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Облыс қайраткері 
Зейнекен Кабдуәлиұлы

Павлодар облысы бойынша Зейнекен Қабдуэли ұлы облыс- 
тық партия комитетінің құрлыс бөлімінің нұсқаушысы, бастығы, 
областық сэулетші, Главпавлодарстройдың бастығының эконо
мика, үй — азаматтық қүрлысы жөніндегі орынбасары, жалпы 40 
жылдай күрделі қүрлыс саласында жемісті жэне абройлы қызмет 
атқарды. Облыста күрделі құрлыстың өркендеуі, қалалар мен се- 
лолардың жаңғыруы жайында көп еңбек сіңірді. Сол еңбекті еске- 
ріп «Павлодардың құрметті азаматы» деген атақ берілді.

Зейнекен Қабдуэли ұлының жан серігі, жұбайы Мэктай Айтбай 
қызы да облыстық ауылшаруашылық бөлімінің бас есепшілік қыз- 
метінде үзбей 40 жылдай еңбек етті. Еңбек жолын жас кезінде 
әуелі Ақкөл совхозында, Екібастұз совхозында Зейнекен Қабду- 
алиүлы есепші, ал Мэктай Айтбайқызы экономно болып қызмет 
атқарды. 1952 жылы облыстық партия комитетінің нүсқаушылық 
қызметке Зейнекен Қабдуалиұлын отбасымен Павлодар қаласы- 
на көшеді. Ал Мэктай Айтбайқызы облыстық ауылшаруашылық 
бөлімінде есепшілік қызметке орналасады. Саясат пен экономи
чн ы  біртүтас іске асырып, қаулыларды орындауға кірісті. 1953 
жылдары тың жэне тыңайған жерлерді Повлодар облысы бойын
ша көтеру үшін көптеген жаңа совхоздардың қүрлысы басталып 
кетті. Егін шаруашылықтарымен қабат мал шаруашылықтары да 
ұйымдастыру міндеті Зеинкен Қабдуәлиүлына жүктелген бола- 
тын. Әр совхоздарға бастауыш партия комитетінің секретарла- 
рын, құрлыс басшыларын іріктеуден өткізді. 1956 жылы осы жұ- 
мысқа байланысты құрлыс бөлімінің техникуымына оқуға түседі. 
Павлодар облысы бойынша селоларда, қалаларда қүрлыс күшейе 
түсті. Өндіріс, құрылыс трестері, комбинаттар. Жасайтын темір- 
бетон, кірпіштерді, керомзит, асфальт, есікпен эйнектерді, қолмен 
жасалатын күрделі қүрлыс индустрялға айналды. Зәулім үйлер, 
мектептер, бала бақшалар, коммуналдық, тұрмыстық көп обьекті- 
лер, элеватор, мал қоралар, қоймалар, Алюминий, трактор, химия, 
нефті зауаттары т. б. салына бастады. Қалалар, ауылдар, аудандар
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өсті. Екі жүздей тың совхоздар салынды. Партия. Обком, осыны 
ұйымдастырды. Ақсуда — ең бірінші күшті ГРЭС! Экібастұзда екі 
алып ГРЭС кейінгі жирма жылда пайда болды. Елагин, Слажнев, 
Буров, Харазов, Тебухин сияқгы, құрлыс пен ауыр өндіріс сала- 
сында, саяси жэне мемлекеттік қайраткерлер Иван Буров, Валерий 
Харазовтар, Алексанр Ломов, Федор Требухиндер кадрларді ірік- 
теп орналаструда өте сыншы күшті кемеңгерлер еді. Абыроймен 
қызмет еткен асыл комунистер Хатип Хаби ұлы Демесинов, Қа- 
бидолла Нурсинович Шәкәрімов, Қабылбек Алин, Тэжібай Шай- 
мерденов, Кемер Әшімбетов, Сапарбек Беркетов, Башай Ағымбе- 
тов, Қабиден Жұмабеков, Сейтқазы Қожахметов, Шахтай Абетов, 
Қанат Дэржұманов, Қаратай Қонқаев, Серікбай Әлібев, Рамазан 
Жұматаев, Махсат Алимов, Казбек Омаров т. б. Жүре келе бэрі 
еңбекте шыңдалды.

Зейнекен Қабдуәлиұлы облыстық партия комитетінің хатшысы, 
құрлыс бөлімінің бастығы, обкомның 18 жыл партиялық қызмет- 
те, төрт жыл облыстық сәулетші, қаламен селоның бас жоспарын 
орындаушы, 12 жыл Главпавлодарстройда орынбасарда экономи
ка, мәдени — үй құрлыстарды эр жылда жоспарды орындаумен 
болды. Павлодардың, Екібастұздың, Ақсу қалаларның құрлысына 
байланысты 40 жылдай көркейуіне, ұлғайуына үлкен үлес қосты. 
Үздіксіз 55 жыл қызмет атқарған. Павлодар облысының құрлыс 
саласына, көркеуіне үлкен үлес қосқан Зейнікен Қабдуалиев 90 
жасында дүниеден озды. Осындай облыс қайреткерінің артында 
қалған үшаң — теңіз еңбектерін бірі білсе — бірі біле бермес. Ол 
өзімен қызметтес болған жолдастары бүгінде аз қалды. Ал кейінгі 
ұрпақтар ше?.

Өмір жолдары:
Басты артерия «Түндік» өзені болып, «Арқалық адырлы» таула- 

рының арасында, аралары 5-10 километр, балшық кірпіштен сал- 
ған қоңыр үйлері, мал қоралары бар «Қаракесек» ішінде «Алы- 
сай» руы аталатын он шақты ауыл сайлы — жазықта орналасқан. 
Қазіргі Қарағанды облысының Казбек — би ауданына қарасты

4



«Тәттімбет» кеңшары сол «Алысай» елінің территорясында тира
ды. Ауылдардың бірі — Жансақбай ауылы «Бопалақта» орналас- 
қан. Ол ауылда коллективизация алдында он шақты от басы бол
тан. Қазір онда бір тана мал қора — гурт, екі — үш жер үй бар. 
Осы менің туған ауылым. Жансақбай ұлы атамыз. Яғный біздің 
әкей, Қабдуәли, оның әкесі Нұрғали, оның әкесі Жансақбай. Біздің 
ауылда қоныстанған сол Жансекеңнің ұрпағы болтан. Ол кісінің 
балалары. Нұргали, Әбдітали, Сатади, Әубәкір, Бейсекей. Жалпы, 
біздің ауылдың отбасылары орта және кедей шаруа болтан. Сөйт- 
се де коллективизация жылдары олардың бар малын тартып алып, 
өздерін ашаршылыққа шалдыртан. Бет — бетімен күнкөріс үшін 
шашырап кеткен. Біздің отбасы, анау Сибкрайдан «Кемер облысы- 
нан» бірақ шыққанбыз. Мен сол кезде сегіз жастагы кезім болар. 
«Ашаршылық» жылдары жөнінде ерекше эңгіме жасармыз. Біздің 
әкей Қабдуәли Нұрталиден туган жалгыз бала болтан. Біздің әкей- 
дің әкесі Нұрекең дүниеден ерте қайтыпты. Әкей торт жасында 
әкеден жетім қалган. Нұрекең дүние салтаннан кейін, жесір Атжан 
әжемді «Қаржас қызы Шорман ауылынан» шаритатқа сай Нұре- 
кеңнің тутан інісі Әбдігалига қосқан. Одан ұрпақ болмады. Әкем 
Қабдуэли 1900 жылы туган. Ірі ұста, балташы болды. 1944 жыл- 
дың жазында батыс майданында қайтыс болды. Шешем — Мәжі- 
раш Спатай қызы, 53 жасында Керекуде «жіңішке» аурудан 1955 
жылы қысты күні қайтыс болды. Сөйтіп, мен ақыргы қамқоршым- 
нан айырылдым. «Әкейден 47 жасында қалтан» Атам Әбдігали 
Жансақбай ұлы 1883 жылы туган, 1947 жылдың наурызында, мен 
армиядан қайтып келгеннен кейін, қайтыс болды. Павлодар облы- 
сы, Куйбышев ауданы, Ақкөл совхозының №3 фермасында өз қо- 
лымнан жерледім, зират «мазар» орнаттым. Агжан атты қүрметті 
әжем Түсіп қызы, 1933 жылы Ленинск — Кузнецкий «Колчугино» 
қаласында қайтыс болды. 70 жасында. Ол әжемнің жанында тутан 
тетелес інім Сейфолла да жерленді. Уыздай бала, дәргерлердің кө- 
мексіздігінен, біздердің қараңгылыгымыздан, қайтыс болды. Жо- 
тарыда аздап көрсетілгендей, біздің Жансақпай ауылы басқа алы
сай лықтарга Караганда кедейлеу болтан. Бас көтерер азаматтар 
бай малын багып, «кісі есігінде жүріп», тогайга барып, купецтер-
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ге қызмет етіп, отбасын асыраған екен. Біздің әкей Қабдуәли, 14 
жасында «Тоғай» бойында мал табуға аттанады. Омск қаласында 
Зайцев деген купецте жұмыс істеген. Етік тігіп, арба, шана жасап, 
ұсталық құрып мал тауып, күзге қарай елге қайтып отырған. Қыс- 
қа қажет тамақтарын» ұн, крупа,, шай, картоп», тапқан малдарын 
алып келетін. Отбасы біраз қорланғаннан кейін «тоғайға» баруды 
қойып, өз ауылында, өз шаруашылығында еңбек ететін болған. 
Әбдіғали атам толық денелі, сымбатты, денсаулығы жақсы, ша- 
руашылыққа икемді кісі еді. Мінезі де жұмсақ болатын. Әкейдің 
тапқан табысын Әбең мен Ағжан әжем жақсы ұқсататын. Кейін- 
гі өмірінде бақсы емші болып, құлағы естімегендігі есімде. Онда 
мен армияда жүрген кезім. Әбең атам, сол кездегі аздаған малды 
өзі күтіп бағатын. Жем — шөп қорын да өзі басқарып, дайындап 
үйетін. Тіпті, керек уақытында сиырды да сауатын. Сиыр сауға- 
нын, майшелек піскенін, қымыз дайындағанын мен жақсы білетін- 
мін. Мен де шелекті пісетінмін. Шешем Мэжрэш 5 жасынан жетім 
болып, біздің әжеміз Ағжан оны 13 жасында қолына алып, арты- 
нан біздің әкей Қабдуәлиға қосады. 27 жыл ерлі — байлы тұрмыс 
құрған. Шешей сымбатты, асыл мінезді, семияға жайлы болды. 13 
бала көтерген, содан тірі жүргеніміз төртеу ғана, мен, үш қарын- 
дасым. Біздің Жансақпай ауылында Асқар бірәдәр болғаны есім- 
де. Қожа, Насыр екі азамат балалары болды. Қожасы 1950 — 1960 
жылдары аудандық партиялық райком секретарына дейін қызмет 
атқарды. Айтылмақ басты эңгіме сол Асқар ақсақалдың отбасы 
бізге басқа «Аравия» жақтан келген болу керек бізге дін үйретіп, 
бірге тұру үшін, сол отбасы біздің отбасына эрі көрші, эрі еншілес 
болды. Асқар «Қожаның» тұқымы дегені есімде. Ақсақал күмістен 
қарала білезік, жүзік т. б. әшекейлі әйелдердің дүниесін жасайтын. 
Қазір бұл тұқымнан жас буындар ғана бар, оның ішінде 5-6 еркек 
балалар бар. Егіндібүлақта, Қарқалыда, Тэттімбет кеңшарында тұ- 
рады. Біздің жақындардан қазіргі өмірде бары Адамов Хамиттің 
баласы Жанат, Әубакиров Жапардың ұлы, Көшімбаев Мұқидың 
Серігі оның баласы Мақсат.
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Ашаршылық 1931-1933 жылдары

Партиялық Орталық Комитетінің «ВКПб нұсқауы бойынша, 
1928 жылдан халықтың малын, басқа да байлығын берсе қолынан, 
бермесе конфискелеп зорлап алып, коллективтенген шаруашы- 
лықтар құрыла бастады. Біздің елге ол қаулы кешіректеу 1930-31 
жылдарда қолданып, шолақ белсенділердің күшімен, шаруалар- 
дыц қақына қарамай, төрт түлік малдарды зорлықпен алынып, 
оларды тоғайға Керекудің Ертіс жиегінде колхоздарға айдап әкел- 
ген. Кейбір қаракесек ағайындар малдарымен бірге өздері де кө- 
шіп, сол жиек колхоздарына орналасқан. Олар Киров, Майтүбек, 
Ермак, Жалтыр совхоздары... Бұлар Май, Ақсу аудандарына жата- 
ды. Біздің қазақтың күн көрісі малының өнімінде; сүтінде, майын- 
да, етінде ғой. Малый тартып алған соң, жаппай ашаршылық бас- 
талды. Ауылда итте, мысықта қалмады. Туған — туыстар бір 
— бірінен айырылып, бет — бетімен қаңғырып кетті. Екі, болмаса 
бір доңғалақты тачка арбаларына жегіліп, жол үстінде келе жат- 
қан, не өліп жатқан жандарды көретін болдық. Ұрлық — қарлық та 
болып түрды. Кейінде үрлайтын да дүние, тамақ қалмады ғой. Сол 
кезде біздің ата — ананың кішкене тірек еткені — біздің шешейдің 
туған ағасы Қалабай Сыпатай ұлы «Жарылғап» №2 ауылдың бас- 
қарушысы болды. Біздің ауыл №4, 30-40 шақырымдай жерде бол- 
ды. Сол Қалакеңнің туған ауылына көшіп барып, бір жылға жақын 
сонда түрдық. Онда орташа күнкөріс жасадық. Бірақ, тұрақты 
орын болмады. Оның үстіне, өз ауылымызда былтыр аздаған би- 
дай егіп, алған өнімді тығыулы жерінен ұрланған. Қысқасы, 1931 
жылдың басында әуелі Қарағандыға бет алып, онда жайлы жағдай 
болмады., содан Омбы келдік. Қаптаған аш халық., параходпен Ке- 
реку қаласына келдік. Әкем бір туысымен Семейге кетіп, екі торы 
бие сатып әкеліп, олардың күшімен пайда тауып, сүтін, қымызын 
жасамақ болған. Бірақ, дэл сол әкелген күннің ертеңінде есік 
алдында арбаға байлап қойған екі жылқыны біріне мініп, екінші- 
сін жетектей тапа тал түсте алып кетті. Біз жаяу қалған, ештеңе 
істей алмай қалдық. Милицияда іштеңе істей алмады. Оны тапқан- 
ша да екі сағат өтті. Сонымен ақырғы дүниемізден, ақшамыздан
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айырылдық. Керекуде Кузбасқа жұмысқа түсуге «вербовка» жа- 
сайтын бір адамдарға келісім жасап, Кольчугино қаласына қазіргі 
Ленинск — Кузнецкийге поезбен жеттік-ау! Бұл тамақтан кемші- 
лік көре бастаған кезіміз. Жаңадан тақтайдан жасаған барақтар- 
дың біріне орналастық. Ол қаладан 3 шақырымдай, әкем — атам 
орналасқан шахтыдан 5-6 шақырым. Туғандарым үлкендер таңер- 
тең жұмыс басына кетіп, кешке қарай қайтып келгенше, екі көзіміз 
төртеу болып, ішіміз қабысып, жұтатын түкірік те болмағандай. 
Бір шақырымдай жерден қолдарында нәрселері барын көріп, інім 
Сейфолла т. б. туыс балалар, қатты қуандық. Картоп-пюро, нан 
жеп, шай ішіп, қазы қартаға тойғандай болдық. Кедейдің бір той- 
ғаны, шала байығаны — осы ғой. Біздің отбасымен бірге Кольчу- 
гиноға келген соқа басты 5 ағайын — жігіттер болды. Барлығы да 
жұмысқа шахта «Емельяновскаяға» орналасты. Жап — жақсы ки
ше бастады. Қаланың маңында, бір биік дөңнің бетінде жер барақ 
сатып алдық. Соның бір үкен бөлмесінде элгі соқа басты жігіттер 
орналасты. Жапар Әубәкір ұлы немерелес бір татар қызын алды. 
Кейін айырылысып кетті. Бізбен бірге ашаршылық жылдары бір 
үйде болғандар. Әбу, Ақылбек — Бегдербек екеуі туыс. Жапар, бе- 
сіншісі Қалық жеке бөлме салып алып, жеке күнкөріс жасады. 80 
жылдары осы Керекуде қайтыс болды. Кольчугинде «Ленинск — 
Кузнецк» мен 1 — бірінші сыныптан бастап оқи бастадым, орыс 
тілін білмеймін. Бұл 1932 жыл, менің 8 дегі кезім. Бірақ, орыс ба- 
лалары келемеждеп, жәбірлеп, жөнді оқытпады. Бір күні бір топ 
бала мені көшеде қуып ұрмақшы болды. Сасқанымнан жэне қо- 
рыққанымнан бір калитканы ашып орыстың қоршауына кіріп кет- 
тім. Қоршауда үлкен ит жармаса бастағанда иесі айырып алды. 
Орыс балаларына ұрсып, қуып кетгі. Осыдан кейін жанжалдан ты- 
йыш болдым. Әлгі үй иесі мектеп бастығына айтқан көрінеді. 
Үйткені, класс жетекшісі менімен жеке сөйлесті. Тағы ұрады ғой 
деп, мен шынымды айтып едім, ол болған жайды көргендей айтып 
берді. Екінші сыныпты қаладан 7-8 км, жерде № 508 совхозда оқы- 
дым. Онда тату болдық барлығымыз. Оқушылар аз болды. Орыс 
тілін жап — жақсы үйреніп қалдым. Ол совхозға баруға себеп, 
әкейге ауыр жұмыстың салдарынан қымыз керек болып аздап жө-
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теле бастады. 33 жаста. Жақындағы совхозға атам, эжем, мен үше- 
уіміз көшіп бардық. Атам — эжем, екі бие сатып алды. Атам со- 
ларды сауды, Ағжан эжем қымызды балдай ғып жасады. 
Денсаулығымыз жақсара бастады. Әсіресе экейге өте жақсы жак
ты. Атам биесімен қаладан көмір тасыды. Құлын бірге жүреді, 
арасында жол үстінде Атам биені сауып алады. 1934 жылы хат жа- 
зып Қалабай нағашым бізді шақыра бастады. Сілеті совхозының 
жанында бір ТОЗ ұйымдасқан, соның бастығы болтан. Қалекеңнің 
шақыруы бойынша, қысқа қарсы Сілетіге көшіп келдік. Көңілге 
лайық жұмыс жэне үй болмады. Жаз шыға Баймағанбеттің Рахме- 
ті кеңес беріп, Ақкөл жайылма совхозының «Қарақоға» атты №2 
фермасына көшіп бардық.. Күнкөріске лайықты жер. Әкейге де өзі 
сүйетін ұсталық, балташы жұмыстары табылды. Бүл 1935 жыл- 
дың орта кезі. «Қарақоғаға», Шідерті жэне Өлеңті өзендерінің 
арнасы сияқты. Сол екі өзен тасығанда барлық дала жазгытұрым 
үлкен теңізге айналады. Мал суаратын үлкен астауларға мініп, кү- 
ректі қалақ қылып, бірнеше шақырым «теңізді» аралап, қаздың, 
үйректің жүмыртқаларын шелек — шелек әкелетінбіз. Күзге қар- 
сы қаздың, үйректің балапан дарын ұстап алып, оларды қысқа де- 
йін асырайтын едік. Сосын олар көжеге қатықболатын. Сол Ақкөл- 
дің «Қарақоға» бөлімшесінде бастық болып Айтбай Ыбыраев 
істеді. Оның бэйбішесі — Айтжан қолдарында жалгыз баласы 
Мэктай болды. Қысқасы, ондаған жылдардан кейін Алланың жа- 
зуымен Мэктай менің заңды әйелім болды. Руы «Қозған» Қайын 
атам Айтбай — «Аю» қозған, бәйбішесі Айтжан «Сары қыз» қоз- 
ган. Тағдырдың жазуымен ортамызда үшеуі де жоқ. Айтбай мен 
Айтжан Екібастұз совхозында жерленген. Менің бәйбішем екі 
ұлының Самат, Мұрат, баласы Қаныш жанында, бір қоршаудың 
ішінде Керекудің үлкен зираты, Мойылдының шыгыс жагында, 
қаладан 16 км жерде. Бақига Пәниден Кольчугинада Кузбасста екі 
ардақтыларымызды, қимастарымызды, басқа жан жетпестерімізді 
қалтырған жағдай болтан. 1932 жылдың күзінде менің тетелес інім 
Сейфолла дүние салды. Түзу ем болматандықган, біздің қараңты- 
лықтан. Шіркін, үлкен арманда кетті. Менен жасы кіші болса да, 
эр жайлардан менің кемшілігімді көрсетіп, ақыл беретін еді. Мен
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тым еркелеу өстім. Асы л алтын эжем Ағжан да ел жақта сүзектен 
дүние салды. Ширақ, кэрілікке берілмейтін адам еді. Мен эжемнің 
бауырында өсіп, тэрбиелендім. Өз шешемнің атын атайтын едім. 
Мәжрәш — деп, немесе жэй «Мэш» дейтінмін. Қандай асыл адам- 
дардан ерте айырылып, қанатымыз қайырылып қалдық. Ағжан 
әжем көп болса 55 жасында дүние салды. Ашаршылық жылдары 
қазақ халқының кемінде үштен бір бөлігі қырғынға ұшыраған, 
төрттен үші өз ата мекенін тастап қаңғырып кеткен. Қазақ халқы- 
ның жаппай қырылуына басты жауапкер Голошекин Филипп Иса
евич «1876-1941», сол кезде, яғни 1925 жылдан 1933 жылға шейін 
Қазақстан крайкомының хатшысы болтан, ЦК ВКП «б, « мүшесі. 
«Шаш ал» десе бас алатын., қазақтың нағыз жауызы болтан, Орта- 
лық Комитет, оның Сталин бастатан басшылары, Қазақстандагы 
қазақгардың қырылып жатқанын тексергеннен кейін Голошекинді 
тиісті жауапқа тартудың орнына, оны үлкен жауапты мемлекеттік 
СССР арбитраждың басшысы етіп бекіткен ЦК ВКП «б» мүшесі 
болып қалган. Бұл іс қырылып қалтан қазаққа еш мэн берілмеді 
деген сөз «қайдан шықса одан шықсын» ! Қазақ қырылса, оның 
жеріне басқа үлттардан керегінше адамдар қондырмақ саясат. Өзі 
солай болды да той.! Басқыншылық блды.! «Тридцатитысячник- 
тер» келді — славян республикаларынан. Көптеген немістер, коре- 
ецтер, шешен — ингуштар, поляктар, курдтер, гректер, эйтеуір 
келмеген үлт шамалы. Ақырында, Қазақстанды үлт мемлекеті деу 
қиынга соқты. Үйткені қандастарымыздың саны Отан республи- 
камызда жартыдан аз болып қалды.! Солженицын, Горбачев, тагы 
сол сияқтылар, біздің солтүстік жақтагы облыстарды «тың игерген 
5 облыс» Ресейге ұрымтал, соган қосу керек — деп тегін санды- 
рақтап жүрген жоқ. Сондықтан, Қазақстан республикасының орта- 
лық қаласын Ақмолага «Астана» ауыстырган дүрыс шешім. Бірақ 
оган миллиарттатан теңге кетіп жатыр. Экономика нашар кезде, 
бұл мезгілсіз жасалган «науқан». Халықтың жагдайы төмендеуде. 
Тіпті сотые ардагерлерінің аздаган жеңілдігін сәуірдің басында 
жойып жіберді той.
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Мыц өліп, мың тірілген, цандасым менің, қазагым,
Откердің гой гасырлар бойы Голошекиндердің азабын.
Өз тіліңнен айырылып, абыройыңыз сарылып,
Бүгін халъщ жеткендей егемендік  —  бостандыққа

Презиндеттіміз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбай...

Ата-мекеніне жете алмай қалғандар көп. Соның бірі менің 
отбасым. Өмірімде, оның өзі зейнеткер болған соң. 1984 жылдан 
бастап, кіндік кескен ауылымның орнына не бэрі үш рет 2-3 күн- 
нен барып қайттым. Ал қазір, танитын, көз көрген үлкендерден 
кісі қалмады деп айтуға болады. Мыңдаған біздің «қаракөздер» 
элі Кузбасста, Новосибир, Омбы сияқты облыстарда, Индия, 
Туркия, Өзбекстанда, Қырғызстанда, Иранда, Афганстанда, Қы- 
тайда, Монголияда... Дүниежүзіне шашылып кеткен. Қазақстан- 
да қазір қазақтың саны 50 пайыздан жаңа асып келе жатқандай. 
Қысқасы, құрып кете жаздадық қой!?... В страшном социаьном 
бедствии в Казахстане 1931 — 33 годов когда из — за геноцида, 
введенного Голошекиным Ф. И. работавшего первым секрета
рем крайкома Казахстана в 1925-ЗЗг. г. погибла третья часть все
го казахского населения. Голошекин, отобрав весь скоту местно
го населения, обратил их в бегство ради спасения жизни. Однако 
голод был почти поголовным, погибло множество казахов. Это 
была и страшная морально — психологическая трагедия. Нема
ло случаев оставления детей, других родственников. В Караган
де, например, наш родственник отобрал нашего упряжного верб
люда, забил его, мясо раздал своим близким. А нам не досталось 
ни куска мясо! Бывали более худшие и тяжкие примеры... Все 
это и другие «заслуги» таких «руководителей», как Голошекин 
Ф. И.

