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Қаныш Имантайұлы 1899 жылы 12 сәуір-
де Семей облысы (Павлодар уезі), Ақкелін 
болысының №4 ауылында (қазіргі Павлодар 
облысы, Баянауыл ауданы, Теңдік ауылы) 
қазақтың игі жақсыларына белгілі болған ау
қатты әулетте дүниеге келген.

Болашақ ғалымның әкесі Имантай Сәт-
баев ауыз әдебиеті мен өз жерінің тарихын 
жақсы білетін, түркітектес һәм Шығыс ел-
дерінің әдебиетімен таныс, аса сауатты 
адам. Ол қазақтың тұңғыш ғалымы Шоқан 
Уәлихановқа зор құрметпен қараған, оның 
әкесі Шыңғыспен жақсы таныс болып, сый-
лас ғұрыпта болған. Орыстың белгілі ға-
лымэтнографы, Шоқан Уәлихановтың бірге 
оқыған досы Г.Потанин Ресейдің географи-
ялық қоғамының ауыз әдебиетін жинастыру 
кызметінде Имантай Сәтбаевтың көмегіне 
жүгінген.  

Дарынды ұлдың анасы Әлима  Иса  қы  зы 
кенже ұлы Қаныш бес жасқа кел генде дү-
ние салды. Жас бала Имантайдың бәйбі-
шесі Нұрым Тасболатқызының мейірбан 
әрі құтты бауырында өсті. Болашақ ғалым 
өз әкесінен, ауыл молдасынан, оған қоса 
жергілікті екі жылдық Ақкелін мектебінен 
алғашқы білім алды. Ауыл мектебінен кейін 
оқуын Павлодар дағы екі жылдық орысқа-
зақ учили щесінде жалғастырған жас талант 
оны үздік аяқтады. Сол жылы Семейдегі 
мұғалімдер семинариясына түсіп, оны 1918 
жылы бітіріп шықты. 19181919 жылдары 
Семейдегі педагогикалық курстарда жара
ты лыстану пәнінің мұғалімі, 19191920 жыл
дары Ақкелін болысындағы төртінші ауылда 
мұ ғалім, 19201921 жылдары Баянауылда 
халық судьясы қызметтерін атқарды. Жас 
Қаныштың қалыптасуына атаанасы, оқыған 
ортасы және сол заманның озық азаматта-
ры – туған ағасы Ғабдулғазиз Сәтбаев, не-
мере ағалары Әбікей Сәтбаев пен Әбдікәрім 
Сәтбаев үлкен әсер етті. Олардың үшеуі де 
37ші жылдың жазықсыз құрбаны болды. 
Ағаларының қазасы Қаныш Имантайұлы ның 
қабырғасын қайыстырды, өзінің болашағын 
терең ойлауға мәжбүрледі. Қ.Сәтбаев өмір-
баянының осы жағы Шәм шиябану Қанышқы-
зы Сәтбаеваның «Сәулелі әулет» атты кіта-
бы жарық көр генше жанжақты айтылмады. 
Ағаларының саяси репрессияға ұшырауы, 
Мекке сапарында дүние салған атасы Сәт-
байдың қажы лығы академиктің ішінара қар-
сыластары үшін тоталитарлық жүйенің иде-
ологиялық қырсығын тигізуге қару болды. 
Қаныш Имантайұлының азамат болып қа-
лыптасуына Абай Құнанбаев, Шоқан Уәли-
ханов, Ыбырай  Алтынсарин, Сұлтанмахмұт 
Торайғыровтың үлгілі өмірі мен еңбектері 
әсерін тигізді. Ол Абайдың поэзиясын жақ-
сы игеріп, оның көптеген шығармаларын 
жатқа айтып машықтанды, лирикалық ән-
дерін үздік орындап жүрді. Студент шағын-
да Ш.Уәлихановтың шығармаларын терең 
талдап, мұқият оқыды. Шоқанның Қостанай 
төңірегіндегі ақынжыраулардың аузынан 
жазып алған, әйгілі Едіге батыр жайындағы 
«Ер Едіге» эпосын қазақ тіліне аударады. 
Осы еңбегі 1927 жылы Мәскеуде басылып 
шықты. «Бұл аңызды қазақшаға қайта ауда-
руымның негізгі себебі – бұрынғы Мелиоран-
скийдің аударған нұсқасында аты қазақша, 
заты кітапшілдеу ноғайша болып кетуіне 
байланысты» деп Қаныш Имантайұлы анық 
жазды. Бұл еңбегін ана тіліне деген үлкен 
қамқорлығы һәм тіл ұстартуға қосқан тама-
ша үлесі деп білеміз.

