманмен үндесіп келеді...

ҚАРАғАНды ҚАЛАСыНА – 85 жыЛ

Қарағанды – облыстың ірі индустриалды-өнеркәсіпті, ғылыми және мәдени орталығы. 1934 жылғы 10 

ақпанда Қарағанды поселкесі ЖОАК Президиумының қаулысымен қала болып қайта құрылды. Қала аумағы 

543,3 шаршы шақырымға тең. Қала халқының саны 2016 жылғы 1 қаңтарда 497 824 адамды құрады. Қалалық 

әкімшілікте 1 ауылдық елді мекен бар. 
жЕзҚАзғАН ҚАЛАСыНА – 65 жыЛ 

Жезқазған қаласы – 1954 жылы құрылды. Қала аумағы 1,8 мың шаршы шақырымға тең. Қала халқының саны 

2007 жылғы 1 қаңтарда 97,3 мың адамды құрады. Қалалық әкімшілікте 3 ауылдық округ, 18 ауылдық елді мекен бар. 

САРАН ҚАЛАСыНА – 65 жыЛ 

Саран қаласы (Сораң) – 1954 жылы 20 желтоқсанда құрылған Қарағанды агломерацияcына жататын шағын 

қала. Қала аумағы 174,0 шаршы шақырымға тең. Қарағандының батысында 15 шақырым жерде орналасқан. 

жАңААРҚА АудАНыНА – 90 жыЛ

Жаңаарқа ауданы 1929 жылы құрылды. Аудан аумағы 50,9 мың шаршы шақырымға тең. Аудан ор-

талығы Атасу кентінде орналасқан. Аудан халқының саны 2007 жылғы 1 қаңтарда 28,5 мың адамды 

құрады. Ауданда 12 ауылдық әкімшілік, 45 ауылдық елді мекен, 2 кент бар. 

ҰЛыТАу АудАНыНА – 80 жыЛ 

Қарағанды облысы құрамындағы аудан. Ауданның негізі 1939 жылы қаланған. 

Аудан аумағы 122,9 мың шаршы шақырымға тең. Аудан орталығы Ұлытау 

ауылында орналасқан. Аудан халқының саны 2007 жылғы 1 қаңтарда 

14,3 мың адамды құрады. Ауданда 13 ауылдық әкімшілік, 41 

ауылдық елді мекен, 3 кент бар.

Рауан ҚАБИдОЛдИН,
«Орталық Қазақстан»  