Ақкөл — жайылма елі, мен үшін, — екінші Атамекен. Ақкөл 
совхозы біз көшіп барган 1935 жылы ұйымдасқан, Екібастұз сов- 
хозынан отау болтан. Әуелі торт, артынан бес бөлімшесі болды. 
Алгашқы кезде ірі қара мал өсірді, ет-сүт совхозы кейінен қой

11



шаруашылығы да өркендей бастады. Асыл тұқымды герефорд 
бұқалары келіп, совхоз біріңғай ет дайындайтын шаруашылыққа 
айналды. Бұзаулары енесімен табында бірге жүретін. Алты айдан 
кейін енесінен бөліп айырып жеке табын жасайтын. Ақкөлді ме- 
кендеген аталы тұқымдар, ;қанжығалы, қозған, аздаған күліктер 
болды. Біз сияқтылар «кірме» атандық. Халқы бауырмал, момын, 
қазақтың дәстүрін дұрыс ұстайтын еді. Басқа ұлттан қоныс тап- 
қандар; орыс мұғалімдері, механизаторлар болды. Бірен саран по- 
ляктар жер ауған мамандықпен келген орыс — украйындар, неміс 
болды. Бочин, Хатюн, Зюма, Ермоленко, Чернецовтар... Ақкөлде 
мен азамат боп, оқу оқыдым, соғысқа шақырар алдында үшінші 
фермада «Жақсатта» есепші болып бір жылдай қызмет істедім. 
Менің оқуыма байланысты Әкей — Атай басқарған отбасы да бір- 
ге көшіп — қонып жүрді. 1936 жылы совхоз орталығына, мектеп 
бітіріп, счетовод болғанда 1940 жылы №3 Жақсат фермасына ау- 
ыстым. Ақкөлде әкем Қабдуэли атақты маман-ұста болды, балта- 
шылықты да атқарды. 1941 жылы соғыстың басынан 1944-жылға 
дейін «броні» болды, үйде қызмет етті. Тағдырға бірақ қарсы ту
ра алмай 1944 жылдың басында армияға шақырылып, май айында 
дүниеден қайтты. Ақкөлде үш қарындасым; Бикен, Күлшім, Жа- 
ңыл туды. Мен армияда жүргенде Жанқозы деген інім туған, мен 
оны коре алмадым, сәби кезінде қайтыс болған. Оқуды өте жақсы 
оқыдым, тэртібім дүрыс болды. Мектебіміз шатырсыз тапал сарай 
болды. Қатты көп жаңбырларда төбесінен тамшы ағатын. Қыс уа- 
қытта отын-қамыс болатын. Дегенмен, аман-есен қыстап шыға- 
тынбыз. Мұғалімдеріміз дайындығы — білімі жағынан эр түрлі 
болатын. Есімде бар Айдарбеков деген директор келді, мен 5 клас- 
тамын. Өзінің жазған тарих конспектісін өзі ежелеп әзер оқитын. 
Біз жөнді түсінбей, кейін әйтеуір жобалап қана жауап беретінбіз. 
Соғыстан бұрынғы 5-6 жылда халықтың тұрмысы жақсара бас
тады. Үстіміздегі киіміміз де ақырындай жобалана берді. Адам- 
дарды емдеу проблемасы да біртіндеп шешіле бастады. Совхозға 
медсестра келді. Сотые басталып, армия қатарына азаматтарды 
мыңдап шақырып, халыққа ауыр күндер туды. Бұл 1941 — жыл- 
дың ортасы. Мен жасыма байланысты, Армияға 1942 жылдың
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13 наурызда шақырылдым. Шығыс майданына бардым. Гродеко- 
во-Корфовко қалашықтарында тұрдық. 112 стрелковой полк. 190 
стрелковая дивизия, 25 — армия, Дальневосточного фронта. Бір 
жылдай полк мектебінде теория-тактика сабақтарынан кейін стан
ковый пулеметчик болдым. Артынан командир орудия, командир 
самоходной установки — СУ-76. 1945 — жылдың басынан кіші 
лейтенат дайындайтын курысына түстім. Оны бітірер алдында 
шыгыста согыс басталып, түгел курысымызбен соғысқа қатыс- 
тық. Бұл тамыз айы. Екі айға жақындаған шамада, мен командир 
СУ-76 біз соғыспен жүріп отырып, Пхеньянға — солтүстік Коре- 
яның орталығына жеттік-ау! Сонда соғыс бітті — деп хабарлады. 
Сол Пхеньянда бір жыл тұрдық. Ол жағдай Американдықтармен 
екі Кореяның проблемаларын толық шеше алмағандықган бол- 
ды. Қысқасы, декабрь 1946 жылы демобилизацияға жатып, үйге 
Ақкөлге қаңтар 1947 жылы келіп түскенім бар. Говоря о военной 
службе на Дальнем востоке, прежде всего характерна большая 
сложность;не мир и не война. Было неспокойно. Были периоды, 
когда мы ночевали на границе в свойх окопах, соединенных с хода
ми сообщения в виде траншей. Ожидалось нападение на нас япон
цев. Ибо, отдельные инциденты до этого бывали; задерживали 
японцев группами в нашем тылу, стычки бывали там же на грани
це. В одну из ночей мы поймали трех японцев — разведчиков и т. 
д. Тяжолые у нас были оборонные работы; в скалистых сопках мы 
стройли долговременные огневые точки «ДОТы» оборонительные 
линии на десятки километров по фронту и в глубине эшелониро
вание оборонительные сооружения. Почти в каждую ночь, обычно 
в 2 часа, с триумфальным маршем, в основном бегом, добирались 
до границе и занимали оборону в свойх окопах. Кормили как при
дется. Питались ненормально, начали истошаться. Выручали нас 
посылки с продуктами, поступающие из дома дальнего Казкхста- 
на. По 4-5 человек сколачивались земляки, как правило и делили 
продукты между собой. Это было спасение от голода. Многие, в т. 
ч. я, просились от высшего командования специально направить 
фронт, в чем нам отказали. Во время настоящих военных действий 
по Манчжурии и Корее мне пришлось быть комондиром самоход
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ной артиллической установки СУ-76 в составе стрелкового полка, 
находясь, как правило, впереди наступающей пехоты. Стреляли 
мы на ходу шарапнелями, поражали врага очень метко и опытно. 
Японцам наши СУ-76 нагнали большой страх. Один из двух стрел
ков унас был ранен. Все равно мы наступали, а японцы... от нас 
убегали, в основном мы их уничтожали или часть поднимали руки 
и сдавались нам в плен. Однако, были и наши трудности. Так мы 
доехали до столицы Сев. Корей г. Пхеньян.

Служба в Северной Корее — Пхеньяне:
Наш гарнизон самоходно — артиллерийского дивизиона, вхо

дящий в состав 190 — краснознаменной стрелковой дивизии, раз
мешался почти в центре Пхеньяна. Однако, служба проистекала 
беспакойно. Были случай нападения на наших военнослужащих, 
кража материальных ценноости, отдельные факты диверсионного 
характера. Часто мы выежали в район 38-ой параллели, где была 
демокрационная линия между двумя корейкими государствами, и 
где с обеих сторон пограничной речки стояли Американкие и Со
ветские вооруженные мотомеханизированные подразделения. На
ши генерали в Пхеньяне вели переговоры, а вооруженные силы 
чуть ли не дрались врукопашную на этой демакрационной «ли
нии».

Объединение двух частей Корей не пройзошло. Наборот, позже 
были жестокие схватки, и все равно остались разделенными. Мне 
в конце 1946 года удалось демобилизоваться в чине старшины, вер
нулся домой — в Казахстан, Аккульский совхоз, к семье, дедушки, 
матери и сестрам. Никаких письменных или телеграфных сооб
щений домой я не делал. Кое — как прибыв в урочише «Туз-аул», 
попросив старшего по верблюжному гурту аксакала Корамбая, ко
торый сам лично решил сопроводить меня на кошовке в верблюж- 
ной упряжи, привез в «Жаксат», где в 40 километрах жили мои 
родные.

Дед мой — свяшенник Абдыгали, знал — догадался о дне моего 
приезда. Он пригласив, мою маму, предложил ей организовать за
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резать нетели, начать раскладывать масла в брюшнице, сообщить 
близким и родным о предстоящем моем прибытии. Действитель
но, в тот день, который указал дедушка, я прибыл в аул ферма №3, 
на следующий день организовал той — празник, правда без спир- 
ных напитков. Дед тогда был болен, лежал в постели. Через меся
ца два он умер, мне пришлось похоронить его, построить мазар. 
Святой мой дед прожил 64 года, мало видел в жизни радости, не 
было родного ребенка. Зато был он великий труженик.

Әбдіғалй атам жөнінде
Атамның барлық Пайғамбар жасына келгенге дейінгі өмірі, өзі- 

нің адал ауырлау еңбегімен өтті. Атам қарапайым, сымбатты, са- 
қал — мұртын жіберген бурыл тартқан, даусы саңқылдаған аққу- 
дың даусындай, өзінің сұлулығындай болатын. Мен армияга 
аттанганда 1942 жылдың наурызына дейін Атам орташа киінген 
қатарлы совхоздың жұмыскері еді. Керекумен екі ортада жүк таси- 
тын түйе не өгіз жеккен екі — үш тіркелген арбамен кеткен. Арми
яга баргалы біржарым жылдай өткенде, туыстардың хатында 
Атамның арбадан ұзын жол үстінде құлап, мертіккені жөнінде 
жазғанды. Одан кейін, денесі жазылса да, құлағы естімейтін бол
тан. Онымен бірге «Аллаһұлы» көбейтіп, ташпық тартып, намаз 
оқи бастаган, аса таяқ ұстаган. Қысқасы, Атама бір үлкен қасиет 
пайда болған. Аурулардың сырқатын тауып, емдейтін, дем сала- 
тын қасиеті болган, не болар істерді — оқиғаны болжаған. Мыса- 
лы соғыста жүргенде «Қабдуэли жалғызымды көрмеспін, ал неме- 
ремді Зеинікенді көремін» деп тура айтып отырган. Ораза уақыты, 
соғыс кезі, ауыз ашуға шақырған Зекен келіннің үйіне келіп, дәрет 
алып, тамаққа дайындалып отырғанда, ойламаған жерден қатты 
дауыстай кетеді. «Зекенжан, ғапу ет, мен Мойылтайдың үйіне ба- 
рып келейін, онда Мойылтайдың жеңгесі бір әйелдермен мені ба- 
лагатап, өсек айтып, арамдықтар жасап жатыр. Мен сонымен есеп- 
теспесем болмас — деп шыға жөнеледі, аса таяғы қолында. Кіріп 
келсе 3-4 эйел сөз қозғап отыр екен. Атам, кірген бастан асатаягын 
тақылдатып, «сен Мойылтайдың жеңгесі болсаң да, мені жазық-
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сыз балағаттауға құқың жоқ, нағыз шашың ұзын, ақылың қысқа 
жан екенсің, ар-ұяттан айырылғансың, жазығы жоқ адамның сыр- 
тынан жамандық — өсек айтасың. Сенің қылмысың басқа туған 
— туыстарыңа залал болып тұр, шаңырағы ортасына түсуге жа- 
қын. Отбасы оңбайтын, ажырайтын болды.» — деп таяғымен 
еденді соғып, шығып кетеді. Содан бірер жылдың ішінде сол Мо- 
йылтайдың эйелімен ажырасып, элгі жеңгесі өліп, отбасының бе- 
рекесі эбден кеткен! Атамның қасиеті жайында тағы бір мысал. 
Керекуде, Ақкөл совхозының қонақтар түсетін үйінде Атай шүбе- 
реютен ораулы асатаяғын бір бұрышқа қойып, өзі қаланың басқа 
бір үйіне кетеді. Арақ ішіп көңілденіп алған, бойы 140см Әубэкір 
кезінде совхоздың директорының орынбасары, атайдың асатаяғы- 
ның сырт қабын алып тастап, ілгіштерін сылдыратып, шалды жа- 
мандай, аузына келгенді айтқан. Бір уақытта Әбен-шал ашуменен 
кіріп келіп, «Әй Әубәкір, сен мүсылман емес, сайтансың. Менің 
асатаяғым, мен, саған не жаздық? Осында мен қысылып ауру бо
лып келдім, сен соның жазасын аласың, есіңде болсын.» — деп 
салқын сөздер айтады. Үйіне қайтып барғаннан кейін Әубәкір қат- 
ты ауырып, мүгедек болып қызметтен шығып, әйелінен айыры- 
лып, эбден кісілік абыройдан қалған. «Әбеңнің қасиетінде не ақы- 
сы бар, онымен ойнамас болды» — деп жүрді Атамды білетіндер. 
Дүниеден қайтар алдында, «Жақсат» ауылында, мені жанына 
отырғызып, біріспыра ақыл сөздер айтты. Келешекті болжам жа- 
сады. «Түбі, сен үйленіп, қалаға барып қызмет жасарсың, бақытты 
болуың тиіс. Ал мен болсам тағдырдың жазуымен осында топы- 
рак бұйырғалы тұр. Менің денемді мына үйге жақын эрі таза ба- 
тыс дөңнің дэл төбесіне қоярсың, зират тұрғызарсың. Менің жа- 
нымда осында екі Әбең, т. б. жатар, ол зират ел зираты болмақ. 
Ферма басшылары шамасынша зиратты мал өтпейтіндей қорша- 
ғандары дұрыс болған. Атамның айтқаны орындалып, денесін 
«Батыс төбенің дэл шыңында орналастырып, жаз шыға дөңгелек 
зират тұрғыздым. Атам атаған Әбекеңдер де орын алды. Қазір 
үлкен қабірстан, төңірегі қоршалған. Қаладан Ақкөлге бара жа- 
тып, күн бата «Жақсаттан» өте бере машинамыздың оты сөніп тоқ- 
тай қалды. Жүргізуші байқап көріп, ештеңе жөнсіздік таба алма-
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ды. Жобаны білетін мен, жаяулап отырып, бір шақырымдай қалған 
Атамның зиратына барып, топырағын иіскеп, құран бақшылап, кө- 
зім жасаурап қайттым. Машинаға отырып едім, жүргізуші стар- 
терге аяғын тигізер — тигізбесте, машина жүрді де кетті. Міне, 
бүл Әбдіғали Атамның рухына қасиеті. Сол қасиетті Атамды адам 
сияқты сыйлап, бәлендей қуанышқа бөледім деп айта алмаймын. 
Бірден, албырт жас болдым, екіншіден ерке жас болдым. 1947 
жылдың қаңтарында армиядан келіп, тойларда болып, наурыз 
айында Атамды жерлеп, отбасымның жағдайына байланысты, 
совхоз бухалтериясында бухалтер — контролер қызметіне тур- 
дым. Біраз үрлық — қарлықтарды жарыққа шығардым. Кассир 
болған бір жігіт жүздеген мың сомның ұтыс облигациясын сырт- 
тан қол қойып, өз чемоданына сала берген. Енді бірі, сиырға, қой- 
га ауырып өлген жөнінде акті жасап қол қойып, ол малдарды өз 
пайдасына жаратқан. Ол кезде Ақкөл ет-сүт совхозының директо
ры Сейдахмет Ысқақов, бас бухалтер Орлов Дмитрий Иванович 
болды. Оларға менің атқарған жүмысым, арамзалардың қылмы- 
сын ашқаным жалпы үнамаған, оны тереңдете бергенді іштері 
жақсы көрмейтіндігін сездірді. Олардың кейбір қимылдарынан, 
тексерісті солардың ақылы — нұсқауымен жүргізген дұрыс бол- 
мақшы. Бүл сол басшылардың кейбір сыбайластарына құрық түсе 
ме деген ойларды да болды. Сонымен, не керек, жұмысты байқас- 
тап істеуге тура келді. 1947 жылдың аяғында Мэктай Айтбай қы- 
зына үйлендім. Шамамызша той жасадық. Шешем екі сиырдың 
біреуін «отау тойға» сойғызды. Жолдас — жоралар жиналып, кө- 
ңілденіп, мэрэ — сәрә болып қалдық. 1948 жылдың 24 желтоқса- 
нында бірінші балам Мүратым туды. Ол бір қуаныш болды. Мен 
жалғыз азамат едім, енді міне Мұрат-сәби қосылды деп Мэжіраш 
жап жақсы той өткізді. Мұрат туар алдында мен Керекуде коман- 
дировкада жүр едім. Бір жұмадай қаладағы ұжымдармен, Жолқұ- 
дық элеваторымен қаржы — қатынастарды тексеріп, актілер жасап 
желтоқсанның 23 күні елге қайттық. Астымда ГАЗ-АА біржарым 
тонналық автокөлік әжептәуір жүріп, жұмсақ қарға тоқтамай, ақы- 
рындау жүріп, түнделетіп жетпекші болдық. Бірақ жете алмадық. 
Радиатордан су аға берді. Сарқамыстан аса бере, машина тоқтады.
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Жаяулап 25 шақырым №4 фермаға таңға жақын жеттік. Одан көлік 
алып, «Жырыққа» орталыққа таңертең жеттік. Есік алдында аға- 
йындар «қайырлы болсын» айтып мені қуанта бастады. Екі келін- 
шек, бір жігіт келіп менің сыртқы белбеуімді, екіншісі басымдагы 
түлкі тымағымды алып кетті. Содан кейін үйге кіріп Мұратымды 
көрсетіп, мәз-мейрам болдық. Сонымен, мен Әке, Мэктай, — ана 
болып шыға келдік. Мәктаймен, шешеммен ақылдасып, бір ма- 
мандық алу үшін, совхоздың бас бухалтері болуға, бір жылдық 
Алматыға бару керек болды. Онда степендия есебінде менің еңбе- 
гім сақталады. Жол ақысы төленеді. Қысқасы Алматының батыс 
жағында ¥зын-Ағаш қалашығында ауылшаруашылық маманда- 
рын дайындайтын училишеде бір жыл бас бухалтерге оқып, келесі 
1950 жылы диплом алып, министрдің бұйрығымен № 84 от 24. 08. 
50 г. «Власенко» Екібастұз совхозының бас бухалтерінің қызметін, 
атқара бастадым. Үйдің реті болып, «Төрт үй» аталатын Екібастұз 
совхозының орталығына отбасы көшіп барып, әжептәуір күнкөріс 
жасадық. Мен бас бухалтер, Мэктай — экономист болды. Басқа 
қатарлы есепшілердің істің мэнін үйретіп, оқытып, саналы маман- 
дар шығарып, өз күшіміміз-білімімізбен совхоздың есеп-қисап жа- 
уапты саласын басқа көмексіз, ілгері алып кеттік.

«Совхозтрестің» басшылары, әсіресе бас бухалтерлер Чубукин, 
Зубахиндер алғашқы айларда менсінбегендей, шалағайлау болама 
дегендей қарап еді, артынан, кварталдық, жарты жылдық есепқор- 
тындысын тапсырғанда көзқарасын өзгертіп, бізді ұната бастады. 
Бізді дегенім, бір курста үшеуіміз Бозжігіт Түрғанбеков — Кутузов 
совхозына, Нәжмиден Доғалов — Ермак совхозына, мен Екібас- 
туз совхозында бас бухалтер болдық. Үшеуіміз ылғый бірге, бір 
үйде пәтерде, бірге дайындалдық, өте жақсы оқыдық. Күшімізді 
білеміз. Жылдық есепқортындысы қиындау түсті. Соның өзінде, 
өз отчетымды тапсырып, Потанин совхозының отчетын, өзіміздің 
Орлов осында ауысқан, Мэктай екеуіміз оқытушымызға көмекте- 
сіп, оны да тапсырысқанымыз бар. Сол үшін трест «алғыс» жария- 
лап, сыйлық берді. Екібастұз совхозында қызметіміз өз дәрежесін- 
де жүруімен қоса, басты біздің жан ұияның табысы, жетістігі-1951 
жылдың 2 мамырдың таңында екінші ұлым Маратым, дүниеге
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келді. Үлкен той жасадық. Марат туғанда да, Мұраттағыдай, 30 
километр жаяу келгенім бар. «Көксиыр» ауыланда құнажынымды 
алуға ГАЗ-АА мен барып, құнажынды оған мінгізіп, енді жүруге, 
машинамыз от алмады, жүргізуші рукаятқаны алуға ұмытып ке- 
тіпті. Қүнажынды бас жібінен алып, бір фляг майды екеулеп кө- 
теріп, шаршап — шалдығып, кешке қарай «Төрт үйге» келдік қой. 
Сол кеште шілдеханаға арнап бірнеше кісі қүнажынды бөлшектеп, 
шек — қарын аршып, етін пісіріп, тойымызды ойдағыдай өткіз- 
дік. Маратым тынышты, жуас, ақылды болып өсті. Оқуды орта- 
лау оқыды. Тэртібі өте жақсы болды. Екібастуз совхозының халқы 
Ақкөлдегідей, жайлы, тұрмыс-халі жақсы болды. Қой мамандары- 
мен бөлімшелердің басшыларымен сыйлас болдық. Қозған руы- 
нан бірыспыра отбасылар болды, бізге жақын жүрді. Мені «күйеу 
жігіт» деп атады. Мэктайдың руы «Қозған-Аю» ғой. Біздің отба- 
сымыз Екібастұз совхозында жүргенде, біздің Айтекең атамыздың 
отбасы Екібастұз қаласында тұрды. Сол қалада үй салды. Зейнет- 
керлікке шығып зейнетақымен күнкөріс көрді. Мен совхозда 1951- 
нші отчетын жасап, треске тапсырып, 1952-інші жылдың қаржы 
— өндіріс жоспарын жасағаннан кейін, 1952-інші жылдың сәуір 
айынан бастап мені Павлодар обком партиясына инструкторлық 
қызметке шақырып, соңымнан қалмады. Екіншіден, келешектегі 
балалардың оқу жайын ойлап, өсіп қалған үш қарындасым бар, 
обкомға ауысуға келісім бердім. Мамыр айында Керекуге көштік. 
Сөйтіп, өз мамандығымен небәрі екі жылдай ғана Екібастұз сов
хозында бас бухалтер болып істедім. Екібастұз совхозы Куйбышев 
ауданындағы шаруашылықтың ең байы болды. Жері шұрайлы, екі 
өзеннің; Өлеңті, Шідертінің арналарында орналасқан, шабынды, 
жэйілім жері көп жэне өнімді болды. Мал шаруашылығы; 4 түлік 
малы түгел өркендеген. Рентабельді совхоз. Екібастұз совхозынан, 
Ақкөл, Өлеңті, Новотроицкй, Шідерті совхоздары бөлініп шықты. 
Екібастұзда 30 мың қой, 7 мың қара мал, 1200 жылқы болатын, 
орта есеппен. Қазір совхоз да. мал да жоқ.

Президентіміз Назарбаев; колдхоз, совхоздарды қүрту керек 
деп, мәселені қатты шиелентірді. Соның ақыры малды құртып, ау- 
ылда жұмыссыздық көбейуге соқты. Жеке шшаруашылыктар аз,
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жэне олардың күші төмен, өсетін түрі шамалы. Сөйтіп, 70 жыл- 
дай ұстамды тұрған ел байлығы «ұстағанның қолында, тістегеннің 
аузында кетті. «Елу жылда ел жаңа». Ол өткен өмір, көрген тү- 
сіміз сияқты болып көрінді. Коммунизмнің ішінде тұрған сияқты 
екенбіз. «Тэуелсіздік» деген жақсы, қүқықсыздық, табыссыздық 
жаман. Соғыс ардагерлерінің бұдан 30 жыл бүрын Брежнев Л:И. 
Берген жеңілдігін, сол ардагерлер 75-80 ге келгенде алып тастауды 
үлкен опассыздық, қайырымсыздық,. Ертеде болмаған жағдай.
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Ақкөл, Екібастұздың кейбір 
адамдары жөнінде:

Ақкөлдің Ысқақов Сейдахмет атты дирекггормен біраз уақыт 
қызметтес болдым. Үлкен жаста, шаруашылықты жаман басқар- 
маса да, ішкіш, ішкенде бейбастақтық жасайтын. Совхоздың, ау- 
данның басшылары да, акиві де жек көретін. Сондықтан қызметті 
көп істей алмай, обком партия оны орнынан босатқызды. Сель
совет председателінің хатшысымен жүріп, оны жұрт біліп қойып, 
абыройын айрандай төккен. Туыстай болып кеткен алғашқы мұ- 
галімдерім; Мұқатай Мұсабеков, Бұғыбай Нұрышев, Сейфолла 
Мұқажановтар. Армияда бірге болып, қатар төсекте жатқан, қиын- 
дықты бірге өткізген, Қосман Түсіпов, Ақашок Дайрханов аман ке- 
ліп отбастарына оралды. Зияш, Қошқарбай, Какау, Бейсенбек атты 
бірге бір мектепте оқыған жолдастарым еді. Артынан Бейсенбек 
мені елге қайтпайтындай сыртымнан азгындық әрекет жасаған. 
Армиядан қайтып оралганда, Ақкөлде анықталды. Мүндай дос- 
тың барынан жоғы. Екібастұз совхозында бас мамандармен жақсы 
сыйластық. Директор Қадыр Билялов та туыстай болып кетті.