«Жезқазған – қазақ елінің інжумаржа-
ны» деп Қаныш Сәтбаев тебірене, толға-
на келе, Ұлытау туралы: «Бұрынғы уақыт-
та Ұлытау Қазақстанның саяси өмірінің 
орталығы болған. Қазақтың Алаш (Ақназар), 
Абылай, Кенесары сияқты атақты хандары 
Ұлытауды мекен еткен. Бұған таудың жара-
тылысы жағынан өте әдемі жаңа Қазақстан-
ның географиялық орталығында болуы 
себеп болған. Ұлытаудың саясиэкономика-

Биыл аты аңызға айналған академик Қаныш СӘТБАЕВТЫҢ 
туғанына 120 жыл толып отыр. Кезінде Жезқазған-Ұлытау 
өңірінің тарихын, мәдениетін зерттеуде көп еңбек сіңірген 
ғұламаның есімін дәріптеу – аса маңызды міндет. 

 
 

лық маңызын орыс отаршылдары да білген. 
Олар өткен ғасырдың отызыншы жылынан 
бастап тауды табандап мекен етуге ты-
рысқан, әс керлерін әкеліп орналастырған. 
Бірақ, жергілікті қазақ елі оларға шабуыл жа-
сап, тыныштық бермеген» деп жазады. 

Ұлытау туралы академик Әлкей Мар
ғұлан: «Ұлытау – халқымыздың ел болып 
қалыптасуына, бірліктірлігіне діңгек болған, 
исі қазақтың айналып соғар түп қазығындай 
қасиетті мекен. Ұлытаудың қазақтың ерте 
кездегі саяси орталығы ретінде маңызды 
бол ғандығына бір дәлел қазақ ұлысының не
гізін құрған бастыбасты тайпалардың бар-
лығының жері осы Ұлытаудан тараған»– деп 
жазды. 

Тарихымызда ұлы адамдар өте көп, 
бірақ, олардың қатарынан биыл 120 жасқа 
толатын Қаныш Сәтбаев ерекше орын 
алады. Оның кен орындарын зерттеуі мен 
өлмес ғылыми еңбектері ғылым әлемінде 
көзі тірісінде жоғары бағаланды. Бұған та-
биғат құбылыстарының мынандай атаула-
ры дәлел болады: Сәтбаев мұздығы және 
Жоңғар Алатауындағы Сәтбаев шыңы, тау-
лы шеңбер құрылым – Сәтбаев үлкен шең-
бері, әдемі гүл «Академик Сәтбаев» глади-
олусы, «Академик Қ.Сәтбаевтың құрметіне» 
атты сиреньнің жаңа сұрпы, Қаратау кен ор-
нының ванадий кендерінен табылған сатба-
евит сирек минералы. Айтулы академиктің 
құрметіне оның есімімен күн жүйесінің кіші 
ғаламшары және ҚР Ғылым академиясының 
сыйлығы аталды. Авторлық шығармалар 
жинағы, альбомдар, кітаптар, замандаста-
рының естеліктері баспа бетін көрді. ХХ ға-
сырдың соңында отандастары оны «Ғасыр 
Адамы» деген атаққа лайық деп тапты.

Туған жері Баянауылда, Алматы мен 
Қар сақбайда оның мемориалды мұражайла-
ры ашылды.

Қ.Сәтбаевтың арманына жету жолында

ғы әрекеттері тынымсыз күреске толы. Осы 
күрестегі жеңістерінде оның жанжақты бі
лімі, ақылы, эрудициясы мен талабы ғана 
емес, сонымен қатар азаматтық батылдығы, 
руханияты, адамгершілігі мен парасат-
тылығы шешуші роль атқарды. Оның ша-
быты мен сарқылмас қуатының қайнар көзі 
– туған халқына және қазақ даласына деген 
шексіз сүйіспеншілігінде. Ал, халқы оның 
білімі мен еңбектерін жоғары бағалады. 