Павлодарда 47 жыл
Керекуде өмірдің жарты ғасыры басты этаптары өтті. «Елу жыл- 

да — ел жаңа» дегендей. Социализмді өркендетуге, коммунизмге 
көшуге келіп едік, енді міне «капитализмге» көшуге бет алғандай- 
мыз. 20 миллиондық компартия «КПСС» қолма — қол қүрып кетті. 
Оның жұрнагы Қытайда, солтүстік Кореяда, Кубада ғана сақталып 
келеді. Бұрынғы КПСС-тің белсенділері болтан Ельцин Б. Н., На
зарбаев Н. А., Горбачев М. С., Шеверназде Э. А., Алиев, Каримов 
И. К. сиақтылар қазір жаңа реформа жасайтын жайда. Өмірлері 
жайлы өтіп жатқан бірі жоқ. Әсіресе біздің Отанымыздың халқы- 
ның материалдық жағдайы төмендеуде, жүмыссыздық өсуде, бұ- 
рынғы берілген кейбір материалдық жеңілдіктер жойылуда, адам- 
дардың моральдық түрмысы төмендеуде. Жұмыс атқаратындар 
бірнеше айлар еңбек ақысын ала — алмай, саудаға, кейбіреулері
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ұрлық-қарлыққа, басқа да «табыстың» түрлеріне көшуде. Жетпіс 
жыл жинаған елдің байлығы «ұстағанның қолында, тістегеннің ау- 
зында» кетіп жатыр. Совхоз — колхоз жойылды. Қоғамдық мал, 
басқа да дүниелер чиновниктердің пайдасына кетті. Ауыл шаруа- 
шылығы үлкен күйзелісте. Көп шаруалар қалаларга көшіп жатыр. 
Ауылда кэрі — құртаңдар, кейбір шаруа қожалықтары қалды. Ау- 
ыр өндірісте оңып жатқан жоқ. Трактор жасайтын, картон — рубе- 
риод, химия заттарын, темір бетон, кірпіш т. б. өндірістер тоқтап 
тұр. Олардың қымбат қондырғыш дүниелері эртүрлі жылпос чи- 
нушалардың қолында кетіп жатты. 1952 жылдың мамыр айынан 
бастап Павлодар обкомпартиясының ауыл шаруашылық бөлімінің 
нұсқаушылық қызметін атқара бастадым. Бір жыл өткенде, «Тың 
жэне тыңайган жерлерді игеру» шараларына байланысты, обкомда 
«совхоз» бөлімі ашылды. Мәскеуден Набойченко Степан Борисо
вич деген хохол бастық болып келді. Мен оның қарамағаына нүс- 
қаушы болып ауыстым. Тың игеріліп, жаңадан совхоздар құрыла 
бастады. Жаңадан кадрлар мыңдап келе бастады, жаңа техникалар 
алынып, қүрлыс ұйымдары ашылып, қүрылыс жұмыстары өркен- 
деді. Осылардың бар салаларын бақылау, үйымдастыру, кадрлерді 
іріктеп алу, аудандарда ауыл шаруашылық салаларын ұйымдасты- 
ру бізге жүктелді. Алғашқы жылдары қызметті түнгі 12 ге дейін 
істеп жүрдік, ауыр болды. Н. С. Хрушев мазасыз басқарушы, бізге 
сондай талап қойып, қызметті аянбай істеткізетін болды. Бұл И. В. 
Сталин өлгеннен кейін, СССР-дің бірінші бастығы болып тұрды. 
Өзінде де маза жоқ, басқаға да маза бермейтін. Бірақ, Н. С. Хру
шев кезінде ауыл шаруашылығы алға басып тез өркендей баста
ды. Совхоз бөлімінде үш жыл қызмет атқардым. Сол уақыт ішінде 
облыста жаңадан жүзге тарта «тың» совхоздары ұйымдасып, мем- 
лекетке астық бере бастады. 1955 жылдың ақпан айында Алматы- 
да совхоз директорларының үлкен жиналысында Л. И. Брежнев ол 
кезде ЦК партияның екінші хатшысы, біздің Павлодар облысын 
көп мақтады. Әрбір гектар егінен 15-16 центінерден дэн алып, бір- 
неше план тапсырғаны үшін мен медаль «За трудовую доблесть», 
одан кейін ВДНХ-ның күміс медальін алдым. Қалаларда да, ауыл
да да күрделі құрлыс күшейе берді. Алюминий, машина жасай-
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тын, Ферросплав, химия заттарын өндіретін рубероид шығаратын, 
нефтепродукталарын шығаратын, электр өндірісін т. б. өндіріс 
күштерін салатын болды. Жүздеген совхоздар, элеваторлар, астық 
қоймалары, Ертіс-Қарағанды каналы салынбақшы. Қалалардың, 
аудан орталықтарындағы құрлыстар да еселеп өркендемек. Қыс- 
қасы, қүрлысқа байланысты күштерді алға апару, оларға мезгілін- 
де басшылық жасау обком партияның басты міндеті саналып, жеке 
құрылыс бөлімі ашылды. Оның бірінші бастығы ескі коммунист 
Барков Сергей Алексеевич болды. Қарамағында үш инструктор 
болдық. Мен, Галкин Василий Степанович, Санкин Юрий Ефимо
вич үшеуі де жогаргы мамандыгы бар, байсалды, ақылды жігіттер. 
Тізе қосып, тәртіппен, жоспармен, ұстамдылықпен қызмет атқар- 
дық. Жыл өткен сайын құрлыс көлемі күшейіп, арта берді, жылы- 
на 300-400 миллион рубльге дейін құрылыс — монтаж жүмысын 
игеру керек болды. Обкомда жауапкершілік күшейді. Өзі жастау, 
өзі пәрменді басшылар қажет болып, күрделі қүрлысты жэне ауыр 
өндірісті басқаруға Харазов Валерий Иннокентьевич обком сек- 
ретары, Требухин Феодр Васильевич қүрлыс бөлімінің басшылы- 
ғына бекітті. Бұларды ЦК КПСС бекітті. Қадірлі жолдасымыз — 
жолдасымыз Санкин Юрий Ефиомич жүректің қатты сырқатынан 
қайтыс болды, 35 жаста. Әйелі, екі кішкентай балалары қалды. 
Шамамыз келгенше көмектестік, отбасына жэрдемақы тагайын- 
далды. Санкиннің орнына Инкин Генадий Афанасьевич инженер 
қүрлысшы келді. Қызметгі бірігіп істедік, аянбадық, уақытпен са- 
наспадық. Қүрлыстың нағыз патриоты болып алдық. Күрделі құр- 
лыс жөніндегі келесі эңгімені орыс тілінде жазуды дұрыс көріп 
отырмын. Ерекше терминдері, қазақшаға ауыр жерлері бар.

О размахе капитального строительства 
в павлодарском прииртышье

В Павлодаре до 1954 года проживало около 25 тысяч человек, 
самыми заметными зданиями были 16 — квартирный жилой дом 
по ул. Естая и одноэтажный торговый ряд по ул. Ленина. Никаких 
инженерных коммуникаций, благоустройства, озеленения не бы
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ло. Город освешался дизельной электростанцией завода «Октябрь». 
Стройтельство началось с освоения целины. В 1954г. было созда
но четыре совхоза: им. Куйбышева, им. Абая, им. Ленина, 19 парт- 
съезд. Одновременно осушествляся выбор плошадок еше для 28 
совхозов. Быстырыми темпами были создано подрядные тресты 
по сельскому строительству. С большими трудностями комплекто
вали их руководителями, инженерно — техническими кадрами. На 
скорую руку составляли проекты и сооружали производственную 
базу по изготовлению стенового материала, столярки, железобето
на. В течение семилетки были застроены многочисленными жи
лыми, культурно — бытовыми и производственными зданиями 
центральные усадьбы более 50 совхозов, которые стали мошными 
фабриками зерна и живодноводческой продукции. Новые совхозы 
и дальше продолжали создоваться быстрыми темпами. Уже в 1958 
году Павлодарская область за большие успехи в повышении уро
жайности зерна и сдаче хлеба государству была награждена орде
ном Ленина. Потребовалось всего четыре года, чтобы создать на 
новом участке райцентр Майского района-с. Белогорье. Под пов
седневным контролем первого секретаря райкома X. X. Демесино- 
ва и отдела строительства обкома партии за четыре года были 
построены административное райкома, райисполкома, Дом куль
туры,, баня, помещения для финорганов, котельная, коммунально
бытовые объекты, благоусторенных жилых домов. Ведущими и 
видными организаторами сельских строек были Я. Н. Медведев, 
П. И. Знаменшиков, Ю. В. Иванов, В. В. Некрасов, Е. Нургожин, 
Ж. Рамазанов, М. М. Жусупов. В целом, крупные подрядные и суб
подрядные организации стали действовать с 1955-1956 годов. На
чала работать крупная строительная индустрия, разворачивается 
промышленное и жилишно-гражданское стройтельство на пло
щадках областного центра. Собственно, началось второе рожде
ние г. Павлодара как индустрияльного и обшественно-культурного 
центра области, а также рождение нового индустряльного города 
Аксу, «Ермак», города уголыников и энергетиков — Экибастуза. 
Упорным трудом 35 тысячного отряда строителей и монтажников 
за сравнительно короткий срок были построены и задействованы
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такие крупные предприятия тяжелой индустрии в Павлодаре, как 
тракторный, алюминевый, нефтеперерабатывающий, картонно
рубероидный, химический, ремонтно-механический заводы, Ерма- 
ковский ферросплавный завод, ЭКИБАСТУЗСКИЕ мошные уголь
ные разрезы, сверхмощные электроэнегетические предприятия и 
службы в Экибастузе, Ермаке и Павлодаре. Построены предприя
тия пищевой, легкой, мясомолочной промышленности, транспор
та, бытового и коммунального назначения. Создана мощная стро
ительная индустрия производства строительных материялов и 
конструкций. Построен современный многоэтажный городской 
жилой фонд в комлексе с объектами культурно-бытового и соци
ального назначения с инженерным оборудованием и полным бла
гоустройством и озеленением. Для того, чтобы практически осу
ществить эту огромную программу, надо было создать мошные 
подрядные организации 40 лет назад в Павлодаре был единствен
ный строй-участок Транстроя по сооружению пристанционных 
зданий и сооружений. Совершено отсутствовала производствен
ная база стройтельствоа. Все началось с нуля. В 1955 году в Пав
лодаре для строительства комбайнного завода было создано управ
ление стройтельства. «Павлодарстрой». Формируя свой кадровый 
состав, управление в том же году возвело городок строителей и 
одновременно заложило фунтаменты под первые пятиэтажные до
ма из крупных блоков по ул. Куйбышева «ныне Торайгырова». На
ряду со стройтельством в Северной промзоне, в 1955 году нача
лось создание нового треста «Алюминстрой», который в первую 
очередь занимался застройкой жилого района алюминшиков. Соз
дание в то время тресты именовались по принадлежности: «Алю
минстрой», «Нефтестрой», «Промстрой», «Трактрострой», 
«Химстрой», «Ферросправстрой», «Иртышуглестрой», «Павло- 
даржилстрой», «Домостроительный комбинат». Одно из главных 
задач павлодарских строителей было быстрое создание собствен
ной пройзводственной базы, особенно по производству железобе
тона, газобетона, столярных изделий, металлических строитель
ных конструкций, асфальтобетона и т. д. В начальный период 
объекты строились из привозных стройтельных конструкций и ма
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териалов. Это было явно невыгодно, дорого, не обеспечивало ра
бочий ритм строек, но в первое время это был единственный вы
ход из положения. Споявлением первых проектных разработок 
Павлодарские строители начали возведение двух бетонных заво
дов, двух бетоно-растворных узлов, трех откырытых полигонов по 
производству бетонных и железобетонных изделий, цеха сборного 
железобетона, цехов будущего деревообрабатывающего комбина
та, цеха газобетонных изделий, депо для двух энергопоездов, обес
печивавших в то время электроэнергией все стройки Павлодара. 
Затем были построены мощные комбинаты по производству желе
зобетонных и газобетонных изделий конструкций «№ № 1. 2. 3. 4», 
которые с успехом выполнили свои задачи. Их возглавляли опыт
ные и добросовестные руководители Ю. М. Калугин, Я. Я. Вих- 
ман, М. М. Глазков, Ю. И. Золин, И. Ф. Куртов, А. И. Гущин., Е. Е. 
Вагнер и другие. Юрий Михайлович Калугин в пятидесятые годы 
был рядовым бетонщиком. Мы вместе учились в строительном 
техникоме, в вечернем отделении. Было тяжело, но перебороли, 
стали дипломированными строителями. Затем поступили на 
стройфак института. Юрий Михайлович великий труженик, кре
пок здоровьем, быстро разбирается в обстановке, принимает пра
вильное решение, что очень важно для руководителя. Стал масте
ром цеха КЖБИ, затем главным инженером и через года два 
директором крупного комбината ЖБИ-2, обеспечивающий деталя
ми и конструкциями промышленное строительство. Учитывая де
ловитость, профессионализм, Ю. М. Калугин был назначен управ
ляющим крупного треста «Павлодаржилстрой», который в течение 
четырех десятков лет возводил самые ответственные объекты жи- 
лишно-гражданского назначения. Послндние почти дватцать лет 
Ю. М. Калугин возглавлял трест, всегда справлялся с возложенны
ми на него заданиями. Интересна также биография Александра 
Исидоровича Гущина. Приехал к нам молодым инженером, стал 
директором Павлодарского строительного техникома, где учились 
я. и. Ю, М. Калугин. Сотни кадров павлодарских строек потгото- 
вил А. И. Гушин. Ввиду необходимости освоения строительных 
конструкций и изделий по полосной технологии «ячеистый газо
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бетон» и преднапряженные конструкций, выбор пал на дироктора 
комбината ЖБИ-1-кандидатура А. И. Гушенко. Он не побоялся, 
стал с большим желанием, грамотно, со знанием дела руководить 
крупным комбинатом с многопрофильной продукцией для строи
тельства. Многие годы он успешно исполнял эту ответственную 
задачу. Своевренно созданная производственная база строительст
ва стала полностью обеспечивать потребности строительного про
изводства области, инее только одной области. База обеспечивала 
строительно-монтажную программу почти на полмиллиарда руб
лей в год. Резко возросла производительность труда строителей, 
соответственно и зарплата; объекты и мощности стали вводиться 
более быстрыми темпами. Наши Павлодарские строители посто
янно занимали передовые места в социалистическом соревнова
нии системы Минтяжстроя Казахской ССР. В шестидесятые годы 
один за другим начали вступать в строй действующих первые про
изводственные цеха будущего тракторного, алюминиевого заво
дов, ТЭЦ-2 и другие объекты. Мы помним октябрь 1964 года, когда 
после торжественного митинга, посвяшенного сдаче в эксплуата
цию первой очереди алюминиевого завода и двух энергоблоков 
ТЭЦ-1, был отправлен потребителю первый эшалон павлодарско
го глинозема. Это была большая победа и наших строителей. 
Крупный празник состоялся и в 1967 году, когда была завершена 
первая очередь тракторного завода и были выпушены первые трак
торы «Казахстан». Трестом «Ермакферросплавстрой» в 1964 году 
были введены ремонтно-механический цех и объединенный склад 
шихты. Первая очредь основного производства «первая печь цеха 
№2 выдала ферросилиций 18 января 1968года. В последующие го
ды в установленные сроки вводились все производственные мощ
ности, и завод являлся правофланговым по всей отрасли «профи
лю» в Советском Союзе. В настояшее время в трудных условиях 
этот же завод директор Святов Болат не плохо справляется со сво
ими задачами, рентабелен. Особо следует сказать о жилишно- 
гражданском строительстве и застройке городов Павлодара, Эки- 
бастуза, Ермака «Аксу». Мы придавали важное значение 
генеральному плану застройки, особенно областного центра Пав
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лодара. Нам удалось привлечь такой ведущий институт, как Ле
нинградский «Ленгипрогор», который разрабатывая Генплан г. 
Павлодара с учетом наших предложений и замечаний, выполнил 
хороший проект планировки, который уже более сорока лет архи
текторы, пректировшики и строители на практике. Созидателям 
наших городов, в часности, Павлодара, удалось внедрить в строи
тельство различные типы жилых домов и общественных, культур
но — бытовых объектов. Жилые многоэтажные дома были в кир
пичном, крупноблочном и крупнопанельном вариантах различных 
серий, различной этажности, от 5 до 10 этажей, ; были отдельные 
монолитные дома в 16 этажей. Такое разнообразие как жилых, так 
и объектов культурно-бытового и общественного назначения укра
сило и обогатило структуру и архитектурную композицию заст
ройки кварталов и микрорайонов, основных проспектов городов. 
Примером может служить проспект Кутузова, улица Естая, Лер
монтова, Торайгырова в Павлодаре. Город Павлодар по степени 
композиционных решений, комплексиосности, качества строи
тельства, благоустройства и озеленению, а также поинженерным 
коммуникациями выгодно отличается от других многих городов 
Казахстана и не только нашей республики. Неплохо осуществлена 
застройка Экибастуза и Ермака. Генеральными планами руко
водствовались и сельские строители при создании совхозных 
центральных усадеб, районных центров. В определенной степени 
осушествлялся контроль за реализацией проектов плаировки как 
наших городов, так и сельских, рабочих поселков городского типа. 
Вот несколькими ветеранов треста «Промстрой», «Павлодар- 
жилстрой» и ДСК, построивших как производственные, так и жи- 
лишно-гражданские объекты. Это бригадиры Николай Гуш, Мир- 
забек Магомедов, Свтлана Афанасьева, Дмитрий Федотов, Николай 
Жиляков, Александр Сотников, Семен Саприн, Николай Меньши
ков, Евдокия Селицкая, Виталий Лидько, Костай Абилов, Антони
на Рябушкина, Раиса Емелина, Сергей Дамидов. Ветеранами и 
правофланговыми ДСК были Нина Литвин, Иван Кулешов, Нико
лай Лысенко, Зоя Шалугина, Александр Серебренников, Абыкен 
Елеуов, Анатолий Иванов, Николай Бобков, Николай Шишкин. В
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тресте «Ермакферросплавстрой» гордились такими людьми, как 
Юрий Шеломицкий, Кабыл Жүргенов, Рахымбек Нургалиев, Рай
са Борисенко, Алексей Синяков, Николай Киселев. С создание го
родов прекрасно трудились проектировщики, архитекторы, заказ
чики при участии руководителей проектного инстита 
«Павлодаргражданпроект» Георгия Владимировича Буякевича, 
Людмилы Никифоровны Пашковской. Много добрых слов следует 
сказать в адрес архитекторов Валерия Борисовича Гребня, Юрия 
Владимировича Наумова, Виктора Яковлевича Червонцева, Кудай- 
бергена Ибраева. За последние 40 лет трудящиеся городов области 
получили от павлодарских строителей более 10 тысяч благоуст- 
ренных квартир, десятки общеобразовательных школ на 40 тысяч 
ученических мест, детских садов и яслей на 25 тысяч мест, боль
ницы на 4300 коек, поликлиники на 4500 посещений, комплексы 
профтехучилищ на 4600 мест. Введены Дворцы культуры, киноте
атры, многочисленные корпуса высших и средних специальных 
учебных заведений., Дом быта, бани, спорткомлексы и т. д. Сегод
ня мы, ветераны строительных дел Павлодарского Прииртышья, 
имеем право считать, что смелая и грандиозная программа за че
тыре десятилетия была выполнена добросовестно. Города и цели
на поднимала людей, люди создали города и целину. В самый 
ответственный период строительства во главе «Главпавлодарст- 
роя» стоял крупный организатор, волевой руководитель, талантли
вый инженер Александр Васильевич Ломов. Он был гигантом 
строительного производства, трудилсяне жалея себя, опережая 
жизнь, за 60 свох лет он сделал дел за целый век! Он внес огром
ный вклад в развитие экономики не только городов нашей области, 
но всего Казахстана. Он впоследствии работал Министром Строи
тельство Каз. ССР. Качество, которое больше всего характеризует 
Ломова-чувство долга. И этому долгу он посвятил практически 
всю свою жизнь. Он не знал и не хотел знать, что могут быть неп- 
редолимые преграды. Он терпеть не мог, когда кто-то пасовал. За 
время совместной работы с Ломовым А. В. я прошел большую 
школу всестороннего управления строительным производством и 
экономикой. Особая заслуга А. В. Ломова в том, что он сумел в ко
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роткий срок сплотить коллективы строителей и монтажников, в 
кратчайшие сроки построить объекты строительной индустрии и 
базы монтажных организаций, что впоследствии позволило однов
ременно вести стройтельство тракторного, химического, нефтепе
рерабатывающего, ферросплавного, алюминиевого заводов, уголь
ных разрезов Экибастуза, крупнейшие объемы 
жилмшно-гражданского строительства в городах области. Алек
сандр Васильевич исключительно объективно, безошибочно ста
вил на руководяшую работу молодых инженеров. И люди его не 
подводили, четко и оперативно решали все возникаюшие сложные 
задачи, хорошо организовывали производственные процессы. 
Многим хорошо известны имена Бориса Алексеевича Веселова, 
Валентина Александровича Абрамовича, Владимира Лейбовича 
Гольбраха, Юрия Михаиловича Калугина, Александра Владими
ровича Гальченко, Григория Яковлевича Толкова, Владимира Пет
ровича Богомолова, Николая Ивановича Чмых, Артура Никандро- 
вича Холодова, Петра Федровича Радецкого, Николая 
Гатаулиновича Шафеева, Юрия Михайловича Шевченко, Михаила 
Григорьевича Кондрашенко, Казбека Магзиевича Омарова, Серик- 
бая Бариевича Алибаева, Рамазана Шариповича Жұматаева, Ана
толия Федоровича Шаяхметова, Николая Сергеевича Лонтковско- 
го, Якова Измайловича Газизова, Анатолия Николаевича 
Воробьева, Виктора Павловича Зайцева, Анатолия Устиновича Во
робьева, многих других. Более молодые из этой замечательной ко
горты руководящих кадров и сейчас в новой обстоновке трудятся 
со знанием дела, сообразуясь с особенностями времени. Николай 
Иванович Чмых-Аким города Павлодара, Анатолий Федорович 
Шаяхметов-зам Акима Павлодара по коммунальному хозяйству и 
строительству. Серикбай Алибаев — председатель комитета цено
вой и антимонопольной политики по области, и т. д. Большим ува
жением пользовались среди строительной общественности такие 
крупные деятели области, как Иван Михайлович Буров, Валерий 
Иннокентьевич Харазов, Федор Васильевич Требухин, Рыспек 
Мырзашев, Құрман Дидов.
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О наших вожаках в обкоме

За сорок лет трудовой творческой деятельности, на ответствен
ных работах областного масштаба, приходилось часто встречаться 
и слушать первых руководителей области и городов, и делать для 
себя выводы об их деловых и интеллектуальных качествах — орга
низаторских способностях, как государственные и политические 
деятели того времени. Старался подражать лучшим приперам и са
мих руководителей. За 40 лет в Павлодаре побывало 10 первых 
секретарей обкома партии. Они, конечно, старались проводить в 
жизнь директивы партии, его ЦК. В то время были на высоком 
уровне влияние и авторитет партии. Однако, уровни подготовлен
ности, человечности, глубина знаний, партийности, этики не всем 
были одиноково доступны. М. И. Золотухин, М. Д, Даиров, И. И. 
Афонов, С. Д. Елагин, И. Г. Слажнев, В. К. Шишонков. В. К. Бу
ров, Б. В. Исаев, П. И. Ерпилов, Мешеряков. Они были различны 
по степени подгодовки, опыта, глубине знаний, а также немало
важно по характеру и чистоплотности. Вряд ли ошибусь в своем 
анализе и выводах, если скажу, что в составе перечисленных деся
ти первых руководителей, самым достойным политическим и го
сударственным деятелем крупного масштаба, каким должен быть 
первый секретарь обкома, является Буров Иван Михайлович. Муд
рый, обоятельный, эрудированный, всегда подтянутый, одинаково 
ведет себя с категорией людей любого ранга-от рабочего до ми
нистра Союзного масштаба. По характеру всегда уровновешен. 
Всегда объективен в отношении к подбору и расстоновке кадров, 
конечно, исходя из требований ЦК КПСС «тоталитаризм». И. М. 
Буров часто встречался с ответработниками обкома, давал советы 
по усовершенствованию работы, о кадрах, даже как правильно 
разговаривать, в т. ч. по телефону... Многому я научился у него. 
Приезжала к нам комиссия ЦК КПСС по изучению опыта работы 
Павлодарского обкома партии. В том числе работы отдела строи
тельства. Наш отдел неплохо котировался, показатели области по 
освоению капитальных вложений, по вводу объектов и мощнос
тей, по подбору инженерных кадров строительства выглядели неп-
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лохо. Я  написал короткую, но обстоятельную справку, одобренную 
И. М. Буровым. Справка принята проверяющими без изменений. 
Были случаи, когда некоторые переделывали справку два — три 
раза. Если найду экземпляр своей справки, приложу ее к данному 
сочинению. Среди десяти первых секретарей обкома за 40 лет 
только один, Музаффар Даиров, был местной национальности, и 
то в этой должности проработал лишь три месяца. Он прибыл из 
Алматы, с поста секретаря Президиума Верховного Совета Каз. 
ССР, опыта на парт, работе не было. На его места был избран Иван 
Ильич Афонов, бывши второй секретарь ЦК Компартии Казахста
на. Его привез Л. И. Брежнев, занявший в ЦК место Афонова. То
талитаризм не допускал того, чтобы на первом месте находился 
представитель коренной национальности. Надо также отметить, 
что более подгодовленные казахские кадры в основном были унич
тожены в годы репрессии 1937-1953 годов. По малейшему поводу 
более или менее грамотные казахские кадры были обвинены «вра
гами народа», и в послетствии уничтожены или осуждены на дол
гие годы и сосланы в далекие края СССР. Даже счедовод фермы и 
гуртоправ в Аккульсом совхозе в 1937 году были по какому-то 
«доносу» обвинены» врагами народа» осуждены каждый на 10 лет 
и сосланы в Сибирь. Когда я вернулся с войны из Дальнего Восто
ка в 1947 году, указанные двое тоже приехали со ссылки домой. 
Какое издевательство! В то время от страха мы вынуждены были 
наготове держать веши и пишу «на дорогу» для моего отца и де
душки. Так делали и другие! Верномся к краткой характеристике 
первых секретарей Павлодарского обкома партии. Оригинальным 
был С. Д. Елагин. Он хороший пропагандист по вырашиванию во- 
доплаваюших птиц в зоне реки Иртыш. Добивался увелечения 
производства мяса. При нем неплохо развивалось сельское хо
зяйство. Но он был слабый политик, допускал слабость к спирт
ным и женшинам. Однажды он за допушенные приписки зерна по
пал под суд, снят с занимаемого поста первого секретаря обкома. 
Исключен из ЦК КПСС. Далеко от него не ушел И. Г. Слажнев. 
Принципиальные вопросы оперативно не решал, все он изучал, 
«вентилировал». Он был переведен председателем Целинного

32



Крайисполкома. За тем, после ликвидации целинного края, назна
чен заместителем председателея Совмина Каз. ССР, и вскоре скон
чался в Алматы. Совершенно случайным руководителем первым 
был Шишонков. Работая у нас ровно год, дискредитировал себя, 
на почие пьянки искалечил себя, и уехал назад. Мешеряков оказл- 
ся хапугам, не успел приехать в Павлодар, начал строить гаражи и 
жилой дом «особняк». На него было много жалоб и он исчез. Про
изводственником долгие годы, последняя должность-директор Ка
рагандинского завода отопительного оборудования, у нашего быв
шего первого секретаря обкома Исаева Б. В. Трудно понять 
руководителя даже не здоровающегося с людьми. Заходит в зал 
заседаний бюро обкома, даже не замечает, что здесь сидят сотни 
людей. Не раз я возмушался, и не только я, его пренебрежитель
ным отношением к людям. Под псевдонимом «В. Лыков» он пи
шет стихи и мемуары. Живет в Павлодаре. Признаки тоталитариз
ма «в шовинистическом плане» имеют место и в настоящее время. 
В честь 100 — летия Великого К. И. Сатпаева Аким города Павло
дара внес представление о присвоении его имени действующей 
улице Дзержинского. Маслихат города Павлодара «секретарь Вих- 
лянов» дважды отказал этому доброму намерению. В составе мас- 
лихата только один казах. Предпоследним первым секретарем 
обкома был П. И. Ерпилов, не выступал без шпаргалки. Даже 
открывает какое-либо собрание, обязательно читает текст, кото
рый заранее подготовлен. Такие вот горе-руководители партии, во 
главе с Горбачевым М. С., ввиду своей безпринципности и безгра
мотности, угробили в целом партию-КПСС в 1990 году, как през
ренные изменники партии. Могучая, 20-ти миллионная партия, 
всесильная система социализма в мире, ввиду вредительства Гор
бачева, Ельцина и им подобных, рухнула как карточный домик. 
Система социализма под руководством Ленина-Сталина, их после
дователей держалась 70 лет, имела огромнейший авторитет в ми
ре, у международного пролетариата. За 70 лет в СССР построено 
социалистическое общество, поднялось благосостояние народа, в 
т. ч. Казахстане. Народы в материальном отношении и в мораль
ном тоже, жили в два раза лучше, чем сейчас, когда вышел на рель
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сы самостоятельности, независимости. Идет дальнейшее ухудше
ние уровня жизнии Казахстанского народа. Господин наш 
Назарбаев Н. А. тридцатилетнюю «стратегию» имеет, а вот на год 
два прогнозировать еше не научился, последнее время стал изли
ваться над пожилыми, в т. ч. участниками ВОВ. Натуральные льго
ты, установленные еше тридцать леть назад Л. И. Брежневым в 
начале апреля с. г. с нас сняли самым песпардонном образом. Са
мому молодому ветерану войны-75 лет, вообше осталось мало, 
большинство в постельном режиме, больные. Самое большее, 
осталось жить одну пятилетку! В такой кризисной ситуации гос
подин Назарбаев лишил ветеранов войны самого необходимого- 
льгот на лекарства, на транспорт, на коммунальные услуги и т. д. 
Если бы компартия, этого бы не случилось!!. В партии был период, 
когда Н. С. Хрущев придумывал хозяйством и в структуре самой 
партии. Однажды это коснулось и меня. Когда в 1963 году стали 
сельские и городские комитеты не подчиненные друг-другу в пе
ределах области, я был избран первым секретарем Павлодарского 
промышленно-производственного парткома, входившего в сельс
кий обком партии, а горкомы; Павлодарский, Экибастузский, и 
Ермаковский-подчинялись непосредственно Целинному крайкома 
партии. В составе нашего парткома оказались все партийные орга
низации областных учреждений, все сельхозники, переработыва- 
юшая промышленность; элеваторы, молзавод, мясокомбинат и т. д. 
Бюро парткома состояло из 9 известных-авторитетных коммунис
тов. Партком за полуторогодичную свою деятельность провел за
метную организаторскую и политическую работу, значительно 
была поднята роль и ответственность первичных партийных орга
низаций областных организаций и учреждений. Горкому партии 
ранее хватало работы помимо этих парторганизаций областного 
масштаба. Он занимался первичными организациями производст
венных предприятий, имеющих планы по номенклатуре продук
ций. Наряду с повышением уровня деятельности парторганиза
ций, руководство парткома конкретно занималось с отдельными 
нарушителями партийной и государственной дисциплины. Так, за 
непартийное поведение по отношению к подчиненным был исклю
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чен из партии начальник штаба гражданской обороны области. 
Был случай отказа в приеме в партию главного режиссера облдрам- 
тетра Кузенкова, ввиду его аполитичных выступлений и неподго- 
довленности. Помимо плановых заседаний бюро парткома, прово
дили пленумы по злободневным вопросам с приглашением, как 
правило секретарей первичных парторганизаций и хозяйственных 
руководителей. Кроме того, члены бюро парткома нередко участ
вовали на партийных собраниях коллективов, выступали там от 
имени парткома. Вспоминается один чрезвычайный и экстренный 
случай. В один день «1964г» пришлось похоронить двух наших 
коммунистов-руководителей; Медведев, попал в аварию, находясь 
в другой области по вопросам приобретения кормов для скота из- 
за гололедицы. Он работал заместителем начальника обльселхо- 
зуправления, был опытный руководитель. Второй-Петров А. П. 
заведуюший сельхозотделом обкома партии, умер от сердечного 
приступа. Оба на учете в нашем парткоме, а Медведев еше и член 
бюро парткома. Всю церемонию прошания с покойными приш
лось организовать парткому, во главе с его секретарем. Два гроба 
устанавливались в фойе облдрамтетра, играл духовой оркестр, 
провели митинг на кладбише, они легли рядом, организовали про
щальный обед. По принципяльным организационным и полити
ческим вопросам я советовался с руководством обкома. Партком 
просуществовал полтара года. После Октябрьского пленума ЦК 
КПСС, когда ЦК попрошался с Н. С. Хрущевым за перегибы в ру
ководстве особенно сельским хозяйством и структурных измене
ниях в партии и народном хозяйстве. Первым секретарем ЦК 
КПСС был избран Л. И. Брежнев. Партком наш проработал с чис
той совестью. Наша практическая деятельность получила положи
тельную оценку со стороны обкома и обшественности. К середине 
шестидесятых годов в области, в республике были достаточно 
подгодовленные резервные кадры для выдвижения на руководя
щие должности горкомов, райкомов, горрайисполкомов, даже и 
обкома партии и облисполкома. Однако, волюнтаризм Н. С. Хру
щева допускал пренебрежение к местным кадрам; только в 1962 
году вместе с Шишанковым В. К. был «десант» в составе более
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десяти человек на указанных выше постах; Красношеков, Рудь В. 
И., Соколов, Калашников, А. В., Потапов А. В, Пуза В. И, Чеховс
кая К. И, Болдычев А. И, Галкин В. С. В основном они поработали 
кое-как год-два, и уехали в Россию, Украину, кто-куда. Кроме Со
колова, Потапова, организуюшей роли мы не заметили. Зато, они 
своими неумелыми «способностями» создали нехорошие настрое
ния в области, часть из них дискредитировали себя. После ухода 
Н. С. Хрущева с руководства КПСС обстановка с тоталитаризмом 
изменилась в первый период с приходом Л. И. Брежнева в лучшую 
сторону, и ухудшилась с приходом Горбачева М. С, приведший 
КПСС к полному краху в 1990 году. В связи с ликвидацией партко
ма областных организаций в 1964 году после Октябрьского Плену
ма ЦК КПСС, я стал работать заведуюшим отдела строительства 
обкома партии. Работавший до меня Потапов Александр Василье
вич был выдвинут на такую же должность в Целинный Крайком 
Компартии Казахстана. С семьей Потапова А. В. моя семья дружи
ла долгие годы. Я подобрал в отдел толковых инженеров-строите- 
лей, с опытом работы; Галкина Василия Степановича, Сафитдино- 
ва Рашида Атаевича, Понасюка Виталия Ивановича, поже работал 
еше Переверзев Виктор, Инкин Г. А. Все они были намного моло
же меня, трудились с полной отдачей сил, энергии и знаний. Ра
ботники отдела постоянно занимались и держали на контроле сле
дующие важнейшие вопросы; повышение качественного состава 
кадров, создание их резерва, своевременный ввод объектов и про
изводственных мошностей в эксплуатацию, резервы повышения 
производительности труда, развитие хозрасчета в строительства, и 
промышленности, повышение индустриальности строительства, 
экономическое стимулирование и совершенствование хозяйствен
ного механизма, социалистическое соревнование между организа
циями Главка и вообше между стройками предприятиями про
мышленности строительных материалов. По этим узловым 
вопросам работники отдела периодически подводили итоги, выез
жали и разбирали на стройках и предприятиях стройиндустрии. 
Опыт работы нашего отдела были предметом изучения обошения 
ЦК КПСС в конце шестидесятых годов. Бригада ЦК КПСС дала
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положительную оценку работе нашего отдела и отметила большие 
практические дотижения области в развитии промышленности, 
создании крупных отраслей как промышленности так и строитель
ных мощностей. Было отмечено, что за два десятилетия областной 
центр г Павлодар качественно возрос во много раз, население ко
торого с 30 тысяч в пятидесятые годы достигло 300 тысяч человек. 
Основные магистральные улицы и проспекты застроены домами 
различной этажности «5, 9, 12» с выразительным оформлением 
фасадов с учетом градостроительных требований, в связи с этим в 
целом г Павлодар выгодно отличается от многих других городов и 
имеет свое особое «лицо». Построены и развиваются промышлен
ные гиганты; тракторный, алюминиевый, нефтеперерабатываю
щий, химический, кардонно-рубероидный заводы, их энергетичес
кая база, предприятия стройиндустрии и. др. Далее отмечалось, 
что во все это вложен титанический труд, творческие дерзания 
многих тысяч строителей на протяжении дватцати лет. Успешно 
сооружаются промышленные гиганты и новые города Экибастуз и 
Ермак. Коллективы строителей области напряженно трудятся, 
вносят значительный вклад в выполнение поставленных ЦК КПСС 
народно-хозяйственных задач. Примерно так было отмечено в 
справке ЦК. Также сказано о положительной организаторской де
ятельности Павлодарского обкома партии, его отдела строи
тельства. В числе особо важных строек следует выделить строй
ки канала Иртыш-Караганда. Он начал строиться по инициативе 
Л. И Брежнева, Д. А. Кунаева. Выдвинул эту идею певый прези
дент Акедемии Наук Казахстана К, И. Сатпаев. Канал длиной 500 
километров поднимал воду Иртыша на полкилометра этот подъем 
осуществляли 22 насосных станций, каждая из них в среднем под
нимала воду 20-25 метров. Канал охватывал территорию двух, 
Павлодарской и Карагандинской областей. В зоне канала обеих 
областей немало тысяч гектаров орошаемых земель, десятки сов
хозов и другие сельскохозяйственных организаций. Канал 
«Иртыш-Караганда» был сооружен в семилетний срок УС 
«Иртышканалстроем», входившим в состав Минэнерго СССР. В 
основное время стройкой руководил Зборовский Наум Львович —
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хороший организатор строительства ирригационных и мелиора
тивных сооружений. Основной штаб стройки был дислоцирован в 
пос. Молодежный Карагандинской области, в ПО километрах от 
Караганды. Крупномасштабной союзной стройкой являлись «Эки- 
бастузские сверхмощные угольные разрезы; «Богатырь», «Восточ
ный», «Северный», «Майкубеньский», даюшие десятки миллио
нов тонн дешевого угля в год. На базе этих углей сооружались 
крупнейшие теплоэлектроцентрали; Экибастузские ГРЭС-1, 
ГРЭС-2, ЕрмаковскийГРЭС, три теплоэлектроцентрали в Павло
даре. Для строек ГРЭС в Экибастузе был создан специальный 
отраслевой Главстрой в Павлодаре. Во главе этого главка стоял 
Шарков Геннадий Петрович. Суммарная мошность перечислен
ных электростанций составил — 10. млн. кВт.. Сооружены на мно
гие тысяч километров высоковольные линии электропередач. До 
Омска, Рубцовска, Саратова, Семипалатинска.

Четыре крупных подрядных треста и межколхозстрой выполня
ли большую программу строительства программу строительства в 
совхозах, колхозах, хлебоприемных пунтктах, сельских районных 
центрах. Приведенные выше разнообразие масштабов и важность 
строек в Павлодаршине красноречиво свидетельствуют о высокой 
ответственности партийных и хозяйственных органов Павлодарс
кой области в тот период, когда практически осуществлялись эти 
государственные грандиозные мероприятия. Немаловажным было 
прохождение месячных курсов Москве «февраль-март 1968г» по 
совершенствованию навыков в практической работе многих заве
дующих строительными отделами обкомов партии и ЦК партии 
Союзных республик. По итогам учебы сдавали зачеты и экзамены, 
нам выданы соответсвуюшие гербовые дипломы. Это было полез
ное мероприятие для практической нашей деятельности. Значи
тельным для меня было посещение в течение недели Литовской 
республики по приглашнию бывшего нашего секретаря обкома 
Харазова Валерия Иннокентьевича, работающего в 1968 году вто
рым секретарем ЦК Компартии Литвы. Наша делегация; Требухин 
Федор Васильевич-секретарь обкома, Пирожников Геннадий Ива
нович, Гальченко Георгий Владимирович, гл. архитектор области.
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Были мы в Вильнюсском домостроительном комбинате, на строй
ках Каунаса, причем расстояние в 110 км. Мы проехали за один 
час, такая чудесная асфальтирования дорога. Были в г Тракая, там 
старинная крепость, большое озеро-почти море. Везде была теп
лая встреча как партийных работников, так и строителей. Харак
терно, что до нашего приезда в Вильнюс, в ЦК составили «Прото
кол» наших посещений городов, строек и предприятий. И мы 
точно саблюдали такой график. По приезду в Вильнюс нас в 6 ча
сов утра встретили т. т. Харазов В. И. и зав. отделом строительства 
ЦК КП Литвы. Разместили нашу делегацию в только что постро
енной гостинице в центре. В первый вечер мы с Требухиным Ф. В. 
побывали на загородной даче Валерия Иннокентьевича. Долго мы 
там беседовали, ужинали, ходили по лесному массиву, просто 
отдыхали. Один был беспокойный человек — Людмила Петровна, 
она все заботилась сделать что-то горячее, все угошала нас то 
шашлыком, то оладьями, то каким-то литовским блюдом. Верну
лись в Вильнюс около часа ночи. Мы возвращались домой с хоро
шим зарядом, обогащенные.. Выехали из Вильнюса скорым поез
дом. В Москве пересели на Павлодарский самолет. На одном из 
занятий мы подробно рассказали о делах партработников и строи
телей Литвы, что выглядит лучше, чем унас. В часности о застрой
ке новых микрорайонов «Вильнюса», Лоздинай, и «Джерминай». 
В конце 1969 года сложилась обстановка при которой мне приш
лось перейти на другую ответственную работу. Позвонил Иван 
Александрович Быстров, председатель Госстроя Каз ССР, бывший 
заведуюший отделом строительства ЦК КП Казахстана, знавший 
меня по партийной работе, затем перешедший в Госстрой респуб
лики. В начале он спросил мое мнение о переходе Георгия Влади
мировича Гальченко с главного архитектора области директором 
проектного института «Павлодаргражданпроект», как имеюший 
опыт работы в проектных организациях. Я выразил свое согласие 
на переход Гальченко Г. В. Тогда И. А. Быстров задал щепетиль
ный вопрос. Вы долгие годы трудитесь в обкоме, не пора ли перей
ти на более самостоятельную, творческую работу-главным архи
тектором облости, как полно именутся; заведующим облотделом
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по делам архитектуры и строительства. Я серьезно задумался над 
этим внезапно возникшим вопросом, и попросил сутки для ответа. 
Действительно, 18 лет тружусь в стенах обкома партии, работа не
нормированная, ответственная, пользуюсь уважением, авторите
том, справляюсь со своими обязанностями. Однако много однооб
разия, приходится очень много писать различных деловых справок, 
проектов постановлений, и т. д. Работа беспакойная и уже не все в 
порядке с нервами в 46 лет! Хотя ежегодно отдыхаю и лечусь в са
наториях ЦК КПСС. Подумал, что если перейти в архитектуру, то 
там более свежая для меня творческая работа, большая самостоя
тельность и главное — в три раза больше численность работников. 
На следующий день, как обешал, позвонил И. А. Быстрову, сооб
щил ему, что в принципе согласен с его предложением, только про
сил его согласовать, обговорить с Иваном Михайловичем Буро
вым, первым секретарем обкома партии. Через часа два звонит по 
«вертушке» И. М. Буров, приглашает к себе, говорит, что есть 
принципальный разговор. Я представился ему через минут 15. Он 
предложил сесть к приставному столу, и спрашивает, какой у меня 
состоялся разговор с И. А Быстровым. Я сказал, что вопрос о пере
ходе Г. В. Гальченко считаю целесообразным. А на вопрос обо 
мне, я ему ответил через сутки, что о моем преходе надо решить с 
1 — секретарем обкома, ибо это в его компетенции. Тогда И. М:Бу- 
ров — «Как Вы, Зейнекен, знаете, к Вам по занимаемой должнос
ти, со стороны руководства обкома претензий и замечаний нет; тем 
более, что опыт стройотдела поддержан бригадой ЦК КПСС. Ваш 
долголетний труд в аппарате обкома оценивается только положи
тельно». Что касается нового предложения И. А. Быстрова и Ва
шего ответа ему, я считаю также целесообразным. Я тебе поддер
живаю, окончательное решение за тобой. Вот мое мнение, как 
уважаемому, доброму товарищу. Я выразил И. М. Бурову благодар
ность за оценку моего скромного труда в обкоме и поддержку в 
переходе на новую должность. Обешал, что всегда буду обращать
ся к нему и просить совета по принципиальным вопросам. Он это 
воспринял хорошо. Действительно, И. М. Буров, как первый руко
водитель области, был мудрым, объективным, дальновидным го
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сударственным деятелем. И после соответствуюших формальнос
тей по оформлению решений, стал работать через улицу от обкома, 
начальником облотдела по делам строительства и архитектуры, 
где проработал почти пять леть. Постарался оправдать оказанное 
мне доверие. Перед областным отделом по делам строительства и 
архитектуры встали возрастаюшие ответственные задачи. В на
шей области в 1965— 1975 годах возникли новые отрасли про
мышленности. Объем промышленного производства увелечился 
вдвое. В девятой пятилетке, например, «1971-1975г. г.» в городах 
Павлодаршины намечено соорудит 8 новостроек. В часности, за 
пятилетку увеличить мощности угольных разрезов с 25 до 56 млн. 
тонн в год. За пятилетку построить первую очередь нефтеперера
батывающего завода и подвести нефтепровод Омск-Павлодар- 
Чимкент. Предусматривалось закончить строительство Ермаковс- 
кой ГРЭС на 2400 тыс. квт, ЛЭП-500 на Омск и Рубцовку. Надо 
было развить мощности алюминиего завода, задействовав новые 
мошности спекательного передела. Это вызывает необходимость 
расширения Павлодарской ТЭЦ-1. Намечалось закончить строи
тельство первой очереди химического комбината с объемом СМР- 
177 млн. рублей. Необходимо было полностью построить комлекс 
тракторного завода, рубероидный завод, пустить в эксплуатацию 
ТЭЦ-3, пустить северный водозабор с сетями водопровода, пост
роить комлекс тепловых, канализационных сетей с очистными со
оружениями. Строительство Ермаковского ферросплавного завода 
должно вестись ускоренными темпами, мощность которого по но
вому проектному заданию должна стать самой большой в СССР. 
Все зти гигантские стройки, возрастаюшие объемы СМР, тянут за 
собой увелечение численности строителей, мощностей стройин
дустрии, а все это в свою очередь — возрастания объемов прокт- 
но-сметных работ, жилишно-гражданского строительства. Отсюда 
вытекают и ответственные задачи нашей облархитектуры. В пер
вую очередь пришлось заниматься укреплением кадрами, совер
шенствованием структуры отдела и численности кадров. Опреде
лялись функции и ответственность каждого из работников. 
Обновлялись, исходя из новых задач, нормативно-методические
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документации. Важными задачами нашего отдела являлись; — 
Контроль за обеспечением выполнения планов жилишно-граж- 
данского строительства, особенно ввода объектов в эксплутацию. 
— Своевременность разработки проектно-сметной документации, 
особенно по тематическому плану отдела, а затем по другим пла
новым заданиям области. — Выдача архитектурно-планирован- 
ных решений на разработку проектов и смет заказчикам, контроль 
за правильным их применением. — Разработка проектов плани
ровки городов, микрорайонов, сельских населенных поселков, 
райцентров. Контроль за реализацией генпланов застройки горо
дов и поселков. — Контроль за качеством, саблюдением СНИПа 
подрядными, субподрядными организациями и заказчиками. — 
Ход выполнения важнейших постанавлений Партии и прави
тельства по вопросам жилишно-гражданского строительства, со- 
вершенствованиия проектно-сметного дела. — Оперативная связь 
с Госстроем КазССР технической политики в строительстве. — 
Руководство и взямосвязь с архитекторами городов и районов 
области. Встречались и рассматривали их вопросы один раз в ме
сяц. В течение месяца оперативно встречались или говорили по 
телефону. Как правильно везде делается, по понедельникам прово
дился оперативный разбор итогов прошлой и задачи наступившей 
недели по основным разделам работ. По завершении месяца, про
водились итоги деятельности как нашего отдела, и в целом по 
области. Брали оперативные данные от генподрядных трестов, 
также от заказчиков. Я считалодним из важных вопросов следить 
за работой предприятий стройиндустрии по выпуску прогрессив
ных материалов и конструкций. Поэтому часто у них бывал, и в 
какой-то мере влиял на улучшение качества и увелечения коли
чества их. К ним относятся; керамзитогазобетонные панели, пане
ли перегородок, пустотный настил, детали домов новой серии в 
девятиэтажном исполнении, детали школ, дедсадов серии ИИ-04, 
различные сваи и т. д. Важная номенклатура — преднепряженный 
железобетон. Наш отдел был своего рода генеральным заказчиком 
по разработке генеральных планов городов, сельских поселков, 
композиционных узлов, микрорайонов. Мы оперативно контроли
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ровали ход выполнения проектно-изыскательских работ по тема
тическому плану. Готовые проекты и схемы, сметная документа
ция принимались после проверки и рассмотрения 
Градостроительным советом во главе со мной. В состав Совета, 
кроме ведуших архитекторов, входили руководители и специалис
ты санитарной, противопожарной, водоохранной служб, автоин- 
пекции. Градостроительный Совет заседал, как правило, один раз 
в месяц, а когда появлялась срочная необходимость, то Совет засе
дал и чаше. Решение Совета было обязательным для исполните
лей. В составе Совета были деловые, опытные, эрудированные 
специалисты, и вопросы решались, решения принимались квали
фицированно. Много внимания мы уделяли планировке и застрой
ке сельских поселков, резкая перемена в жизни которых произош
ла с 1954 года, т. е. с момента освоения целины. До освоения 
целины в Павлодарсой области насчитывалось 29 совхозов и более 
ста маломощных колхозов. Сельские поселки не распологали про
ектами планировки и застройки, почти не выделялись для них ка
питальные вложения в строительство. Соответственно и отсуство- 
вала подрядная организация. С 1954 по 1970 год, т. е. за 16 лет 
организовано новых совхозов 92, в т. ч. за счет колхозов 46 — ров
но половина. Строительство усадебных центров целинных совхо
зов в первые годы освоения целины осуществлялось на основе 
схемы-эталона первоочередной застройки. С1957года-по проек
там планировки, разработанными привлеченными проектными 
организациями из Украины, Узбекистана, Таджикистана, России, 
Алматы и других районов страны. Всего участвовало 12 институ
тов. Однако, многие проекты планировки не ответчали строитель
но-бытовым и производственным требованиям села. Ряд генпла
нов предусматривал застройку поселков многоэтажными домами, 
с полным инженерным оборудованием, не сообразуясь с возмож
ностями обеспечения деньгами и оборудованием, мощностями 
подрядной организации. Кстати, больше половины из построен
ных в первые годы более 300 двухэтажных 8-ми квартирных до
мов, из — за неудобств и отсуствия центрального отопления, пус
товало, переоборудовалось, разрушались. В первом десятилетии
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формирование целинных поселков происходило за счет строи
тельства одно-двух, четырехквартирных домов, общежитий с де
ревянными каркасами и шитовыми панелями, а также с заполне
нием стен камышитом по деревянному каркасу с нанесением 
толстого слоя двусторонней штукартурки, затем затирки и побел
ки. В таких же временных зданиях типа обшежития размешались 
школы, детсады, клубы, конторы, которые по истечении срока 
эксплуатации, сносились или реконструировались. Более капи
тальные и типовые жилые дома, школы, дедсады, клубы, больни
цы начали строиться с шестидесятых годов, когда в области была 
создана производственная база сельского строительства. Сохрани
лись такие показательные цифры; за 20 лет освоения целины 
«1953-1973» г. г. в целинных совхозах освоено капитальных вло
жений один миллиард рублей, построено жилья 1904 тыс. кв. мет
ров, школ на 37 тысяч ученических мест, дедсадов на 9805 мест, 
больниц на 926 коек, столовых на 3122 места, бани на 3600 помы
вок, хлебопекарни на 119 тонн в сутки. За 20 лет построено поме
щений для крупного рогатого скота на 331 тысяч скотомест, овчар
ни на 1389 тысяч овец, свинарников на180 тысяч свиней, 115 
машинно-ремонтных мастерских на 14600 условного ремонта, 
зерноскладов на 845 тысяч тонн. Обшая мощность хранилищ зер
на на хлебоприемных пунктах достигла 1340 тысяч тонн, мощ
ность зерносушилок-2732 тонн в час. Построены и задействовано 
три комлекса птицефабрик; Павлодарская, Шербактинская и Аван- 
гарт с обшей мощностью 64 млн. шт. яиц в год. Были созданы 
мошные три ремзавода, машиноиспитаиельная, машиномелиора
тивная, опытная сельская-станции, пять совхозов заготскотокорма 
и др. Таким образом, только за два десятилетия «1953-1973 г. г.» 
сельское хозяйство области получило гиганского, всесторннего 
как количественного, так и качественного, развития. Для ведения 
строительства были созданы четыре обшестроительных треста, в 
них имелись мошности по производству сборного железобетона 
53 тыс. Куб. м.., кирпича на 22 млн. шт. в год, пиломатериала на 21 
тыс. Куб, м., столярки на 31 тыс. кв. метров, товарного бетона на 
50 тысяч, куб. метров. Если за 20 прошедших лет «1953-1973 г. г.»
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организовано 93 совхоза, в. т. ч. новых — ровно половина — 46, 
которые в основном обеспечены проектами застройки, требующи
ми определенной корректировки, то за последующие пять леть на
мечалось разработать, и это было сделано, проектов планировки 
на 203 поселка, в т. ч. 118 центральных усадеб. Всего сельских 
населенных пунктов в области 1207, в т. ч. как считалось тогда, 
«перспективных» -412, обеспечены проектами которые в последу
ющие годы, т. е. в течение десятой пятилетки к 1977 году. Всего 
сельских населенных пунктов в оласти 1207, в т. ч. как считалось 
тогда, «перспективных» -412, обеспечены проектами которые в 
последующие годы, т. е. в течение десятой пятилетки к 1977 году. 
Лучшими поселками по капитальности зданий и по соблюдению 
генплана застройки и уровню благоустройства следует считать 
центральные усадьбы совхозов им Кутузова, Краснокутского, Бес- 
карагайского, Сосновского, Черноярского, Майского, колхоза 30 
лет Каз ССР, Павлодарского совхоза-техникума. Было немало ру
ководителей хозяйств, активно-участвовавшие в застройке своего 
поселка, его производственных фондов. Ярким примером служил 
Кемер Кожахметович Ашимбетов, бывший директор совхоза-тех
никума им. 50-летия СССР. Он сумел с нашей помощью в течение 
шести лет застроить поселок городского типа основными корпуса
ми техникума, объектами соцкульбыта, жилым фондом. Поселок 
относился к категории образцово-показательных. Случилось, 
однако, за последние годы, гибнут сельские поселки, бывшие ка
питальные здания разрушаются, дома остаются без окон и дверей, 
скотные дворы оголяются, животных почти не стало. Все «прихва- 
тизировано». Когда-то мы боролись за проекты планировки, за их 
саблюдение, за расцвет сельского хозяйства. А сейчас все рухнет, 
как плсле бомбежки. Это не без участия руководства Казахстана. 
Невозможно восстоновить, например, животноводство с помошью 
крестьянских хозяйств, которые являются нишими, нет у них ни 
техники, ни денег, ни скота!!! ТО, что к 1977 юбилейному году 
сельские поселки имели утвержденные градостроительным Сове
том генеральные планы застройки, является важным итогом нап
ряженной работы проектировшиков, архитекторов, Градострои
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тельного Совета, который заседал не считаясь со временем. 
Активизируя деятельность архитекторов сельских районов с учас
тием работников облодела, мы добивались, в основном, саблюде- 
ния руководителями совхозов, колхозов проектов планировки. В 
облархитектуре мы занимались и вопросами выполнения плано
вых заданий по ввыоду в эксплуатацию жилых домов, объектов 
соцкультбыта и производственных мощностей в совхозах, колхо
зах, хлебоприемных пунктах, также в райценрах. При необходи
мости готовили вопросы на рассмотрение обкома и облисполкома, 
нередко готовили по проблемным вопросам обоюдные постанов
ления бюро обкома партии и облисполкома. Например, такое прог
раммное решение принималось по застройке поселка Белогорье 
— нового райцентра Майского района. Старый райцентр с Майс
кое стало не подходящим ввиду нахождения в активной зоне Се
мипалатинского испытательного атомного полигона. Сейчас, по 
истечении четверти века, приятно вспомнить своих коллег, прора
ботавших в облотделе по делам строительства и архитектуры; А. 
В. Монакова, 3. П. Чернецову, В. А. Чепурного, Ю. В. Наумова, В. 
Я. Червонцева. Характерно еше то, что по истечении четверти века 
на моем месте, в том же кабинете, который я занимал, стал рабо
тать мой сын Марат Зейнекенович Кабдуалиев. Он в этой долж
ности трудится много лет и небезуспешно. До того 9 лет был глав
ным архитектором горда Павлодаре.