Қазақ елінің халық болып қалыптасуы-
ның басы да осы Ұлытаудан бастау алады. 
Бұл – тарихи  шындық. Осынау тарихи шын-
дық жайында академик Қаныш Сәтбаев: 
«Орталық беткейге орналасуы мен жотала-
рының биіктігіне қарағанда Ұлытау керегесін  
Сарыарқаның кіндігі деп атауға болады. 
Сондықтан, Ұлытау жоталары қазақ даласы-
ның неше ғасырдан бергі тарихының ашық 
алаңы, кең мандайы болып келген. Талай 
хандар ордасын осы Ұлытауға тіккен. Талай 
батырлар жасағын осы Ұлытауға орнатқан» 
– деп жазса, Президент Н.Назарбаев: «Қа-
сиетті Ұлытау – қазақ елінің баяғыдан бергі 
тарихи және саяси кіндігі», – деп атап өткен 
еді. 

Қаныш Имантайұлы өзінің «Жезқаз ған
Ұлытау маңының минералдық ресурстары» 
атты мақаласында: «ЖезқазғанҰлытау ау-
даны Қазақстан территориясының нағыз 
геометриялық орталығына орналасқан. Жез
қазған геологтарының ертерек кезде зерттеуі 
бойынша бұл ауданның жер көлемі жүз мың 
шаршы километрге жуық болады. Мұның өзі 
Закавказье одақтас республикасының тер-
риториясынан асып түседі», – деп жазады. 

ЖезқазғанҰлытау ауданы марганец ру-
дасының қоры жөнінен Қазақстандағы ең 
негізгі аудандарының бірі болып табыла-
ды. Мұнда 1942 жылдың көктемінде, қысқа 
мерзімде – небары алты айда жапан далаға 
Жезді марганец руднигі салынды. Ұлы Отан 

соғысы жылдарында еліміз негізгі марганец 
базасы – Никополь мен Чиатури кендері, 
индустриалды Оралдан уақытша қол үзген 
кезде, Жезді руднигі өте зор роль атқарды. 
Жездінің бай марганец рудасы сол кезде 
Оралдағы металлургия өнеркәсібіне жөнел-
тіліп жатты. Мұның өзі Жезқазған геологта-
рының минералдық ресурстарды комплексті 
зерттеу жұмыстарының тамаша нәтиже-
сі болды. Жезді марганец рудасы, Атасу 
кенімен бірге Павлодарда салынып жатқан 
ірі ферросплав зауыты үшін шикізат базасы 
болып табылады. 

Бұл ауданда кенруда және құрылыс ши
кі затының өте бай резерві бар. Ешкіөлмес 
асбест кені Қазақстанда екінші орын ала-
ды. Мұнда қазірдің өзінде барланған асбест 
қоры үш миллион тоннадан асып жатыр. 
Сондайақ, асбест кені Қаным, Айыртау, 
Шайтантас, Дүйсенбай және басқа жерлер-
ден де табылады. 

Қаныш Сәтбаев – қазақ халқының мақта-
нышы мен даңқы. Өзінің артында өшпес із 
қалдырды. Жезқазған қаласы, Қазақстан ғы
лым академиясы, Геологиялық ғылымдар 
институты, кешенді металлогендік болжам 
карталары, республиканың геологиялық қыз
меті, Қазақ Ұлттық техникалық университеті, 
марганец алыбы – ЖездіНайзатас, Қараған-
ды металлургия комбинаты және республи-
каның қара металлургиясы, Қазақстанның 
түсті металлургиясы, Павлодар аллюминий 
зауыты, «ЕртісҚарағанды» каналы, орташа 
машина жасау өндірісі және Батыс Қазақстан 
мұнай байлығын ғылыми болжау жұмыстары 
– академиктің туындысы. 

Осы мекемелер  мен кәсіпорындарда қа-
зақ халқының біртуар дарынды ұлы, көрнек
ті ғалымгеолог Қаныш Сәтбаевтың жолын 
жалғастырушы мыңдаған адамдар қызмет 
етеді.