«Плошадь памяти» жертвам Отечественной войны в г. Павлода
ре у вечного огня, здание музыкального училиша, внешнее оформ
ление фасадов многих жилых домов выполнено Маратом.

О деятельности Главпавлодарстроя
Развивался и укреплялся наш Главпавлодарстрой. В связи с рез

ким ростом объемов и номенклатуры промышленного и жилиш- 
но-гражданского строительства в области, начальник Главка А. В. 
Ломов обратился к первым руководителям обкома партии и облис
полкома разрешить переход Кабдуалиева 3. К. на вновь введенную 
заместителя начальника Главка по жилишно-гражданскому строй-
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тельству и экономическим вопросам. Руководство обкома и облис
полкома это предложение оценили положительно, только при 
условии, если тов. Ломов А. В. получит согласие самого Кабдуали- 
ева 3. К. Мы вели «переговоры» три дня А. В. Ломов сильно и нас
тойчиво агитировал меня, говорил о переспективе, т т. д. короче, я 
согласился. Приказом начальника Главпавлодарстроя №35-К от 21 
мая 1974 года я стал заместителем начальника Главпавлодарстроя 
по жилишно-гражданскому строительству и экономическим воп
росам. Впоследствии мою новую должность включили в утверж
даемую номенклатуру бюро обкома партии, и вскоре официально 
с вызовом на заседание я был утвержден решением бюро обкома. 
Плодотворно трудился в Главке почти 12 лет. Много, со знанием 
дела и продуктивно решал важные вопросы. Постарался актив
но влиять на процессы строительства. Помагал подопечным ген
подрядным организациям: тресту жилстрой, Домостроительному 
комбинату, деревообрабатывающему комбинату, другим трестам 
по их экономическим жилишно-гражданским вопросам. Кроме 
Ломова А. В., мойми коллегами по главку были; Гольбрах Вл. Лей- 
бович-гл. инженер, Абрамович Валентин Александрович-зам. по 
промышленному строительству. Воробьев Анатолий. Иустинович- 
зам по транспорту и материально-техническому снабжению. Каж
дый из них работал с полной отдачей, со знанием дела, старший 
наш Ломов А. В. Одновременно с основной деятельностью, я был 
утвержден членом областного комитета Народного контроля, ру
ководил которым Айдаргалиев Ермухамбет, работавший много лет 
первым секретарем Майского и Баянаульского райкомов партии. 
Избранный сперва депутатом горсовета, стал членом его испол
нительного комитета. Все эти дополнительного комитета. Все эти 
дополнительные обязанности, винекуда деваться, пришлось часто 
заседать в этих ответственных учреждениях, где также решались 
ответственные, принципиальные, иногда «капризные вопросы.» В 
них непросто сидел, а приходилось по важным делам готовиться 
и отстаивать свою, конечно, по-моему, «правильную» точку зре
ния. Например, на какого-то руководителя проектом постановле
ния нар, контроля, намечен денежный начет, причем в солидном
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размере за брак или неправильное расходование средств; я час
то отстаивал, вносил предложения уменьшить или снять начет, 
если видел в этом мало вины руководителя, или просто ошибочно 
истолковано, и т. д. Я часто добивался снисхождения, особенно по 
строителям, по руководителям стройиндустрии. Членам облкоми- 
тета в обшей сложности являлся около 15 лет. Солидный стаж.! 
Ряд товаришей до сих пор вспоминают при встрече, как я их в свое 
время зашишал и добивался объективного решения. Активность 
в своей общественной деятельноти проявлял также на протяже
нии семи лет в составе Исполкома Павлодарского горсовета де
путатов трудяшихся. Тогдашние руководители Горисполкома;^ т. 
Постников К. И., Толков Г. я., Жазин А. Н., Азаров Е. Г., как бы 
считали меня «боевым помощником» в решении важнейших воп
росов городской деятельности. О Главпавлодарстрое. В аппарате 
Главка крупного объединения подробаны опытные и инициатив
ные работники. Начальником производственного отдела был Ко
валь Александр Игнатьевич-оперативно информировал руководст
во каждодневно, ввел недельно-суточные графики, выполнение. 
Каждое утро руководство имело свежие «сводки» о выполнении 
недельносуточного графика. Мы оперативно реагировали на эту 
сводку. Начальником отдела кадров была Дижечка Мария Иванов
на, бывший секретарь Краснокутского райкома партии, хорошо за
нималась кадровыми делами, обеспечением строек рабочей силой 
по категориям профессий. Виктор Павлович Зайцев был очень тех
нически грамотным специалистом. Хорошо владел вопросами тех
нической политики в тресте, правильно нацеливал их технические 
отделы, инженерную силу.

Маргарита Александровна Кольцова-начальник планово-эконо
мического отдела, грамотно плановые задания, оперативно конт
ролировала, анализировала исполнение этих заданий, при необ
ходимости своевременно вносила корректировки экономических 
показателей.

Бурматова Валентина Васильевна-начальник сметно-договор
ного отдела аккуратно контролировала правильность и полноту 
проектно-сметной документации в подведомственных подразде
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лениях Главка. При необходимости организовывала перерасчет 
смет.

Отделом главного механика руководил опытный инженер-меха
ник Никулинский Владимир Сергеевич. Гл. Энергетиком был Его
ров Виталий Иванович, также хороший профессионал. Два этих 
руководителя на хорошем техническом и организационном уровне 
держали большой парк строительной техники, машин и механиз
мом в подразделениях Главка.

Финансово-счетный отдел во главе Ларионова Николая Аниси
мовича, его боевого зама Кузнецовой Любови Георгиевны на хо
рошем уровне держали вопросы соблюдения счетно-финансовой 
дисциплины, грамотно и эффективно организовывали балансовые 
комиссии, строго относились к нарушителям финансовой дисцип
лины. В составе Главка были такие подразделения как отдел же
лезодорожного хозяйства во главе с Монаенко Василием Павлови
чем, нормативно-исследовательская станция во главе с Баталовым 
Владимиром Павловичем. Главк имел хорошо организовнную 
медсанчасть во главе с толковым врачом Мамыновым Бурасом 
Имангалиевичем, его левым замом Садыковым Айтжаном Айтму- 
хановичем. Заметную роль в обшественной жизни многотысячно
го коллектива строителей играла обком профсоюза строителей, во 
главе которого многие годы находились Крепак Петр Иванович, 
Стрелковский Владимир Анатольевич. Первый из них в восьми- 
десятие годы стал во главе ЦК профсоюза строителей республи
ки Казахстан, затем назначен Министром труда. Второй-недавно 
избран председателем Павлодарского облсовета профсоюзов. Оба 
они были подготовленными политическими и общественными во
жаками, трудились с должной отдачей. Важных функциях; соци
алистические соревнования при бригадном порядке, хозрасчете, 
межтресовские соревнования, вопросы саблюдения техники бе
зопасности и охраны труда, обком профсоюза занимал подобаю
щую роль, добивался систематического улучшения показателей. 
Наши тресты, в целом Главк, занимали ведущее место в социа
листическом соревновании по основным технико-экономическим 
показателям строительства многие годы. Уже в первой половине
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семидесятых годов структура Главпавлодарстроя стабилизиро
валось. Стоит, по-моему, перечислить основные организации, их 
руководителей, входивших в состав Главпавлодарстроя. — Трест 
Павлодарпромстрой, управлющий Инкин Геннадий Афанасьевич, 
сейчас в России. — Трест Тракторострой, управляющий Веселов 
Борис Анатольевич, впоследствии начальник Главка, сейчас на 
пенсии.-------Трест Химстрой — Третьяков Виктор Степанович.
— Су Нефтестрой — Бродский Леонид Давыдович, работал также 
зав. отделом строительства обкома партии в Павлодаре. — Трест 
Ермакферросплавстрой — Макиевский Николай Михайлович, бу- 
душий Министр строительства. — Трест «Иртышуглестрой» — 
Лонтковский Николай Сергеевич, затем начальник терр. упр. спец- 
монтажных организаций Минмонтаж. Работ Каз. ССР в Павлодаре 
«умер».

— Трест Павлодаржилстрой — Гальченко Александр Влади
мирович, в Павлодаре на пенсии. — Домостроительный комбинат
— Лопутько Владимир Павлович. — Трест стройдеталь — Калу
гин Юрий Михайлович, затем он стал управляющим треста Пав
лодаржилстрой в Павлодаре. — Трест спецстрой, управляющий 
Винокуров Николай Александрович. — Трест строймеханизации
— Кондрашенко Михаил Григорьевич. Тресты тракторострой, 
химстрой, нефтестрой после выполнения своих целевых задач в 
начале восьмидесятых годов, были сокращены, сохранив стройуп
равление в составе треста Павлодарпромстрой во главе стал Бродс
кий Л. Д. Помимо генподрядных организаций во главе с Главком, 
его программу выполняли около двадцати специзолированных 
организаций во главе в Павлодаре территориального управления 
Минмонтажспецстроя Каз. ССР, который возглавлял сперва Лонт- 
ковксий Н. С., затем — Товштейн В. В, потом-Троцкий В. В. Счи
таю, что полезно вспомнить некоторых руководителей супподряд- 
ных организаций, внесших большой вклад в равитие экономики 
павлодаршине, решавшие сложные задачи монтажников. Это — 
Загоруйко Иван Тимофеевич «электромонтаж», Товштейн Виктор 
Венияминович «сантехмонтаж», Сысолятин Геннадий Андреевич 
«з. д. металлоконструкций», Баранович Валерий Станиславович
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«нефтехиммонтаж», Колчанов Владимир Николаевич «стальмон- 
таж», Устинов Юрий Анатольевич «монтажавтоматика», Солама- 
тин Владимир Николаевич «строймонтаж», Носиков Владимир 
Сергеевич «союзлифтомонтаж». По поедельникам с обеда засе
дала коллегия Главпавлодарстроя, где, как правило, обсуждалось 
выполнение недельно-суточного графика. Докладывали руководи
тели генподрядных точного графика. Докладывали руководители 
генподрядных трестов с постановычными вопросами на следую
щую неделю. Слушались ответы снабженцев Главка, комбинатами 
ЖБИ и ДОК, отчитывались начальники субподрядных управлений 
по сокращению отставания. Мы, руководящие работники Главка, 
обязаны были, так ибыло на самом деле, хорошо знать положение 
дел на каждом объекте, особенно на пусковом, чтобы грамотно, 
без ошибок делать замечания исполнителям, и решать их постано- 
вычные вопросы. Поэтому, я в часности, часто посешал пусковые 
жилые дома, объекты соцкульбыта, был постоянно в курсе состоя
ния их строительства. Решал Вопросы.

Главпавлодарстрой был могучей ударной силой. Вполне саж- 
луженно называет строителей-созидателями. Ибо труд строителей 
— самый мирный, результаты этого труда на виду у всех, блага
ми его пользуются целые коллективы и жители. Справедливость 
требует сказать об огромном вкладе строителей в нарашивание 
экономического могущества страны. Особенно то относится, ко
нечно, к прошедшему советскому времени. Разве не об этом гово
рят созданные за 30 лет гигантские мошности в оласти по произ
водству тракторов, глинозема, ферросплавов, нефтепереработки, 
электроэнергетики, угля, химических продуктов, рубероида, сто
ловых приборов, пишевой и мясомолочной промышленности и т. 
д. Девять десятых вновь возведенных предприятий в области-пло
ды самоотверженного труда коллективов трестов Главпавлодарст
роя. К зтому следует добавить-вновь рожденные и растущие ввысь 
и вширь города Павлодар, Ермак, в значительной мере г Экибас- 
туз — тоже продукт труда строителей наших трестов. Особо бы
ло примечательно для коллективов Главпавлодарстроя ежегодная 
борьба за достижение высокого уровня эффективности и качества
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работы. Систематически осушествлялись организационно — тех
нические мероприятия по внедрению прогрессивной технологии, 
новых видов материалов и изделий, развитию бригадного подряда, 
максимального совмешения строительных, монтажных, специаль
ных работ, совершенствование недельно-суточного планирования 
строительно-монтажных работ. Поэтому наши тресты добивались 
высокого унровня производительности труда, заняв ведушие мес
та в масштабе Минтяжстроя Казахстана. Постепенно, методично 
предприятия Главка осваивали выпуск конструкций и изделий, 
исключаюшие затраты ручного труда на строительных объектах. 
К началу восьмидесятвх годов Главпавлодарстрой располагал сле
дующими производственными мощностями.

I. Сборные железобетонные конструкции-254 тыс. куб. м. в. т.
ч. детали крупнопанельного домостроения-84 тыс. Ку. м., 116 тыс. 
кв. м. 2. Керамзит-156 тыс. куб. м. 3. Шебень-357 тыс. Куб. м.

4. Оконные блоки-102 тыс. кв. м.
5. Дверные блоки-128 тыс. Кв. м.
6. Пиломатериалы-150 тыс. куб. м.
7. Асфальт-70 тыс. Тонн.
8. Строительные металлоконструкции 6, 7 тыс. Тонн.
9. Товарный бетон-295 тыс. куб. м.
10. Товарный раствор. 55 куб. м.
II. Древесно-стружечные плиты. — 17, 6 тыс. Куб. м.
Наличие указанных мошностей позволило обеспечить высокий

уровень полносборного строительства, уделный вес которого в 
1980-1986г. г. составил порядка 78-80проц..

Назовем некоторые конструкции и изделя, применение которых 
исключает ручной труд на стройплощадках. Это комлексные пли
ты покрытия, плиты безрулонной кровли, керамзитобетонные пе
регородки, многопустотный настил с поверхностью подгодовлен- 
ной под окраску, конструкции по серии ИИ-04, новая серия домов 
в крупноблочном исполнении серии 81, керамзитобетонные тю
бинги лесничных клеток, объемные лифтовые шахты для домов в 
кирпичном исполнении, Г — образные элементы для резервуаров 
и т. д. Характерно еше то, что применялись в большом объеме бу
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ронабивные сваи строительстве Ермаковского ферросплавного и 
Павлодарского НПЗ, что значительно сократило сроки возведения 
нулевых циклов, исключило просадки в эксплутационный период. 
Не только объекты соцкультбыта в городах, но и все бытовые по
мещения идр. Встроенные здания на промышленном строительст
ве выполнялись в конструкции связевого варианта ИИ-04 со 100 
проц. Сборностью. Устройство рулонных кровель с применением 
наплавленного рубероида, применение крупноразмерных элемен
тов, узлов, деталей, панелей и блоков сполной сборностью несу
щих и ограждающих конструкций — резко повысили степень 
сборности, которая по Главку достигла 80 проц. Освоено, успешно 
велось строительство полносборных жителых домов 9 — этажных 
серии 111-121 в крупнопанельном вариянте, крупноболочных до
мов серии 81 тоже в 9-ти этажном исполнении. Рулонные типовые 
кровли по этим сериям домов заменены на конструкции безрулон- 
ной кровли. С помощью института Казоргтехстрой освоена линия 
по сварке линолеума, поризованные растворы, наклейки обоев. 
Много экономии государственных средств дал переход на единно- 
го заказчика и двухлетнее планирование строительства жилых до
мов, школ, детсадов и др. Объектов соцкультбыта. В эти вопросы 
значительную лепту внес Иван Дмитриевич Рязанцев, как главный 
заказчик. Все это дало значительное повышение уровня индустри
альное™ и повышение производительности труда в каждом из 
подрядных трестов Главпавлодарстроя. Например, в 1985 году по 
сравнению с 1975 годом производительность труда в ДСК выросла 
на 18 проц., в тр. ППСС-15 проц.. Сборность, как выше указано, 
достигла по Главку 80 проц., а. в. ДСК-ЮОпроц. Главпавлодарст- 
рой распологая мошной произодственной базой, крупными трес
тами, опытными кадрами, добивался объема строительных работ 
до 90-100 млн. рублей в год. Если бы не были внешние трудности 
с цементом, металлом, оборудованием, то Главк мог повысить дос- 
тугнутые показатели. Если говорить о трудностях на пути строи
тельных дел, то следует прежде всего отметить несбалансированн
ость плана подрядных работ с планами поставки материлов, даже 
оборудования по линии заказчика. Зачастую материалы выделя
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лись произвольно, без саблюдения даже минимальных норм. Нап
ример, только в 1981 году Главпавлодарстрой недополучил мате
риальные ресурсы из за недовыделения Минтяжстроем республики 
металлоконструкций 2350 тонн, цемента-12, 1 тыс. тонн., стекла 
строительного-11, 7 тыс. кв. м., труб газовых— 180 тонн, труб чу- 
гунных-225тонн, краски масляные 28 тонн, белил-11 тонн, и т д. Я  
эти данные привожу ввиду того, что они сохранились в моем 
«архиве». Не смотря на трудности и недостатки трудовые много
тысячные коллективы трестов Главпавлодарстроя, повышая 
ответственности за выполнение всеми учасниками строительства 
своих обязанностей, ежеквартально, ежегодно добивались выпол
нения основных технико-экономических показателей в строитель
ном производстве. Главк был ударной силой в капитальном строи
тельстве области. В связи с полным вводом важнейших мощностей 
тяжелой индустрии, резким спадом объемов капитальных вложе
ний, в конце 1985 года был сокращен Главпавлодарстрой. Сохра
нились только некоторые тресты; Павлодарпрострой, Павлодар- 
жилстрой, ДСК, Ермакферросплавстрой, предприятия 
стройиндустрии. Но поученная «независимость» вышла им «бо
ком». Они, как правило, «банкроты», нет для них объемов, коллек
тивы — безработные, влачат жалкое сушествование. При ликвида
ции Главка я был уже пенсионного возроста «63 года», тем не 
менее полтара года проработал в ДСК — архитектором, затем 
вновь созданном главке «Казэнергострой», после его ликвидации 
в некоторых мелких частных секторах. Следует подчеркнуть, 12 
— ти летняя моя деятельность в Главпавлодарстрое была своего 
рода большой школой освоения производственных навыков на 
практике. По ходу работы я, конечно, без большого труда осваивал 
всю технологию практической деятельности содрудника Главка. 
Многое перенимал от Ломова А:В., как от «Академика» строи
тельных дел, не только когда он был начальником Главка, но и тог
да, когда он был Министром строительства. После того, когда его 
не стало, я принимал все меры, чтобы одну из основных улиц Пав
лодара назвать его именем, и добился, что бывшая улица Свердло
ва стала имени Ломова А. В. Также по моей же инициативе с моим
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участием было А. В Ломову присвоено звание «Почетный гражда
нин г Павлодара» Я почерпал также из богатого опыта моих кол
лег; Владимира Лейбовича Гольбраха, Валентина Александровича 
Абрамовича, Александра Владимировича Гальченко. Они были 
очень деловыми, тактичными, грамотными специалистами. Не 
только мы сами, дружили наши семьи, вместе проводили празни- 
ки, например, «День строителя», «День рыбака» и т. д. Однажды 
меня приглашает. А. В. Ломов ехать вместе на откырытие охоты. 
Признался я, что плохой охотник, нет у меня ни ружья, ни спецо
дежды. Он рассмеялся, но не отступал. Говорит «Я тебя выручу, 
собирайся, поедем». Мне пришлось собираться, днем позвонил 
соседнему к охотничему дому, директору совхоза, своему другу 
молодости Дугалову Нажмидену, приготовить «бесбармак» с при
ложением, что было сделано в отличном виде. Легли мы спать к 
часу ночи. Вскоре начинается «подъем», смотрю — 4 часа, стал я 
проявлять свое недовольство. Еше совершенно рано и темно, а 
объявляют тревогу. Пришлось все-таки подчиниться и ехать на 
озеро подбирать позицию исходную, подготовиться к «атаке». Ког
да подъехали к озеру А. В. Ломов спрашивает; «умеешь плавать» 
?. Я ответил отрицательно и говорю что остаюсь на берегу в камы
ше. Он решил остаться со мной. А человек десять, в основном ру
ководители УВД, уплыли на небольших лодках и заняли в камы
шах «огневые позиции». Как стало светать началась «кононада» 
как на войнее. У большинства охотников, оказывается, автомати
ческое ружья — пятизарядные. Несчастные птицы, в основном 
утки, растерялись, не знали куда деваться. Многие, конечно, оста
лись на воде. Много пролетело над нашей головой, и нам тоже 
пришлось по ним стрелять. За два часа такой истребительной 
«охоты» мы подобрали около двух десятков уток, а сколько ушло в 
камышитовые заросли. А основные заядлые охотники приплыли 
на лодках, имея с собой по полному мешку пернатых. Они дели
лись с теми, кто мало отстрелял. А «друзья» Азаров Евгений Гри
горьевич и Ким Виктор Петрович, проспавшие и прибывшие к 
озеру после «канонады», тоже были наделено утками. Однако, 
дружба-дружбой, служба — службой. Каждый из нас относился к
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служебным обязонностям с полной отдачей. Были споры по прин- 
ципальным вопросам. Но всегда оставались друзьями. Вспомнил 
еше случай, как мы рыбачили. Дело было в 30 градусный мороз
ный день, в четыре часа утра выехали из Павлодара четверо; Ло
мов А. В., Требухин Ф. В., Григорьев А. А., — зам отделом пром- 
транспорта и я. Накануне один наш товариш с какого-то озера 
подледно поймал много рыб и он предложил Ломову А. В. и Тре- 
бухину Ф. В ехать туда 80 км, в район савхоза Чкалова, Красно- 
кутского района. «Рыба» — говорить», тьма-тьмише» ! Приехали 
затемно. Каждый пробурил себе лунку и «зариядил» удочку и си
дим. Сидели час, нет даже клева. Переменили место, опять ни еди
ного клева. Вот так просидели, пока у нас не кончился чай, «вы
пивка». Так с пустыми торбочками, озябшие, дрожашие вернулись 
в два часа дня в Павлодар. А вот другой случай рыбалки. Тоже 
зимой на протоке Иртыша примерно в районе совхоза «Заря». Си
дим на льду Ломов А. В., Макеев М. М. примерно каждые 10 ми
нут вытаскивает рыбешку, и в полный голос говорит, «самая круп
ная в сезоне», у меня реже, тоже попадает рыба, тоже кричу, «есть 
крупная в сезоне». А вот по середине сидят Ломов и Требухин, 
они, хотя и поменяли позиции и лунки, ни одна рыба не попалась. 
Так просидели часа два и после соревнования в машине пришлось 
ехать домой. К периоду моей работы в Павлодарском Главке при
ходятся годы 1980-83 — когда я потерял взрослых, уже начавших 
трудится, двух сыновей — Самата и Мурата. Первый — Самат по
гиб, находясь на работе в г. Алматы в командировке, попал в ава
рию. Второй-Мурат — старший сын, умер в 1983г, в сентябре от 
тяжелой болезни. Очень тяжелое и угнетенное было состояние мо
ей семьи. Пришли на помошь руководители Главка, его трестов и 
можно сказать «поставили меня на ноги». Очень печальное было 
мое состояние в то время. Особенно скажу «спасибо» Ломову 
Александру Васильевичу, Веселову Борису Алексеевичу, Ахмето
ву Борису Файзулловичу, Гольбраху Владимиру Лейбовичу и дру
гим морально и материально поддержавшим меня в тот тяжелый 
период моей жизни. К сожалению, давно нет среди нас Ломова А. 
В., недавно скончался от тяжелой болезни и Борис Файзуллович

56



Ахметов, откырытий, душевный человек. Пусть земля им будет 
пухом.! В трудовой книжке запись; «Павлодарский домострои
тельной комбинат «Принят 2. 01. 1986г. инженером-архитектором 
проектно — конструкторского отдела, приказ №222-К от 10. 12. 
1986г. Уволен по собственному желанию с 1. 08. 87г. ст. 32 КЗОТ 
— приказ № 267К от 27. 07. 1987г. Работе в ДСК была более спо
койной, менее ответственной чем в Главке. Здесь важна была, все- 
таки, самоинициатива, творческое отношение к делу. Начальник 
ДСК Холодов Артур Никандрович представил мне отдельный ка
бинет с хорошей мебелью, создал необходимые условия для твор
ческой работы. Бывал раз в неделю на объехтах строительство, в 
цехах КПД, на оперативных совещаниях в них. При необходимос
ти вносил предложения, давал эскизы-чертежи для внедрения в 
производство архитектурных предложений особенно по части 
отделки фасадов, карнизных панелей, цоколя.. В ДСК в основном 
трудились профессионалы. К ним относятся Сафранов Сергей 
Иванович-начальник технического отдела, Титков Анатолий Ива
нович — главный инженер ДСК, Шварц Николай Николаевич-на- 
чальник производственного отдела, Сартакова Зоя Алексеевна — 
начальник сметно-договорного отдела, Рязанцев Валерий 
Павлович-начальник производства. Среди такой кагорты работать 
«свежему» пожилому уже человеку было трудновато работать, но 
несложно. Мы постоянно находили «обший язык». Домострои
тельный комбинат работал, как правило, стабильно. Одновремен
но реконструировал старые цеха, строил новый цех БАМ — для 
строительства жилых домов на ст. Чара Байкало-Амурской ма
гистрали. Короче, ДСК хорошо справлялся со своими задачами, 
нарашивая мошность, совершенствуя качество крупнопанельных 
домов, осваивая серии 111-121, крупноблочных домов серии 85. 
Мошность ДСК с 50-60 тыс. кв. метров к 1987 году доходила до 
100 тыс. кв. метров жилья в год. ДСК-это большой монтажный по
ток домостроения — от производства комлексных деталей и конст
рукций до полного монтажа и отделки целых зданий со сдачей их 
в эксплутацию. Был в нашем ДСК неприятный и неожиданный мо
мент, когда снимали с работы начальника Холодова Артура Ни-
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кандровича, назначив на его место бывшего главного инженера 
Главка — Гольбраха Владимира Лейбовича. Здесь коллективу ДСК 
стало непонятно, почему без вины снимают Холодова А. Н. Я 
чувствовал в этот момент себя неважно, морально переживая, мы 
ведь с В. Л. Гольбрахом работали вместе в Главке, и как бы не по
думали люди, что стал он начальником ДСК по моим действиям. 
На самом деле это было дело «рук» господина Никифорова Г. А. 
—, секретаря Павлодарского горкома, через Макиевского Н. М., 
который в то времия был министром строительства Каз ССР. И. 
МакиевскийН. М. и ГольбрахВ. Л. работали вместе с Никифоро- 
мым в г Ермаке и были друзьями. И решил Генндий Алексеевич не 
оставлять друга беде! За это поплатился с должностю невинный 
Холодов А. Н. Я, конечно, продолжал работать. Но морально был 
«не устроен», обидно был за Холодова. И вдруг снимают с работы 
и Гольбрах В. Л. за плохую поставку деталей домов в Чару, БАМ. 
Это случились в апреле 1987 года. И вскоре приходит новый на
чальник ДСК — Слатвицкий.. которого я не знаю, и принял реше
ние перейти во вновь организованный «Главказэнергострой», где 
его начальником стал Шарков Геннадий Петрович, товарищ по 
Промстрою и отделу строительства обкома партии. С августа 1987 
года стал работать инженером при руководстве «Главказэнергост
рой», и стал вносить свою скромную лепту во вновь организован
ный Главк. Он размешался в двух одноэтажных деревянных брус
чатых домах; в одном размешался ранее Павлодарский 
райвоенкомат, второй-бывши жилой домик. Они находились на 
углу улиц Дзержинского, Бебеля позже Естая. Оба подлежали сно
су. Сейчас на их месте построено четырехэтажное здание «Центр- 
банка» и фирмы.. В период нахождения еше в ДСК в семье Кабду- 
алиевых произошел неприятный случай. Сильно заболел самый 
маленький внук еше ему не было полтара года, Нариман Марато
вич. Первый раз Наримана поместили в детскую инфекционную 
больницу 16. 06. 86... Там находился 24 дня, выписали 9 июля 86г. 
Инфекции как таковой у него не обнаружено. И диагноз, как пола
галось, не был установлен. 12июля 1986 года на машине скорой 
помоши с высокой температурой увезли на Усолку и положили в
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детскую больницу. Через две недели его выписали из больницы, 
ибо стало лучше, ходил, играл. В составе «Главказэнегостроя» 
имелись шесть трестов и четыре предприятия стройиндустрии. Из 
них вновь организованы в1987-89г. г. на территори трех Павло
дарской, Гурьевской и Карагандинской областей четыре генпод
рядных треста. Главк охватывал энергетическим строительством 
всего Казахстана. Создание «Главказэнергостроя», позже ССО 
«Казэнергостроя» приблизило руководство непосредственно к 
месту концентрированного строительства и оказало позитивное 
влияние на выполнение целовых задач по развитию энергетичес
ких мощностей. Об этом говорят следующие убедительные дан
ные; — из года в год возрастал оюъем подрядных работ. Так в 1989 
году объем подрядных работ по сравнению с 1986 годом возрос на 
65, 6 проц., т. е на 82 млн. рублей. — вновь созданные тресты; 
«Павлодарэнергострой», «Казцентрэнергострой» и «Тенгизэнер- 
гострой», постепенно наращивают свои мощности и совершенст
вуют хозрасчетную производственную деятельность. — росли 
основные качественные показатели, а» при росте численности ра
ботающих на 24проц., средней зарплаты на 21, 5 проц., производи
тельность труда возросла на 34 порц.

б.» если в 1986 г подрядные тресты допускали убытков на 29, 5 
млн. рублей, то при сложных условиях недостатка материальных 
ресурсов в 1989 году достигнута балансовая прибыль 16, 1 млн. 
рублей, при уровне рентабельности в 1986 году — 31, 5, в 1989 го
ду она достигла плюс 10, 4 проц.

в» если первый энергоблок Экибастузстрой ГРЭС-1 строился 
10 лет 1975-85г. г., то первый блок ГРЭС-2 вводился в пятый год со 
времени начала его строительства 1986 — 1990 г. г.

г» за три года введены; две турбины по 110 мегаватт, семь па
ровых котлов на 2540 тонн пара в час и два водогрейных котла на 
200 тигокаллорий в час.

д» ввод жилья составил 104, 1 тыс. кв. Метров, что на 22, 5 
проц. Больше, чем в 1986 году. Перечисленные позитивные пока
затели являются, в какой-то степени, результатом организаторс- 
кой-практической деятельности работников и в целом аппарата
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Казэнергостроя. Наряду с заседаниями коллегии, оперативных рас- 
сотрений, руководители, начальники отделов аппарата ССО «Ка- 
зэнергострой» решали вопросы непосредственно на стройках. В 
часности, В. П. Ворожейкин — гл. Инженер главка, почти полоаи- 
ну времени находился на Экибастузской ГРЭС-2 и других важных 
пусковых стройках. Зам. Начальника главка Язепов В:М. Один-два 
раза в неделю в Экибастузе решал вопросы материально-техни
ческого снабжения. Зам. Начальника главка — А. В. Шапошников 
постоянно занимался решением вопросов жилишно-гражданского 
строительства и поставок на главные стройки изделий и конструк
ций из предприятий стройиндустрии. Руководители и начальники 
отделов проявляли немало инициативы, практически участвовали 
во внедрении в трестах хозрасчетных отношений, в т. ч. арендного 
подряда, других прогрессивных форм иметодов совершенствова
ния производства. Аппарат Главказэнергостроя был укомплекто
ван в течение двух месяцев, в основном из кадров Павлодара и 
Экибастуза. Лишь отдельные работники были прикомандированы 
извне. Гл. Инженер Ворожейкин В. П. прибыл из Новосибирска- 
опытный энергостроитель. В начале 1988 года аппарат Главка по
селился в новое здание проектного института «Гипроэнергопром» 
— напротив ЦУМа, на следующий год — еше просторнее — в вы
сотное 11-ти этажное здание «Химпрома», переданное на баланс 
энергостроителей. Уже ао второй половине 1990 года произошла 
замена Шаркова Г. П. управляющим Экибастузэнергожилстроя 
Ключниковым А. Е. Последний старался любыми путями пере
дислоцировать ССО. «Казэнергострой» в Алмату. Расшатана была 
дисциплина в аппарате ССО. Я  вынужден был перейти в состав 
Комерческой ассоциации по МТС «Энергостройснаб», помошни- 
ком директора Асаинова Тлеулеса Бипановича. Там стал работать 
с сентября 1990 года до июля 1991 года, около года. Несколько 
слов о качественном состав руководяшего персонала был из быв
шего Главпавлодарстроя., это опытные Шарков В. И., Кушпер М. 
М., Воронин С. А., Симаков Е. И., Сурма В. И, Коваль А. И., Тит- 
ков А. И., Ларионов Н. А., Кузнецова Г. А., Бурматова..., Кабдуа- 
лиев 3. К. Никто, конечно, из перечисленных не поехал в Алмату.
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Каждый из них находил работу в Павлодаре. Что касается Клю
чникова А. Е., часто противоречнный человек. Ближе стоит к на
хальству, даже авантюре. Он переехал в Алмату, но перспективы 
там ему не было. Обитает он где-то в России. Вот так нормальное 
объединение год назад на глазах сталь хиреть, неудачно в Алматы 
закончило свое сушествование. А затем началась новая реформа. 
Казахстан получил самостоятельность, «энергострой» автомати
чески распался. Завершая, в основном, обзор строительных дел, 
не могу не вспомнить о прекрасных людях, золотом фонде строи
тельного производства, отдавшим жизни за процветание Павлода
ра и рост его промышленности. Прежде всего это Александр Васи
льевич Ломов-гигант строительства, он сгорел на строительстве, 
ушел из жизни не имея не только личной машины, а даже вело
сипеда. Он был чистейшим из чесных. Переверзев Виктор Павло
вич, грамотный инженер, стабильный, спокойный характер, везде 
пользовался авторитетом, в последный период — управляющим 
трестом Ермакферросплавстрой. Скончался в г Алматы, работая 
в Минтяжстрое Каз. ССР. Зайцев Виктор Павлович, можно бы его 
назвать профессором по технической политике в строительст
ве. Любой технический вопрос решал без запинки и оперативно. 
Лонтковский Николай Сергеевич, Товштейн Виктор Вениами
нович, инженера высокой дисциплины, оперативности в работе, 
ускоряли сроки строительсива и сдачи объектов в эксплуатацию. 
Сулимов Николай Платонович, организовывал аккуратную рабо
ту автопарка, техническую готовность его. Сам всегда дисципли
нирован, выдержан, аккуратно выполнял технико-экономические 
показатели автобазы треста жилстрой. Прекрасными, добропо
рядочными руководителями были Бондюк Александр Сергеевич, 
Матяги Иван Григорьевич, Бервольд Бертольд Ефремович, Вих- 
ман Яков Львович, Жельтяков Григорий Афанасьевич, Тлеулесов 
Мубарак Камзинович, Аукенов Бакуш Аукенович. Пусть земля 
им будет пухом. Хочется их молодому поколению пожелать, что
бы они долго и зажиточно жили, были счастливыми, не забывали 
предков, ушедших из жизни, не забывали отмечать «Родительские
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дни». Вспоминать поговорку «Пока не доволен покойный, не быть 
зажиточным живым.» Вечная слава нашим великим строителям!

Барлыгы да «жазудан» — дейді гой. Соган қосылмасқа болмай- 
ды. «Үш ұйықтаса түске кірмейтін» КАМТС «Энергостройснаб» 
деген ұжымда 1990 жылдың қараша айынан бастап, бір жылдай, 
директор Асаинов Тілеулес Бипановичтың «көмекшісі» қызметін 
атқардым. Тілеулес Бипанұлы осы Ермак «Ақсу» ауданының 6 — 
ншы ауылында «Ермак ГРЭС інің түбінде» туган, 11 агайынды. 
Бэрі де азаматтар, ең кішісі-Мая 1962 жылы туған 28де үлкені 
Жақсылық 1943 жылы туған, Тілеулес 1945 жылы туган. Он бірі де 
аман, дендері сау. Солардың бесеуін Тілеулес қызметке алды. Тіле- 
улес сол күзге қарсы Мәскеуден Минэнергоның жарлыгымен кел- 
генге үқсайды. Бір айдай Главканың аппаратынан қызметке орна- 
ласқан сияқты болды. Артынан Министерстводан «алгаш капитал» 
алып, КАМТС «Энергостройснаб» Ұжымын үйымдастыра баста- 
ды. Главказэнергострой орналасқан зэулім үйде, қаланың нагыз 
орталығында отырмақшы болды. Менің босайтынымды біліп, өзі- 
не көмекшілікке шақырды, еңбегін де тэуір атады. Бір орында, 
үйге жақын, мен келісім бердім. Бір ай өтті ме, өтпеді ме, Бірлес- 
тіктің трестерін материалдармен қамтамасыз етуден бас тартып, 
бағынбаганы үшін, отырган орнымыздан қуып шықты. Содан қыс 
түсе, дірдектеп, қаланың шығыс шетіндегі №59 мехколоннаның 
ескі-лас конторына орналастық. «Адыра қалган Алпамыстың мү- 
лігі» демекші, тазартып, сылап-сипап, эйтеуір орын алып отырдық 
қой. Бөлмелердің көбіне қызықты ма, ақша-қаражатының мөлше- 
ріне байқамады ма, Тілеулес штаттың санын көбейте бастады. 
Алгаш тізімде 36 кісіні бекітті. Екі товар бөлімін, маркетинг-эко
номика, шаруашылық басқару, бухалтерия, бастықтың көмекшіле- 
рі, жұмыс орталығын бекітіп, бір-екі ай еңбек ақы берді. Артынан 
«бұл көп екен» — деп қысқарта бастады. Тілеулесте жүзден аса 
«визитка» адрес көрсеткіші болды, олар Рессейдің, Украинаның, 
Беларуссияның, Прибалтика республикаларының материалмен 
жабдықтау ұйымдары, олардың басшылары. Қызметкерлерге «ви- 
зитканы» таратып беріп, қай жерде қандай қажетті дүние барын 
білдіріп, сонан соң іссапарға жіберіп, Тілекең пайдалы сауданы
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жасай бастады ғой. Ол кезде «бақылау» деген «налог» деген жоқ, 
барлыгы бос болды. Сибирден құнды аңның терілерін алдырып, 
соларды өз пайдасына ұстады. Тапқан «тегін» пайдасына «сым» 
шығаратын екі үлкен корпус, машина жөндейтін жэне көліктер тұ- 
ратын бокс, материалдар сақтайтын қоймалар, өзіне офис т. б. сал- 
ды. Автокөлік, автокран, бульдозер т. б., техника алды. Қалада 
үйлер сала бастады. «Казэнергострой» бірлестігінен безіп шыгы- 
уында үлкен мақсат өзін бағынушылардан босатып алып, өзіне 
пайдалы дүниелерді, техниканы алып-сатып, жеңіл пайда табу 
екен. Өжеттік деген осы. Ал өзінің қарамағындагы қызметкерлер- 
мен қатынасуына келсек, бұл жайда үлкен сараңдық, қатыкездік, 
тіпті бейбастақтық, көрсететін болды. Контракталарда табысты 
қызметке сыйлық берем деп қол қояды. Ал «жеме — жемге» кел- 
генде, тайқып шыға келеді. Тіпті боқгап, балагаттайтын болды Жі- 
гіттер тобымен кете бастады. Олардың орнына кісі алу қиын бол- 
мады. Сөйтіп, мамандарын жиі-жиі өзгертіп отырды, оны әдейі 
істеді, онда да есеп болды. «Әй десе эже жоқ, қой десе қожа жоқ- 
қа» келтіріп отырды. Тіпті, ең болмаганда, өзінің Бақыт деген қа- 
рындасымен кабинетте төбелесіп, оны ұрған жайы да болды. Ме- 
нің куа болып, миллицияға барғаным да үят болды. Әйел демей, 
еркек демей, боқтай беретін, ағаш ауыздығы да бар. Әйелдерді 
«бляди» — деп қоя беретін. Біздің Коммунистік партияны жаны 
жек көретін. Саясатына тура қайшы өзінше дәлелдер айтатын. 
Мен оны сөгіп, дэлелдер келтіргенмен, ол өршеленіп, сорақыла- 
нып кететін. Москва жақтан келген таныйтын кейбір жолдастары- 
нан сұрастырсақ, Тілеулес партия мүшесі болган, армияда ішудің 
салдарынан офицерлік шенін алып, партия мүшелігінен шығар- 
ған. Содан Москвада Госснаб ресейлік аппаратында жұмысқа тұ- 
рып, кейбір достары арқылы бізге келген. Өткен 1998 жылдың қы- 
сында оның қызмет орнына барып, көргенімде, бірде-бір таныйтын 
адам кездестірмедім. Не бэрі он шақты кісі көрдім, механизатор- 
лар. Офисте кісі жоқтың қасы. Жуырда Асайновтың «Мыс» фир- 
масы банкрот қатарына жатқанын газеттен оқыдым. Мен өз тү- 
сымнан, Асайновқа бірспыра жақсылықтар жасадым. Ол да менің 
көп басшылармен таныстыгымды, басқа да мүмкіндіктерімді пай-
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далана білді. Өндірістік зонаның қалаға ұрымтал жерінен су, жы- 
лулық, канализациалық, коллекторлар жақын жерден үш гектар- 
дай орын алып, оның жалпы жобасын жасатып бердім. Сол жерде 
жап — жақсы өндіріс базасын орнатып алды. Жезқазғанға екі рет 
апарып, басшылармен таныстырып, шарт жасасып, вагондай — 
тонналап жез, мыс алатын болдық. Жуан сымдарды өндіріске 
ыңғайлы, жіп-жіңішке мыс жасайтын цех та жасап алды. Жоғары- 
да айтқандай, бір жылға жақын шыдап, басқаларға жасаған озбыр- 
оңбағандығынан кеткім келді. Құрлыста мені білетін Вихрицкий 
Михаил Миайлович деген инженер өзінің ұйымдастырған «Ассо
циация» Вихрь и К... — деген ұжымына, өзіне орынбасарлыққа 
қайта-қайта шақырды. 10 шілдеден 1991 жылдың сол ұжым ажы- 
рағанға дейін-31. 03. 1993 жылға дейін әжептәуір қызмет атқар- 
дым, тыныштық жағдайда. КАМТС «Энергостройда», Асаинов- 
тың қарамағында жап-жақсы, талапты инженер жігіттер болды. 
Олар; Писаренко Эдуард Федерович, директордың орынбасары, 
Айтуаров Бекболат Ташенович, бас маман, Мұқанов Жасқайрат 
Нұралиевич алғы инженер, Балғаниров Ерсін Балташевич-1-кате- 
гориялы инженер, Черный Дмитрий Иванович — бөлім бастығы, 
Макатов Болат Қапанович-бөлім бастығы, Мусин Хабдылфарид 
Барлыбаевич-бөлім бастығы, Жаңабаев Қинаят Амренович-алғы 
инженер, Гаврина Таисия Михайловна-бас маман, т. б. Осылаодан 
біреуде жоқ. «Мен сендерді жарылғаймын» ! деп алып, олардың 
мамандығын, қабілетін пайдаланып, біраз уақыт өткен соң резерв- 
теп кісіні қойып, бұрынғыларды тайдырып отырды. Осындай 
стильмен пайдалық жасап, бір жыл болмай әбден байып, өндіріс 
күштерін салдырды. Бірақ, артынан Тілеулестің мінез-құлқын бі- 
летін мамандар, оған жоламай қойды. Оған қоса Жезқазғандықтар 
да «катодный жезін» бермей қойды. Осындағыдай сымды өздері 
жасайтын болды. Сөйтіп, Тілеулестің қазір әбден берекесі кетіп, 
өндіріс орны «банкрот» атанған кездесіп жүр. Сонда да озбырлық, 
әкіреңдеген мінез, біреуді балағаттаушылық қалған жоқ. «Коммер
ческая ассоциация» — деп атаған ұйымның тек аты ғана, Асаинов- 
тың бас пайдасына пайдаланатын — жеке меншік болды. Тілеу- 
леспен қарсыласып, дивиденті талап етуге ешкімнің ар-ұяты
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бармады. Арсыз, әпербақан бастықган нендей үміт, жақсылық кү- 
туге болмақ?! Тілеулестің осы қалада бэлендей жлдасы бар деп 
естімедім. 8-жыл болды. Акционерлік қоғам «Вихрь и К», басты- 
ғы Вихрицкий Михаил Михайлович, Калинин көшесінде, «саңы- 
рау-мылқау мэдениет клубына орналасқан. Кіші залын өзгертіп 
одан дүкен жасалды. Дүкенде киім-кешек, тамақ тағамдары да са- 
тылды. Басты жұмыс арзан сатып алып, қымбатқа сату-саудагер- 
лік. Дүние тасуға бір жүк машинасы, бір «Волга» машинасын са
тып алдық. Бастықтың өзі бір жүргізушісімен Семейге, Омск, 
Купино, Новосібір сияқты жақындау қалалардың сауда орындары- 
нан товарлар жнткізіп түрды. Латвиямен де Берняев Петр Антоно
вич бір фирманың бас қызметкері арқылы келісім жасап жүк ма- 
шинасымен 1992 ж, сэуір дүние әкелді. Жақсы киімдер, бүлдар 
әкелді. Біз Латвияға 180 тонна үш вагон тұз жібердік. Балықтұзда- 
уга. Тұзды темір жолмен жіберу басқа мемлекетке бір үлкен порб- 
лема болды. Бір айдай сонымен мен эуре болдым. Лицензия алу 
қыйынга соқты. Одан жабық вагондарды Таволжанға жеткізу, одан 
«Пограничникке» ауыстыру, тіркеп үлкен жолга жіберу, оның то- 
лып жатқан қагаздары басты қатырды. Дегенмен, бұл біз үшін пай- 
далы бартер болды. Неде болса оның қызық-шыжығын бастығы- 
мыз көрді. Совхоздардан қара мал алып, сойып сататын жайда 
болды. Железинка совхозынан директор Ахметов Д. Ш. күнбағыс 
майын 5-6 бочка алдырып, сатып, пайда көрдік. Ахметовтың қал- 
тасына да біраз ақша түсті. Жолқұдықтың элеваторынан бірнеше 
рет машиналап ұн, крупалар сатылды. Ол да пайдалы болды. Оның 
директоры Усольцев Б. Н. біздің қоғамға мүше болып сайланып, 
дивиденд алып түрды. Қарагандыдан Яванов А. И. арқылы опера
ция металл ұйымдастырылып, жүздеген тонна металл сатылып, 
одан көп пайда келтірілді. Явенов бір алғанда 40 мың теңге пайда 
көргенін білемін. Семей облысының бір колхозында сауда коопе- 
ративінің қызметкері — тазша, қарыны шыққан бір жігіт бір рет 
бізді алдап кетті. Біздің үжыммен сәбіз жібермек болып 10 тонна- 
ға, оның орнына біз көмір жібермек боп, шартқа қол қойдық. Үш 
вагон көмірді Вихрицкий екеуіміз Майкөбенің бастыгына жалы- 
нып, райпотребобшество Бухарской области сол колхоз тұрган
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станцияға жіберттік. Көмірді аман-есен түсіріп алған. Сәбізден элі 
хабар жоқ. Ауданның, облыстың милициясына, прокуратурасына 
жазған ізденіс қағаздардан да ештеңе шықпады. Сөйтіп тазша жі- 
гіт, көзімізді бадырайтып қойып, алдады да кетті. Бұл 1992 жыл- 
дың жазының бас кезі. Сөйтіп, «бірде бүге, бірде шүге» болып 
жаттық. Вихрицкий ертеректе «Гранник» атты кооператив қүрып, 
қүрлыс жұмысымен шүғылданып, одан жөнді түсім болмаған соң, 
онымен қатар Акционерлік қоғам «Вихрь и К» -ні ұйымдастырған 
«Гранникті» жеке шығармақ болып, оған басқарушы етіп Бушанов 
Ю. М., бас есепшісі етіп Одинокая А. И, деген әйелді сайлатады. 
Оның кеңсесін де өзге жерге ауыстыртқызады. Екі ортада дауласу 
болып сотталуға жақындап барып қалғанды. Әйтеуір ОБХСС-тың 
Прокин деген инспекторы тексеріп, біздің бастықтың онымен жа- 
қындасып жүргенін білемін. Сөйтіп жүріп, «Гранниктен» ажыра- 
сып, жүгі жеңілденді. Сауда-саттықтан пайда көріп жүргенде, 1993 
жылдың басынан Михаил Михайловычтың «қанты көп» диабет 
сырқаты өршіп, жағдайы нашарлай бастады. Күнкөріске ең пайда- 
лы-дүние тасып жүрген «Волганы» сатып жіберді. Басқа қажетті 
дүниелерден де ештеңе қалдырмауға айналды. Сондай жағдайдан 
біздің ұжымның әбден берекесі кетіп, эркім — эржаққа тая баста
ды. Қысқасы, «Вихрь и К» ажырады. Мен де өз күнкөрісімді ойлап, 
бір лайықты деген ұжымға ауыстым. Қандай жайлы бастық болса 
да, алдымен өз жағдайын қамтыйды ғой. Вихрицкий де соның бірі 
болып шыға келді. Сол «Вихирьда» қызмет жасап жүрген 1991 
жылдың аяқ кезінде Михаил Михайлович Вихрицкий маған со- 
ғымдық бір семіз жылқы тауып бермек болып, кейбір совхоздың 
не колхоз бастықтарымен келісім жасағысы келді. Бірақ, ретті мал 
таба алмады. Сөйтіп, бір жарым айдай кешіктіріп соғым сойдық. 
70 жасқа толсам да, үйде отырғым келмей, АКСФ «Демеуші» атты 
акционерно-коммерческая страховая фирма үжымға коммерция- 
лық бөлімінің бастығы болып орналастым. Бұл 1993 жылдың сә- 
уір айы еді. Бұл міндет маған қиын болған жоқ. Әрине, мазасыздау 
жағдайлар болды. Директорымыз Қайырберген Өтемісұлы Шим- 
пеисов, Железенкеден келіп обкомда нүсқаушы болған, одан бас- 
паға шығуға бақылау жасайтын үжымда істеген. Әйелі Алма
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Промстройбанку^ кадір бөлімінде істеген. «Демеуші» дүкенін 
басқарды. «Ағама жездем сай», осы ерлі-байлы екеуі «Демеуші- 
нің» аздаған коллективінің қордалы табысын сапырып, көмекейі- 
нен өткізіп жатты. Жемқорлық жайын кейін айта жатармыз. «Де- 
меуші» фирмасында басты екі түрлі ұдайы жұмыс болды. 
Біріншісі; қарыз «кредит» алғандарға «кепілдік» қағазын беріп, 
оның проценттік 20 пайызға дейін ақшасын пайдалану. Ол бізге 
жақсы нәпәқа болды, түсім өскен сайын еңбегіміз көбейе бастады. 
Екіншісі; сауда-саттық жасау. Мен сол коммерция бастығы бол- 
дым. Бастығымыз менің жан-жақты білетінімді есептеп, сауданы 
берді. Ол, әрине қателескен жоқ. Өз тарапымнан бүл үжымға көп- 
теген пайда келтірдім. Арақ-шарап, басқа да пайдалы-өтімді то- 
варларға лицензия алып түрдым. Жолқұдық элеваторынан, кейбір 
совхоздардан үн, крупа, май, ет, овоштар, арбуз, тағы да сол сияқ- 
ты тағамдарды алып, үстіне 20-30 пайыз баға қосып сатып тұрдық. 
Облсельхозтехниканың базасынан керекті металдар алып, онымен 
де сауда жасадық. Кредиттен қүтыла алмай жүрген бір саудагерсы- 
мақтың ескі дүкен үйін арзанға алып, жақсылап жаңартып, ұлғай- 
тып, үтымды саудаға пайдаландық. Ол дүкеннің жөндеуіне алын- 
ған темір-бетон үшін «Москвич» машинасы берілді. Дүкеннен 
түсіп коллективке таратылатын он мықцаған пайда, Алма бастық- 
тың «терең» қалтасына түсіп жатты. Куэлік жайлы ескеріп, дүкен- 
нің қызметкерлерімен-жұмыскерлерін жиі-жиі өзгертетін эдіске 
көшті. Жаңарып шығарған дүкенді «Алма и К» деп атап, Шимпеи- 
совтың қызының атына деп жеке ұжым етіп, протокол арқылы, 
қайтарымсыз бөліп шығарды. Ол дүкенге «Демеушінің» қатынасы 
болмайтын жасады. Дүкен толығымен Алманың жеке меншігіне 
айналды. Бірінші бөлімді-қарызға байланысты жұмыстарды бас- 
тьщ Қайырбергеннің өзі басқарды. Бұл бөлімнің жұмысы коллек
тивке көп пайдасын тигізді, есеп-шотқа көп мыңдай ақшалар түсіп 
жатты. Түсімге байланысты біздің еңбегіміз де көбейе берді. Жүз- 
мыңнан аса рубль алатын айлар болды. Солай бір жылдай алып 
тұрдық. Бірақ 1995 жылдан бастап бастықгың шалалығынан біздің 
ұжымга «лицензия» орталықтан қысқартылып, «полис» беруді 
тоқгатты. Өтейтін қарыздарының «кредит» орнына кеибіреулер
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машина көлігін, ақшадай төлемдерін, дачасына дейін, телевизо- 
рын, пәтеріне шеиін беріп жатты. Оның көпшілігі Шимпеисовтың 
еншісіне кіріп жатты. Білгенімізді білмегендей болып жаттық. 
1995 жылдың екінші жартысынан «Демеушіде» қызметкерлер 
қысқарып болды, жалғыз директор қалды. Акционерлік қоғамның 
тэртібі бойынша барлық дүние бөлініп, қызмет істеген адамдарға, 
еңбегіне, стажына қарай бөлініп берілуі керек. Біздің тым жуасты- 
ғымыздан, бізге ештеңе тиген жоқ. Барлық кпитал, кемінде 5 млн. 
рублей, Қайырбергеннің қалтасына кетті ғой. Мұндай арамы адам- 
ды ана жылғы бірге істеген Асаиновпен ғана теңеуге болады. Мен 
өз элімше «Демеушінің» барлық тұрақты, тұрақсыз капиталын 
есептеп, бұрын көп жылдар қызметкерлерге бөліп беру жөнінде 
хаттама, еңбекақы-коэффиценттерін тізімдеп жасағанмын. Арты- 
нан Елисеевтерден қолдау таба алмай, аяқсыз қалды. 750 мың 
тнңгедей ақша тиуі керек еді. Шимпенсовтың еншісінде қалған 
АКСФ «Демеушінің» басты капиталы, кемінде 5 млн. тұратын, 
мыналар; КамАЗ автомашинасы, алғалы бір-ақ жыл болған, ГАЗ- 
53 автомашинасы 1-жыл, екі «Жигули» 1-2 жыл, «Форд» автома
шинасы 1 -жыл, бронетранспортер 2 жыл, жондеу-реконструкция- 
дан өткен дүкен д үниесімен, гараж-қойма 72 кв.м., дача өсімдігімен, 
үйімен, тағы бір гараж, қосымша алынған пәтер үй, офис, оның 
ішіндегі мүліктері. АКСФ «Демеушіде» бәрінен көбірек істеген- 
дер; Лефлер В. В. — бас бухалтер, Елисеева Н. Ф. бас маман, Қор- 
ғанова И. К. — есепші кассир,. Блинов И. П. — юрист, Қабдуалиев 
3. Қ. — комерция бөлімінің бастығы, Камалов 3. Б. — бас бухалтер 
кейін болды. Тағы да жүргізуші Геннади Иванович. Қайырберген- 
нің Марат деген азаматы, жоғары-экономист білімі бар, баласы өз 
элінше бизнесмен болды, фирмасын «Жәрдем» деп атады. Алғаш- 
қы екі жыл шамасында табысы жақсы болды. Басқа қалалармен, 
оның ішінде Петербургпен, товар аиналым байланысы болып тұр- 
ды. Кейінгі кезде, бірақ, жағдайы нашарлағандай, әкесінің фирма- 
сынан көмек ақша алуға көшті. Марат үйленіп, балалы болганын 
естігенмін. Соңынан айырылысып кеткен. Бірнеше әйелмен жа- 
қындасып, берекесі эбден кеткенге ұқсайды. Бір жылдай уақыт 
болған, біреулердің көп қарызын бермей, таяқ жеп, Ресей жаққа
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қашып кетті деп естідім. Марат Шимпеисов, Қайырбергеннің жал- 
ғыз ер баласы, бір сол баланың «ақыл-нерв» жүйесінде үлкен кем- 
шілік бар сияқты. Әйтпесе, эке-шешесі шылқыған байлар. Баласы- 
ның қанша қарызы болса да өтеуге болады ғой. «Балаң жаман 
болса арың кетер» деп тегін айтпаған. «Жаман байыса жақынын 
танымас» деген де бар. Байыған Қайырбергеннің жөнді дос-жа- 
рандары да жоқ сияқты. Сол кариялық өмір маған да жетті. Fумы- 
рым, көбінесе, ауырлық-тарлық жағдайда өтті. Өз балаларымды 
да ойдағыдай тәрбиелеуге мұршам жетпеді. Өз басым, отызыншы 
жылдардағы ашаршылықтың қасіретін, «халық жауы» деп толып 
жатқан қазақтың көрнекті азаматтарын құртқан аюандықгың қас- 
ретін, ¥лы Отан соғысының жэне тоталитаризмнің зардабын кө- 
ріп, соның материалдық жэне моральдық қиыншылықтарын бас- 
тан кешіп, жел айдаған қаңбақтай, басқа елді мекендерге қонақтап, 
Кузбассқа жетіп, сонда үш жылдай күнкөріс жасап, есімімізді 61- 
раз жинағанымыз бар. Содан «Өз елім-өлең төсегім» — деп, Ата- 
мекенге жете алмасақта, өз елімнің іргесі деп, табиғаттың байлы- 
ғына үйіріліп, Ақкөл-жайылмаға 1935 жылы әке-шеше, атаммен 
қоныстандық. Онда әжептәуір малданып, үш қарындасым туып, 
мен Мактаймен отау тігіп, тұңғыш үлым Мүрат сонда туып, қыз- 
метім өсіп, Ақкөл жерін-елін Атамекен санайтын болдым. Өткен 
өмірдің жалпы географиялық жэне материалдық жағдайларын 
осы кітаптың басында әңгімеледім. Ендігі тоқталатын мәселе; 
көпке түскен толқынды проблемалардың жеке адамның басына 
келтіретін шарапаты не кесепаты жайында. Әкем Қабдуали мені 
төрт жасымнан көрші ауылдың мұғалім-молдасына оқыта баста- 
ды. Голошекиннің жарлығымен «коллективизация» лапылдап, ма- 
лымыздан айырылып, бір жыл шамасында эр жерге қонақтап, 
Сибкрайға жеттік. Атам, Әкем, шахтер, мен орысша оқи бастадым. 
Ондағы үш жылдың екі жылын толық оқып, екі класс бітірдім. Қа- 
лабай нағашым шешейдің ағасы белсенді болды. Сілеті совхозына 
шақырып еді он да қоныстана алмай 1935 тің күзіне қарай Ақкөл- 
дің «Қарақоға» бөлімшесіне қоныстандық. Онда екінші класты қа- 
зақша қайра оқуға тура келді. Келесі жылы үшінші класты бітір- 
дім. Ал, төртінші класс онда болмай, көрші бірінші фермада
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пэтерде жатып оқыдым. Орта мектептің 5-7 кластарын оқу үшін 
біздің отбасымыз орталыққа көшті. Өте жақсы бағамен оқыған 
едім. Согыстың кесірінен орта білімді армиядан келіп, 1948 жылы 
сырттай бітірдім. Керекуге қоныстанып, обкомда қызметте жүріп, 
кешкі бөлімде Павлодар құрлыс техникумын үш жылда бітірдім. 
Қүрлыс технигі болдым. Отбасында 9 жан бар. Пәтер тар, үйді кө- 
мір жағып жылытамыз. Шешем, үш қарындасым, үш үлым бар. 
Олардың проблемалары жеткілікті еді. Сондай қиыншылықта, 
қызметтен кейін, 2-нші Павлодардағы техникумге жаяулап барып, 
түнделеп үйге келіп, таңертеңнен күні бойы жауапты қызмет атқа- 
рушы едім. Содан өзі орташа денсаулық төмендей бастады. Техни- 
кумды бітіріп, бір жыл өткізіп, Павлодардың индутрялды институ- 
тының сырттан оқитын құрлысшы ПГС
«промышленно-гражданское строительство» бөліміне түсіп, оның 
үшінші курысынан денсаулыққа байланысты оқуды тоқтатқаным 
бар. Обкомның облархитектурадағы, Главпавлодарстройдағы қыз- 
меттер уақытпен санаспайтын жасады. Толып жатқан қаулы-қа- 
рарлар, оның үстіне жиналыстар, іссапарлар жиі кездесіп, есімізді 
шығарды. Әсіресе Елагин С. Д., Слажнев И. Г., Шишонков В. К 
сияқты мазасыз бірінші хатшылардың кезінде аудандарда, басқа да 
елді-мекенді жерде көп жүретін болдық. Алла сақтап, талаптанып, 
абыроймен жогарлап, облыстық жауапты қызметтерді беделді 
атқарып шықтым. Бүл атақты «тоталитаризмнің» кезінде, қаракөз- 
дерден ат-төбеліндей, бірен-сараң болдық қой! Обком, облиспол- 
комның қасиеті — демалыс алғанда, емделуге ақша беріп, курорт- 
қа тегін путевка беріп, жол ақысын төлейтін. Денсаулықты 
жақсартуга бұл күшті көмек еді. Менде «язвенная болезнь желудка 
и 12-ти перстной кишки», гастрит, холистицит, остеохондроз сияқ- 
тылар көбеие берді. Олармен күресу үшін Ессентуки, Железно- 
водск, Сары-агаш, Карловы Вары, Мойылды сияқты жақсы ку- 
рортгарға барып, жылсайын емделетін болдым. Одақтық 
санаторийлардан басқа, жергілікті емхана, ауруханаларда да про- 
филактикалық емделуден өтіп жүрдік. Партия-Совет қызметкер- 
лердің емханасы алпысыншы жылдың қарсаңында Керекуде 
ашылды. Алгашқы жылдары оның жеке үйі, емдейтін кабинеттері