Дарынды тұлғаның есімі қаншама жыл-
дар өтсе де елдің есінен шықпайды. 

Талғат ӘБЖАППАРОВ,
«Ұлытау» қорық-мұражайының 

бас қор сақтаушысы. 

Жалпы 15 пән бойынша 
білім деңгейі безбенделетін 
республикалық олимпиаданың 
765 бала бақ сынаған облыстық 
кезеңіне Жезқазған қаласынан 
19 оқушы қатысқан еді. 
Облыстан жүлдемен оралған 
оқушыларды Жезқазған қалалық 
білім бөлімінің басшысы Жеңіс 
ӘЛМАҒАНБЕТОВ қабылдап, сый-
сияпат жасады.

Білімнің байрақты бәйгесінде Қаныш 
Сәтбаев атындағы №7 мектеплицейдің 11 
сынып оқушысы Әдина Серікбаева қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінен жүлделі І дәре-
желі дипломды қанжығасына бөктерді. 
Сөйтіп, олимпиаданың ІV республикалық 
кезеңіне жолдама алды. Оқушының облы-
стық олимпиададағы жетістігінде жетек-
шісі Айжан Азбаеваның елеулі еңбегі бар 
екенін айта кеткен абзал.

Сондайақ, білім сарапталған сынақ 
қорытындысында 5 оқушы ІІІ дәрежелі 
дипломмен марапатталды. Олар: химия 
пәнінен – №26 гимназияның 11 сынып 

оқушысы Диана Ақатова (жетекшісі А.Сә-
дуақасова), математика пәнінен – №8 
гимназияның 9 сынып оқушысы Төле-
ген Сүлейменов (жетекшісі Ж.Бекетова), 
биология пәнінен – №8 гимназияның 11 
сынып оқушысы Сымбат Бердібай (жетек-
шісі К.Қыдырпатшаева), Қазақстан тарихы 
пәнінен – Қ.Сәтбаев атындағы №7 мек-
теплицейдің 10 сынып оқушысы Ділназ 
Әбішева (жетекшісі Г.Есмурзина), қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінен – №4 орта мектептің 
11 сынып оқушысы Юлия Амосова (жетек-
шісі Қ.Мақыш).

ЖЕЗҚАЗҒАН қаласы.

Әлібек ӘБДІРАШ,
«Орталық Қазақстан»

Елбасы қашан да жас 
кәсіпкерлерге барынша 
назар аударып келеді. Ел 
экономикасына елеулі 
үлес қосып жүрген 
жастар біздің өңірімізде 
де аз емес. Соның бірі – 
Айдын БАЗАРОВ.

Айдынды үнемі мазалайтын, бір 
орында отырғызбай, ұдайы қозға-
лысқа итермелейтін бір қуат бар. Бір 
шаруаны тәмамдап үлгеріп, біршама 
үзіліс жасау керек қой. Жоқ. Ол жай-
барақат отыра алмайды. Бастаған істі 
бітіргеннің өзінде, оны мұқият зерт-
теп, қайта қарайды. Қалай дегенмен, 
қаражат қателікті кешірмесі белгілі.  
Сәл қате кетсе, оны іздеп табу үшін 
бүкіл істі қайта қарау керек. Не деген 
сақтық десеңізші!

Әркім – өз ісінің қожасы. Істі өз 
көзқарасымен өзі тиянақтауы тиіс. Бір 
жерінен сынаптай сыр кетсе түбінде 
ол сорпаның бетіне шыққан көбіктей, 
немесе құрыш балқыманың қожын-
дай болып көрініп қалады. Міне, өз 
бизнесінде мұндай қолайсыздықты 
жібермеу үшін Айдын Бекмұратұлы 
барын салады. Бажайлап отырсақ, 
оның бизнес бағдары тәжірибе және 
теория жүзінде де шыңдалған. Жоға-
ры оқу орнында алған білімін іс жүзін-
де шебер пайдалана біліп, оң нәти-
жеге жеткен. «Асыл – тастан, ақыл 
– жастан» деген осы. 