70



болмады. Дегенмен, өзінің міндетін атқарып, жұмысын ұлгайта 
бастады. Ең бірінші дәргері — Ғалым Тәжібайұлы Солтанов-тера- 
певт, өте ұстамды, мағлұматы күшті, сырқаттарды талдай алатын, 
қалай емдеудің тәсілдерін жайлап түсіндіретін еді. Сол Ғалекеңнің 
шарапаты маған көп тиді. Жетпісінші жылдары бізде жеке полик
линика пайда болды. Кабинеттер ашылып, дәргерлер, басқа емші- 
лер емдеу сапасын күшейте түсті. Керекудің өзінде жақсы емдер 
алатын едік. Fалекең өзіне көмекші дэргерлер жинады; Вера Мат
веевна Лебедева, Владимир Иванович Жданкин, бұлар терапетер, 
Ольга Ивановна Варнавская, — тіс дәргері, Сэуле Қапановна Ма- 
катова-көз дәргері, Куляева-невропотолог, Эльвира Александрова 
Захарьян-ухо-горло-нос, Роза Құдайбергеновна Машрапова-тера- 
певт, Капиталина Николаевна Лисица-мед. сестра по физиокаби
нета. Осы аталғандар, басқалары да, ұқыпты, білімді, сапалы ем 
беретін дэргерлер еді. Бірақ, емнің саны болса да, сапасы шамалы, 
бэрі сатулы. Дэргерлер комерсанқа айналып барады. Ғалым Сол- 
танов ағамыз қаладагы партия-Совет қызметкерлерін ғана емдеп 
қойған жоқ, ол облыстық терапевт саналады. Аудандарға команди- 
ровкага барып кеңес беретін. Ғалекең қатты сырқаттанганда мені- 
мен көрші бөлмеде №4 партактив ауруханасында жатты. Мен жиі 
барып, аздап әңгімелесіп, сусын беріп тұрдым. Қарындасы дәргер 
Роза Мейрамова Солтанова күнде бір рет келіп, тамагын беріп тұ- 
ратын. Жаз күні, сол аурухананда қайтыс болды., жасы 80-нен 
асты. Зираты біздің отбасылық аруақтардың қатарында жатты. Зи- 
ратқа барған сайын дұға етемін. Павлодардың облыстық аурухана- 
сына бүдан 5-6 жыл бұрын Ғалым Солтановтың аты берілген еді. 
Алдымен мен, өз денсаулығыма тоқтайын. Жасымнан қызылша, 
безгек, мойынан бездер-жаралар шықты. Ол кезде жөнді ем бол
мады. Армияда, соғыс кезінде өкпеден ауыра бастадым. Витамин 
жетпей-куринная слепота, гастрит пен «митральный клапанның» 
жетіспеуінен, елге келіп қызмет істей бастадым. Емхана болмады. 
Дәрі-дәрмек жоқтың қасы. Осындай жайда сырқаттарым асқына 
бастады. Обкомға қызметке 1952 жылы келгеннен екі жылдан ке- 
йін ғана шыдамаған ауруларды дәргерге көрсетіп, ем ала баста
дым. Әлгі айтып отырған Ғалекең Солтанов «ауруды асқындырып-
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сың» — деп ескертш, рентгенге түсіріп, анализдер жасатып, 
гастрит, холистицит, артанан язва желудка и 12-ти перстной киш
ки, остеохондрозды тапты. Неше турлі емдер, минералды сулар, 
ванналар, әртүрлі дэрілер қолдандым. «Кесел батпандай кіріп, 
мысқылдап шыгады.» — деген осы. Қазір картаиған шақта бұрын- 
ғы жазылуга жақындаған сырқаттар қайтадан өршіп келе жатқан 
сияқты; остеохондроздың бастысы — белім шойырылады, басым 
зеңгіп, құлақ шулап, мидың қан тамырларының каппиляры тары- 
дып, қолды көтертпеуге айналды. Көз ауруы катракта, сол көзге 
алты жылдай бұрын операция жасалып, жанарына «хрусталик Фе
дорова» қойылган. Содан бері екі көзге де дэрі тамызып жүремін, 
көзілдірік — 4-3-5 киетін болдым. Кеудеге келеек, стенокардия- 
напряжения, күнде сустак, коринфар, рибоксин сияқты таблетка- 
лар ішіп, жылына бір рет стационарга жатып, эртүрлі күрделі сис- 
темалар, уколдар алып 3—4 апталап емделетін болдым. Бауыр мен 
шекті, ұлтабарды, өт қабын да түрлі күрделі дәрілермен, ерекше 
емделіп жүрдім. Қазір тэуір. Кіші дәреттің түзу жүруіне де ерекше 
ем жасаудамын. Остеохондрозға массажермен, жай саусақтармен 
массаж жасаймын, кавинтон, циннарезин таблеткаларын ішемін. 
Басқа аурулар аздай күллі тістерім қызарып. қақсап түні бойы 
ұйқыдан қалдым. Үш аптадай болды азу тісімді Ирина Николаевна 
деген дәргерге жұлғызганмын. Оган барсам коридорда 12 кісі 
отыр. Ашуым келіп, облыстық стоматалогияның бас дәргеріне 
бардым. Өткелбаев Қуантай Құлғарайұлы қолма-қол көмектесіп, 
мені орынбасарна тапсырып, сол сағатта үш тісімді, кейін екі ті- 
сімді жұлдырып, жақсы протез жасап берді. 23. 07. 99 жыл, жүма, 
Кереку. Қажетті дәрілердің арқасында жазылғандай болдым. Бірақ 
сәуір айынан бастап, бюджетті толтырмақ болып, Балғынбаевтың, 
Назарбаевтың үкіметі соғыс ардагерлердің 30 жылдай пайдаланып 
жүрген жеңілдікпен қоштастырды ғой. Оның үстіне, дәрі-дәрмек- 
тердің багасы үсті-үстіне қымбаттап кетті. Ақшамызды жеткізе 
алмай қиналдық. Ренішпен отырып, Президенттің, Парламенттің, 
«Аргументы и факты» редакциясының атына 30. 06. 99 жылы мы- 
надай хат жолдадым.
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«Не ушемлять права 
ветеранов войны»

«В номере 24 за июнь 1999 года в «Аргументах и фактах» под 
заголовком «Ветераны содружества осудили Казахстан», как в чис
том зеркале написана тяжелая обстановка ветеранов войны в связи 
с издевательским отношением правительства Балгимбаева к ним, 
отменив натуральные льготы, установленные им еше при Брежневе 
Л. И. 30 лет тому назат! Чтобы компенсировать натуральные льго
ты деньгами, надо устанавливать не 4, а 12 тысяч тенге; тогда толь
ко можно считать, в какой-то степени, второе отрегулированным. 
Самое страшное то, кончилься июнь, а «Родное» правительство не 
дало еше ни рубля пособий за апрель, май и даже пенсию за май. 
А счета коммунальников аккуратно идут с апреля. В июне с. г. два 
раза митинговали перед акиматом по больным проблемам, ника
кой реакции со стороны наших правителей нет. Прошу убедитель
но господина Президента и Парламент вмешаться и принять меры; 
Во-первых, срочно оплатить долги по пенсиям и пособиям. Во- 
вторых, восстановить натуральные льготы для ветеранов войны, 
большинство из которых больные, надо много дорогих лекарств, 
не могут ходит и рассчитыватся по коммунальным услугам. В тре
тьих, не позориться перед всем миром, Содружеством, в год пожи
лых людей, объявленном ООН и Советом СНГ. Постоянно растут 
цены на продукты, товары, коммунальные услуги, жить на сегод
няшние деньги невозможно. В — четвертых, руководству нашей 
страны следовало бы отчитаться перед народом, куда девались 
огромные богатства, достигнутые за 70 лет Советской власти; по
чему люди начали нищенствовать?! Редакцию «А и Ф Казахстан» 
прошу опубликовать данное письмо, как газетную статью. Вете
ран войны и труда 3. Кабдуалиев, 30. 06. 99г. Павлодар». Данное 
письмо обший отдел Администрации Презиндента РК «473000, г. 
Астана, ул. Бейбітшілік, 11 переадресовал Минсоцзашиты РК за 
подписью директора департамента соц. развития Е. Абдрахманова 
«12. 07. 99г. №3203 я получил 22. 07. 99г. дано ответное письмо 
— просто формальная отписка! В этой «отписке» обращает внима
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ние один абзац; Сложившаяся экономическая ситуатся в республи
ке, дефицит средств в местных бюджетах, не позволило в полном 
объеме обеспечить отдельным категориям граждан предоставле
ние предусмотренных льгот» ... Господа Назарбаев и Балгимбаев 
не нашли другого источника в восполнении бюджета республики, 
кроме как отмены натуральных льгот для ветеранов войны... Хуже 
того, через два с половиной месяца Балгимбаев обратилься в Пар
ламент о сокращении расходной части бюджета на полутора де
сятков миллиардов тенге; для этого он не нашел других источни
ков!... Похоже, что г-н Балгимбаев, в основном, решил «списать» 
с баланса учасников войны. Короче говоря, руководство нашего 
государства, как в основном выше было подчеркнуто, показало се
бя перед содружеством нации с самой отрицателбной стороны!.. 
«Пожилые негодуют» — «Қарттарды қайғыртты.» — с таким за
головком я опубликовал в своей книге стихов стихотворение, пос
вященное грубом факту отмены материальных льгот участников 
войны в апреле 1999 года, в нашей республике Казахстан.