Ол жаңа ғасырдың алғашқы он 
жылдығында бизнес саласында қы-
руар жұмыс атқарды. Жас кәсіпкер 
алдыңғы толқын бизнесмендердің 
тәжірибесін өз ісінде шебер қолдана 
білді. Алайда, қайталау емес. Кейін, 
сол тәжірибені жаңарту, кеңейту, өз 
тәсілімен жаңғырту ісімен шұғыл-
данды. Сол ізденіс, толықтыру оң 
нә ти жесін берді. Швеция, Швейца-
рия, Франция сынды Еуропа елде
рімен келісімшарт жасасып, Қа-
зақстанға азықтүлік тауарларының 
түртүрін жеткізуді қолға алды. Ай-
дын Бекмұратұлының болашақтағы 
жоспары одан да зор. Ол импортпен 
ғана шектелмей, енді экспортпен 
шұғылданбақ ойда.

Президент еліміздің жарқын бо-
лашағын жастар жасайды деп үлкен 
үміт артады. Бұл ретте, жас кәсіп-
керлеріміз мемлекеттер арасындағы 
қаржылық арақатынасты теңестіру 
үшін тауар  айналымындағы біржақты 
импорттан бас тартып, экспортпен де 
шұғылдану керектігін түсінген сыңай-
лы. Бұл – елімізге де ерекше тиімді. 
Экспорт айналымын асыра түссек, 
пайда пайызы ел қоржынын толтыр-
мақ. Бұл – таптыр майтын тәсіл. Ай-
дын Базаров бұдан былай осы тәсілге 
көшпек ойда. Өзге кәсіпкерлерді де 
соған шақырады. 

Қадыр ЖҰМЫШ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

Түркияда оқу-жаттығу жиынында 
жүрген «Шахтердің» алдағы 
уақытта кездесетін қарсыластары 
белгілі. Бұл туралы қарағандылық 
клубтың баспасөз қызметі 
хабарлады. 

Алғашқы ойын – 25 қаңтарда. «Шах-
тер» македониялық «Герче Петровпен» 
ойнайды. Ал, 28 қаңтар күні – «Пришти-
на» (Косово), 31 қаңтар күні – «Арка» 

(Польша), 10 ақпан күні – «ШахтерU21»,  
«Ворскла» (Украина), 13 ақпан күні – «Ка-
товице» (Польша), 16 ақпан күні –  «ЛКС 
Лодзь» (Польша), «Заря» (Украина), 21 
ақпан күні  – «Термалика Нецеча КС» 
(Польша), 24 ақпан күні – «Крылья Со-
ветов» (Ресей), 24 ақпан күні – «Торпе-
доБелАЗ» (Беларусь) және 1 наурыз күні 
– «Спартак» (Латвия) ұжымдарымен күш 
сынасады.

«Сарыарқа» сенбі күні Ханты-
Мансының «Юграсын» 
Қарағандыда қабылдады. 
«Қарағанды – Арена» мұз 
сарайында өткен матч 
«Сарыарқаның» жеңісімен 
тәмамдалды. 6:0.

Қарағандылықтар қарсылас қақ па
сына жауапсыз алты шайба салды.

«Сарыарқалықтар» сапында Артур 
Сарваров (5ші минут), Антон Горбачев 
(18ші минут), Олег Ломако (26шы ми-
нут), Айрат Зиазов (31ші минут), Руслан 
Ибатуллин (35ші минут) және Кирилл 
Тамбиев (45ші минут) мергендіктерін 
танытты. 

«Сарыарқа» 43 ойында 51 ұпай жи-

Нұрқанат ҚАНАФИН,
«Орталық Қазақстан»

нады. Қазір турнир кестесінің – 13ші саты-
сында. 

Лигада (Жоғарғы хоккей лигасы) Аль-
метьевскінің «Нефтянигі», Петербордың 
«СКАНевасы» және Нефтекамскінің «Торо-
сы» көш бастап тұр. Үшеуінде де – 70 ұпайдан. 

Турнирдегі тағы бір қазақстандық ұжым – 
өскемендік «Торпедо» – 17ші орында. Отан-
дастарымыздың 47 ұпайы бар.  

«Сарыарқа» кеше кешке түмендік «Ру-
бинмен» кездесті. Ал, 23 және 25 қаңтар 
күндері петерборлық қос клуб – «СКАНева» 
мен «Динамоны» қабылдайды.

 

ІСКЕР  АЙДЫН