23 шілде 1999 жыл — мен үшін ерекше күн болды. Біріншіден, 
кәрілікті эбден мойындап 76 жас, аузым қопарылып, алты тісті 
жулдырып, не бәрі 15 тіс қалғанда сәті түсіп он шақты күннің ішін- 
де дайындап, 23 шілде де Орынбасар — дәргер түске дейін ауыз- 
дың үстін-астын протезді дәлдеп егелеп12 сагат кезінде аузыма са- 
лып берді. Тістерімді жөндеп протездер салуда үлкен жақсылық 
жасаған Қуантай Қүлгарайүлы Өткелбайтегі болды. Сондықтан 
«Қуантай — Орынбасардың» еңбектерін зор бағаладым. Осы 23 
шілдеде немерем Қуанышпен барып, мамыр айының зейнетақы- 
сын халық банкіден 7800теңге алдым. Бұл да бір қуаныш болды. 
Бүгін аузымның күрделі жөнделген күні, досым, ұзақ жылдар жол- 
дас, туыстай болған Хатип Хабиұлы Демесіновтың 75 ке толган 
үлкен тойы болды. Сагат 10 да облыстық акиматта басталып, 16 
— да қалалық акиматта қосталып, ақыры 18 ден түнгі Іге дейін біз- 
дің үйдің жанындағы ПКТИАМ-ның тамақханасында жалғасты- 
рылды. Сол үшдүркін жиында көптеген құттықтаулар, ықыластар 
айтылды, сыйлықтар берілді. Ерекше айтылатын жагдай, менің Ха- 
типпен қызметтес болғанда, шамам келгенше соның басқарған
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Май ауданына, оның жаңа орталығына — Белегорьенің күрделі 
көптеген құрлысына, программалық 3-4 жыл бойы көрнекті көмек 
жасадым. Бұл 1964-69 жылдары, мен обкомның құрылыс бөлімінің 
бастығы болған едім. Бұдан 40-50 жылдар бұрын біздің отбасында 
Мэжіраш — анам бастаған 8-9 жан болушы еді; ¥лды ұяға, қызды 
қияға қондырып, шешемді, екі азамат болған ұлдарымды, зайыбым 
Мэктай Айтбайқызынан айырылып, қайғыда қалдым. Қазір үйде 
жалғыз қалдым. Жалғыз ұлым Маратым, Мэктай дүниеден қайтқа- 
лы жеті айдай менің жанымда еді, өз пәтеріне баруға рұхсат бердім. 
Мүнда оларға тарлау болды. Жалғыздық жағдайда, неше түрлі түс- 
тер көргендей, көптеген ойға шомып кеткендей боламын. Оның ең 
бастысы — Мэкай зайыбым, 51 жыл бірге болғам, жақсылық-жа- 
мандықты бірге бөліскен, Мэктайыммен қоштасқалы тоғыз ай бол
ды. Әлі де оның жоқтығына сенерімді-сенбесімді біле алмай жүр- 
мін. Мэктай 20 жасында, мен армиядан келген соң, маған тұрмысқа 
шықты. Суйіспеншілік күшті еді. Отбасымыз бақытты болып, үш 
ұлымыздың анасы болды. Мұрат, Марат, Самат, үшеуі де жақсы, 
ата-анасының тәрбиесінде өсті. Мэктай да, мен де қызметтен көбі- 
несе қолымыз тимейтін. Балалардың тэрбиесіне уақытымыз аз бө- 
лінетін, Мэктай қолы босаса, үй шаруашылығында демалыс күнде- 
рі ғана көңіл бөлетін. Қысқасы балалардың үлкені Мүраттың тым 
ерке болып, Әжесінің қолында болғанынан, шолжыңдау, жеңілтек- 
теу болып өсті. Оның тауқыметін кейін тарттық. Үш баланы, элі 
жастау болса да, үйге тастап ерлі-байлы екеуіміз де курортқа бара- 
тын болғанымыз бар. Кейде Мэктай жалғыз кететін. Әсіресе, 1955 
жылғы жеке Канал-Арасанға кеткені Марат сырқаттанып жүрген- 
де, маған ұнамады. Москваға да барып, дем алып келгені де бар???. 
Қазір көп фактілерді болжап, ойлануға тура келеді. Өткен елу жыл- 
дың ішінде Мэктайдың сырқаттанып, төсек тартып жатқаны, есім- 
де жоқ. Жасында «бруцеллез» ауруы болған, емделіп тэуір болып 
кеткен. Ал бауырында, үлтабарда, бүйректе, өкпеде, жүректе сыр- 
қаты болмайтын. 1996 жылдың ақырғы кезінде №4 поликлиникада 
қаннан анализ жасатты. Көрсеткіші нашар болғанын Күмісжан Ма- 
шеновна-дэргер айтып, облбольницаның гемотология бөліміне қа- 
рануға жолдама берді. Мэктай сол бөлімге барып 40 шақты күндей
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күрделі емделді. Бас дәргер Рунар Төлегенов Мүбәракұлы қолда 
бар керек дэрі — дәрмектерді бергізді. Аздап тэуір болды. Бірақ қа- 
нында дефекті бола берді, жүденкіреді. Үш айдай үйде болды. Күз- 
ге қарай 1997 жыл қазан айының 17 де Мэктайдың 70 жасқа толға- 
нын тойладық. Жылқы сойдық, басқа тамақта мол болды. Жүзге 
тарта кісілер шақырылып, түнге дейін ойын-сауық болды. Мәктай- 
ға біріспыра сыйлықтар келді. Жезқазғаннан-Күлшім-Зәрубай, Қа- 
рағандыдан — Темірхан-Жаңыл келді. Бүл Мэктайдың ақырғы то- 
йы болды. Сырқаты күшейе берді. Желтоқсанның орта кезінде 
облбольницаның бас хирургі — Советке, Мэктайды апарып көр- 
сеттім. Ол УЗИ-ге тусірді, басқаша да көрді. Бір 15 минуттің ішінде 
«церроз печени» — деп айтып салды. Мен сенерімді, сенбесімді 
білмедім, денем суып, басым айналып кетті, көзден жас шықты. 
Мэктай да қатты күйзеле бастады. Қысқасы, Совет-хирург, бізді 
екінші этаждан 5 этажға көтеріп, Жданкин Владимир Иваовичпен 
кездесіп, оған жағдайды айтып, Мэктайды сол «терапевт» бөлім- 
шесіне орналастырдық. Сол күндердің бірінде Алматыдан Катя Кө- 
шімбаева Мұқыйдың қызы келді. Мэктайды көріп, Жданкинмен 
кездесіп, «гептрал» атты дэрі бар, Алматыдан алдырындар деп ке- 
ңес берді. Алматыдагы Асқар Назаров Ахметовичке, Марат байла- 
нысып «гептралды» 4-5 күннің ішінде самолетпен алдырдық. Ке- 
йін тағы да бір рет Алматыдан, екінші рет Мүхаметжан Өтегенов 
арқылы, Москвадан алдырдық. Асқар, Мұхаметжан екеуі туысқан- 
нан артық, үлкен адамгершілік жасады. Мэктай жазылып кетпесе 
де, жеңілденген сияқты болды, ағайындардың көмегі ерекше күш 
берді. Мэктай үш айға жақын үйде болып, дәрілерін ішіп жүрді. 
Маусым айының бас кезінде төмендей берді. Лебедева Вера Матве- 
евнамен келісіп, сол №4 ауруханаға орналастырдық. Жанында жиі 
болып отырдым. Бір аптаның шамасында грыжа-кіндіктің түсынан 
сыздап шығып, бір мезгілде ішіне түсіп, ішекті қыса бастады. Опе
рация жасамаса, ішекті істен шығаруы мүмкін екен. Жексенбі күні 
Рунарды үйінен тауып, Мэктайды облбольницияның хирургия бө- 
ліміне апарып, Советті тауып, оған қолма-қол операция жасаттық. 
Рунардың өзі қатысып отырды. Совет бір тэулік бойы кезекшілікте 
болды. Шаршаған екен, сондада өзінің көңілі түсіп, операцияны
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дұрыстап жасағанын айтты. «Бір тәуірі «-деді, «грыжа ішекке за- 
қым келтірмеген екен. Операцияның уақыты кешіксе гайып болады 
екен.! Бір оншақты күннен кейін Мэктай хирургиядан 5-нші қабат- 
тагы «терапияға» ауыстырылды. Ішіне сұйық зат — плазма, жина- 
ла берді. Совет хирургіміз екі дүркін хирургия кабинетіне апарып, 
сұйығын азайтты. Тағы да хирургия бөліміне жатқызды. Сөйтіп, 
Мэктай ауырлап, қалжырай берді, кейін есін білмеуге айналды. 
Қыркүйектің бас кезінде, дүйсенбі күні, Мэктайдың сырқаты жө- 
нінде консилиум болды. Оған 5-6 дәргер қатысты. Өздері ақылда- 
сып, сөзді маган салды. Олардың айтқаны «ем қонбайтын жагдайға 
айналды. Қысқа гана ғұмыр қалды, сондықтан не десеңіз де өзіңіз 
біліңіз» — деп маған сылқита түсірді. Мэктайды 10 қыркүиек күні 
үйге алдық. 40 күндей өзіміз емдеткіздік. Үйге сестра келіп, систе
ма жасап, укол салып түрды. Совет үш рет плазма алды. Бір рет №2 
больницияга барып сұйығын алғыздық. Бүл Мэктайдың ақыргы 
күндері еді. Сонда да гептаралды тагы да алғызып, кете — кеткен- 
ше ішіп жатты. Мэктайдың жанында кезекпен Майраш, Шолпан, 
Гуля, Ботагөз болып, сусын беріп, тазалығын сақтай, дәрілерін 
ішкізіп отырды. Мэктайды үйге алдырар алдында, консилиумда 
отырғанда Жданкинге сұрақ қойдым. «Қанша күнге шейін бар- 
мак?» — деп, — 4-5 күн, көп болса осы аптаның аягына дейін» — 
деді. Біз тәрбиелеп 40 күнге жеткіздік. 17 қазан 1998 жылы, сенбі, 
сағатІО нан 15 минут кеткенде өз төсегінде, өзінің туған күнінде, 
дэл 71 жасында Мэктай Айтбайқызы, Қабдуали келіні дүниеден 
қайтты. Оң жаққа Нәзкен Айдарғалиева жеңгей салды. Ол кісіні 1, 
5 сагаттай бұрын алдырғанмын. Ертеңінде Зәрубай-Күлшім Жез- 
қазганнан, Аскар Назаров Алматыдан келді. Мэктай қайтқан күні 
бір семіз биені 25 мың теңгеге, 2 қойды 7500 теңгеге алып, жабды- 
ғына жараттық. Қырқына сойган жылқыны Мүрат Каждаров-Ма- 
раттың досы Ақсу ауданынан алып, сойдырып берді. Мэктай дүни- 
еден өтті. Бірақ оның сырқатының аты «церроз печени» — мен 
үшіи жұмбақ сияқты, қалай, қайдан келді бұл ауру, түсінігім жоқ.? 
Арақ ішпеген, темекі тартпаған. Мүмкін өзі сезген-білген болар, 
маган, не басқага ашып айтпады. Мінезінің жабықтау, ауырлау бо- 
латынынан ба, аурудың қайдан келгенін ешкім сезбеді. Кейбір жай-
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ларды ойлаймын да қоямын. Бір жарым жыл бұрын, гемотология 
бөліміне барып, анализдер алып, сонда 40 күндей емделгенде, шір- 
кін-ай, ешқайсысы, оның ішінде қүдашамыз Жанна Сейсенбекова, 
басқалары, диагнозды айта алмады ғой. Гептралды, т. б. күшті дә- 
рілерді содан бастап берсе, сырқаттың беті қайтар ма еді?! Сондай 
арманда қалған жайымыз бар. 30 сәуірде Мэктайдың басына (қабі- 
рінің үстіне) қызыл граниттен үлкен ескерткіш қойдық, қара габб
ро араласқан. Суреті де габбродан жасалды. Немерем Қуаныштың 
шешімімен қара габбродан тумба мен тік тұрган үлкен ескерткіш- 
тің арасына плита қойылды.

Жетімдік келді басыма:
М әктай  —  Аңкөл мен Тәттімбет ауылынан, 

М әктай-Қозган, м ен-Қаракесек руынан.
Ерлі-байлы, Алланың ж азуымен,
51 жыл ж ануямыз бірге болган.

К өз ілеспей ж арт ы гасы р өте шыцты.
Елемеген ауру М актайды шалып жьщты.
Атын таппай сырцаттың үш ж ыл бойы, 

Ш алалыгы емш ілердің бізді цүртты!

Тогыз жан еді от басым бір  кезде,
Мэктай, Самат, М ұрат  ж әне шешем қара ж ерде, 

Тірегім менің Маратым, Шолпан, Қаныиі, 
Ж алгы збы н өзім төрт бөлмелі пәтерде.

Ойламагам 76 да  келер ж етімдікті, 
Қиындайтынын гүмырдың кім біліпті.

Көцілімді аздап бөлсе де М аратпен немерелер, 
Көт ерудемін ж алгыздъщ  —  ауы р ж үкті! 

Тоцтаусыз бас шулайды, кеуде қысып,
Келіп қалар кешікпей т агды р күші!?
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Қапыда кеткен кенже балам Саматым.

Бала-адамның бауыр еті.
Бала цьшбат, иемере ыстық.

«Қүс балапаны үшін түзақңа түседі,
Адам баласы үшін азапца т үседі.»

Самат-кенже ұлым, Павлодарға көшіп келген 1952 жылдың 28 
— желтоқсанында, Бебель көшесі 52-інші үйде іуды. Ақжарқын, 
кең маңдаилы, ашық мінезді болып өсті. «Адам болатын бала- 
ның мандайы жазық келер» -деуші еді, Саматты ерекше жақсы 
көрдім. Ортаншы Маратпен бірге балабақшасына өзім апарып, 
кеште қызметтен кейін, өзім әкеліп жүрдім. Қыстың суық кун- 
дер! екеуін шанаға отырғызып, сүйретіп апарушы едім. Кирзо
вый етігімнің резинка табаны қатып, кейде тайғанап, құлап та 
қалушы едім. Екі балам да құлап, оларды жинап, қайта мінгі- 
зетінмін. Үстеріне жұмсақ одеяло жабушы едім. Самат оқуды 
жақсы оқыды, тэртібі де жақсы болды. Мүғалімдер мақтайтын. 
Индустриалдық институттың ақырғы күрсына өте алмай қалған 
жайы кездесті. Армияда екі жыл өткеріп, институттың 5 — кур- 
сына түсіп, түзу өткеріп, мезгілінде дипломын қорғады. Инже
нер-механик атағын алды. Целиноград қаласына УВД қарамағы- 
на жолдама алды. Өзіміздің Керекуге қалдыруға мүмкіндік бар 
еді, бірақ бәйбішем Мэктай, қалдыруды жақтамады. Өйткені, бір 
келіншекке, кішкентай баласы бар, Самат үйір болып жүр екен. 
Шешесіне, сол келіншекті алсам қайтеді? — деген болған. Оны 
естіп менің зәрем кетті. Самат, менің қисық ісін сезгенімді біліп, 
менен Целиноградтың орнына Алматыға баруын шешуді өтініп 
сұрады. Онысы дұрыс сияқты. Өткені, Алматыға мен жиі барып 
жүрмін, қызмет жайымен. Ол кезде мен Главпавлодарстройда 
бастықтың орынбасары болып істеймін. Ішкі істер Министірі- 
нің орынбасары таныс-Тюрин Виктор Ефимовичке телефон ша- 
лып, жағдайды айттым; Целиноградтың орнына Самат баламды 
Алматы УВД-сының қарамағына жіберткізу іңді сұраймын дедім.
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Қолма-қол орындап, өз қолымен институтқа, бізге телеграмма 
келді. Алматыда ОИТУ «Управление по исправительно-трудо
вым колониям» Алма-Атинского УВД деген басқармасында Са- 
матым инженерлік қызмет атқара бастады. Жұмысқа тез үйрен- 
ді. Жататын жері; эуелі бір ағайынның үйінде пәтерде болып, екі 
айдан кейін жатаханадан бір бөлме алып бердім. Өзі жиі Алма- 
тының маңайындағы лагерьлерге іс сапарға жиі шығатын бол- 
ды. Механика жағдайын тексеретін. Алты айдай қызмет жасаған 
мезгілде, Заречное селосындагы бір лагерьге жолшыбай көлік- 
пен іссапармен жолға шығады. Күндіз сонда 32 км. Алматыдан 
жұмысын атқарып, кешке қарай автобус тоқтайтын жолға шы- 
гып түрғанда, қас қарая, бір КамАЗ прицепімен жолдан шыгады 
да Саматты қағып кетеді.. Самат 4-5 метр үшып түседі — жол 
үстінде талып қалады. КамАЗ тоқтамай қашады. Соңынан ке- 
ле жатқан қорапты машина ГАЗ-52 рульде қазақ жігіті, тоқтап 
Саматты алып Капчагай қаласындагы больницияга тапсырады. 
Екінші бір машина тоқтап, фарын жондеп жатқан КамАЗдың 
шофырын Шартонды көріп, тоқтап, «кісіні сен соқтың, жол үсті- 
не тастап неге кеттің? — деп ескертеді. Артынан жол үстінде 
милиция кездесіп, соган айтады. Сол сагатында Шартон уста- 
лады. Артынан сотталады. Самат Қапшагай ауруханасында сол 
түні, әуелі көзін ашып сөзге келеді. ; жөнін айтады, машинаның 
соққанын айтады, артынан қайтыс болады. Бұл түнгі сағат 1 -дің 
мөлшері, 14 сәуір 1980 жыл! Марат баламен, Борис Файзулович 
Ахметов інім-трест Промстройдың орынбасары-екеуі Алматы
дан екі күннің ішінде самолетпен Саматтың денесін оцинкован
ный жәшікпен Павлодарга алып келді. Әйелім Мэктай бүл кезде 
Сарыағаш курортында, емделуге кеткен. Ол кеш естіп, әзер де- 
генде Керекуге келді. Саматтың жэшікке салған денесін 20 сә- 
уір күні Мойылды зиратына қойдық. Саматтың басына қызыл 
граниттен көңілдегідей ескерткіш орнатылды. Осылайша кен- 
же ұлым Саматпен қоштастым гой.! Алматыда ішкі істердің бір 
полковнигі ОИТУ да істейтін; «Осындай ақжарқын баланы қа- 
лай жібердіңіз, оған көз тиді. — деп еді. Мүмкін солай шығар?!..
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Ж ары ц күн,
Болып түн.

Көзім  жібіп,
Ш ала біліп,

Ә зер отырмын.
М ынау зал,
Тот а дәл.

Саматтыц асына,
Кездест ірді сүм ажал!

Қалган өмір, Өтер болды қайгымен,
Қиналып көңіл,

Қонбас болды алган ем!
Б ір ат адан ж алгыз үл боп өсіп ем 
Үш баланың отауларын тосып ем!

Кенж ем өлді, ж ан үясын ж асамай,
М үрат ым сырцат-уайым көп, өкінем!?...

Ортаншы ұлым — Маратым жөнінде:
Әуелі Құдайға, сонан соң жалғызым-Маратыма сүйеніп, күн 

көріс жасап, өмір өткізіп жүрмін. Мараттың екі азамат баласы, 
келіншегі Майраш Университетте бас мұғалім. Баланың үлкені 
Қуаныш, архитектура Академиясын бітіріп, диплом алды. Қазір 
«Алматыгипрогор» жобалау институтында архитектор қызметін 
атқара бастады. Кіші немерем-Нариман 9 сыныпта оқып жүрген- 
де, зеректігінің арқасында облыстық информатикалық олимпияда 
да 1 — орын алды. Дипломы бар. Марат, кішкентайынан мінезі 
де, өзі де, сүйкімді, жайлы бала болды. Жасында жиі сырқаттан- 
ды. Соның өзінде оның мазасызданып, жылағаны есімде жоқ. Інісі 
Самат екеуін балалар бақшасына өзім апарушы едім. Мезгілінде 
түратын, өздері киінетін, өздері тамақтанатын. Менімен еріп ба- 
лабақшаға ойнап отырып баратын. Екеуі өте тату болды. Қыс мез- 
гілінде кішкене арқа сүйейтін шанаға қарама-қарсы отырғызып, 
суық боранды күндері үстеріне қалың жапқышпен жауып бала- 
бақшаға апаратынмын. Жол үстінде кейде тайғанап құлайтын кез-
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дерде болды. «Ягодкина» бақшаның бастығы, балаларымды жиі 
мақтайтын, эсіресе тазалығы мен тәртібі туралы айтатын. Сегі- 
зінші номерлі мектепке түсіп, басынан аяғына шейін сонда оқып, 
Аттестант алып шықты. Жоғарғы оқуга қайда бару мәселесінде 
Мараттың өзінің шешімі — Алматыга «сәулетші» мамандығын 
оқығысы келді. Әкесінің мамандығын алғысы келді. Біз қолдадық. 
Кіріспе емтихандар тапсырғанда Алматыда өзім жанында болдм. 
Төрт экзамды да «5» ке тапсырды. Министірге Қали Білалович- 
ке — Мараттың экзамды жақсы тапсырганын айттым. Жатахана- 
да жатып оқыды. Степендиясын алып, ай сайын мен ақша жіберіп 
тұрдым. Жалпы оқуы жақсы болды. Бірақ ақырғы курске көшер- 
де балам ауырып қалды. Емделіп, содан армияда болып, қайтадан 
сол институтын бітіріп, дипломын алып шықты. Павлодарда жэне 
Алматыда оқып жүргенде серік қызы болмапты. Жуастықгың сал- 
дары. Біздің Жезқазғандагы күйеу жігітіміз Зэрубай бір профсоюз 
конференциясында барғанда, Маратты бір Целинограттың қызы- 
мен таныстырыпты. Ақыры сол қыз Майраш үнап, қыз да ұнатып, 
екеуі үйленбекші болды. Институттың ақырғы курысын үйленге- 
сін бітірді. 25 — жыл өтті. Алтын асықтай екі ұлы бар. Алла қол- 
дасын! Алматыда 27. 01. 76 жылы Қуаныш дүниеге келді. Түрі, 
мінез-қүлқы әкесінен аумайды. Марат дипломын адлы, қызметке 
Павлодарға келді. «Павлодаргражданпроектіде» архитектор, со- 
нан соң мастерскойдың басқарушысы болды. 6-мамыр 1986 жылы 
Павлодардың қалалық сессиясы Маратгың кандидатурасын «бас 
сәулетшілікке» бекіткен. Павлодардың эсемденіп, көркеиуіне 8 
— жылдың ішінде, Марат көптеген еңбек етті. Ал 1995 жылдан 
облыстық сәулетші болсадағы, әлі де Керекудің күрделі құрлыс, 
сэулетшілік жайында Мараттың қатынасы бар. Бірақ күрделі құр- 
лыс мөлшері тұжырылып кетті, Бұл жайда сәулетшілік үлес қосу 
қиын жағдай. Менің экем Қабдыуэли бір әкеден жалғыз еді. Өсе 
келе мен де жалғыз болып қалдым. Кезек енді Маратқа келді. Екі 
туысынан Мүрат, Саматтан айырылып, жалғыз келеді. Қүдай жал- 
ғыз, Марат жалғыз. Алла амандығын берсін, екі баласы аман бол- 
са екен.! Маратымның ең жақсы қасиеті үлкендерді сыйлайтын. 
Олармен түзу амандасып өтініш-шағымдарына ерекше көңіл бө-
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летін. Әсіресе, менің сыйласатын дос-жарандармен, туыстармен, 
жақсы қатынаста болып жүрді. Мараттың оның отбасның жаны 
ашитын, көңілдес жақсы көршілері, жолдастары бар. Олар; Ра- 
шид-Нелла Каримовтар, Тұяқ, Ермак-Света Ағымбетовтар, Гай- 
ролла — Рәзия Сыздыковтар, Риза Жампеисова,... Мұрат. Бірақ 
өзімен қатарлас облыстық масштапта жүрген чиновниктерден, 
араласып — сыйлвсып жақсы жүргендердің саны, сапасы шама- 
лы. Мұны қалай түсінуге болады?..

Қуаныш — алтын немерем:
Қуаныш, Маратымның үлкен баласы. 27 қаңтарда 1977 жылы 

Алматыда туған. Жасынан салмақты, үстамдылығы, ақылдылығы- 
мен басқа балалардан өзгеше болып өсті. Ешқашан Қуаныштың 
реніште болып, жылағанын көрген емеспін. Оқуы, тэртібі өте жақ- 
сы болды. Қуаныштың оқуды оқып бастаған, кішкентай кезінде, 
«күнделік дәптеріме» мен жазыппын. «Растет хороший, умный и 
толковый внук» — деп. Сол дэл келді. Кейінгі бес жылда Архи
тектура Акедемиясында Алматыда оқыды. Барлық түрлі білімді 
өзі меңгеріп, мезгілінде зачетін, емтиханын тапсырып, бізге ха- 
барлап, бізді қуанышқа бөлеп отырды. Қуаныш атын мен қойып 
едім. Біріншіден, ағасы Қанышқа ұйқас, екіншіден-үлкендерге қу- 
аныш болсын деп. Соны Қуанышым ақтап келеді. Биыл жылдың 
бас кезінде, диплом қарсаңында практикада көп көлемді жүмыс 
атқарды. Астанада үш дүркін болып, дипломына қажетті дайын- 
дықтар жасады; қаланың схемасын жасады, фотосуреттерге ке- 
ректі бөлшектерін түсірді, эскиз-проектілерін жасады. Керекуде, 
Алматыда дипломдық жобасының таза-басты вариантын екі айдай 
жасап шықты, түсіндірме текстін жазды. Үлкен еңбек атқарды. 20 
маусымда үлкен комиссияның алдында дипломның жобасын 5-ке 
қорғап шықты. Сол кеште Марат-Марияш, Қуанышты, әке-шеше- 
сін құттықтадым. Сонда Төлеген Сыздықұлы Әбілтайды, Абай 
Қапанович Ахметжановты, Асқар Ахметович Назаровты да қүт- 
тықтадым. Қуаныш-алтын немереме, мен де шамамнан келгенше 
материалдық көмегімді жасап тұрдым. Ақылымды айтып жүрдім.
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Алматыда сәулетшілік қызметте, одан кейін Екібастұз қаласында 
сэулетші болып, атасы Зейнікен Қабдуалиұлы 50-жылдай Павло
дар облыстық құрлыс бөлімін басқарса, экесі Марат пен ұлы Қу- 
аныш солардың жолын жалғастырушысы болып келеді. Одан ке- 
иінгі Мараттың кіші ұлы Нариман да атасының қуанышы болды. 
Ол да жоғарғы оқу бөлімін бітіріп, бизнесмен болып жүр.

Мұрат балам жөнінде:
Мұратым— ұрпағымның алды, түрі өзіме тартқан, ақкөңіл, жар- 

қын мінезді, дос — туысынан ештеңесін аямайтын. 34 — жасында 
дүние салды. Үлкен уайымға-қиындыққа душар болдым. Қазір 76 
жасқа келдім, сары уайым бірге қалмай, амал нешік, тағдыр солай 
жазған соң. Мұратты тәрбиелеуде үлкендерден кемшіліктермен, 
қателіктер де өткерілді. Мэжіраш — менің анам, Мұраттың басты 
тәрбиешісі, қамқоршысы саналды. Немересін асырыңқырап ерке- 
летті. Мүратқа қатаң сөзді айтқызбады, тіпті біздің сөзіміз өтпей- 
тін болды. Шешей 1955 жылы, 52 жасында — дүниеден жас кет- 
ті. Мұрат жетім қалғанға үқсады. Тәрбиелеп, адам қылудың жайы 
бізге оңайға соқпады. Жеті жастан аса бастаған, есі кіріп қалган 
бала, бізге формальды түрде бағынды. Оқуына, тэртібіне шамамыз 
келгенше көңіл аудардық. Дегенмен, тәрбиелеу жайымыз өз түр- 
ғысында болмады. Өйткені, Мәктай екеуіміз күні бойы қызметте- 
міз. Мұрат өзімен-өзі қалатын, көшеден де, тәрбие алатынын сезіп 
жүрдік. Орта мектепті жақсы бағамен бітірді. Мұзыкаға бейім бол
ды. Институтқа түсіп, энергофакта оқи бастады. Бірінші курсты 
бітіріп, екіншісін бітірмей, зачет, экзамендерге бармай қалғанын 
бізден жасырған. Жоғарғы оқу орнында болған соң, өскелең тарт- 
қан — есі кірген балаға сеніп, біз оны бақылаудан айырылып қа- 
лыппыз. Біз қызметпен, демалыста курортқа-емделуді пайдаланып 
жүргенде, Мүратымыз көшедегі кейбір әдепсіз балалардың ықпа- 
лына түсіп, арақ-шараппен де айналыса бастағанын кешігіп, кейін 
сезгеніміз бар. Институттың жарлығы шығып, біржола оқудан шы- 
ғарылғанды біз бірақ білдік. Қысқасы, өз бетімен оқып кетеді деп, 
біз бақыламадық, түзу жолға салу тәрбиесіне шамамыз жетпеді.
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Артынан қапыда қалдық. Оқудан әбден бас тартқан соң, Мұратты 
жұмыс істеуге көндіріп, әуелі, «Казмонтажавтоматика» басқарма- 
сына монтажник жұмысын атқарды. Еңбектенуді игере бастады, 
табысы да эжептэуір болды. Келесі жазда оқудан тағы да бас тарт- 
ты. Жиырма жеті жасында көршіміз, қызметтес досымыз Балтабай 
Сейсенбековтың қызы Гүлнарға үйленді. Қаныш екінші баласы, 
әкесінің аузынан түскендей еді. Қанышты Мұрат өте жақсы көр- 
ді. Бұл жас жанүяға жеке үш бөлмелі пэтер алып бердім. Көптің 
біріндей лайықгы жағдайда, тұрмыс өткізе бастады. Бірақ, денса- 
улығын түзу сақтамай, Қаныш алты ғана жаста, Мұрат мезгілсіз, 
34 жасында жарық дүниемен қоштасып, бақиға кете барды. Мұ- 
раттың өмірінің өте қысқа болғанына алдымен біз, ата-анасы кінә- 
лі. Біз күрделі, көңілдегідей тәрбие бере алмадық. Менің өткерген 
бір басты кемшілігім; Баянауыл ауданында Жасыбайдағы турис- 
тер базасында болғанда Мұрат инструкторлықта жүргенде, үйге 
алып қайтуым керек еді. Ол үйге қайтқысы келмей, «коллективпен 
бірге қайтамын» дегеніне қарсы келмедім. Оным дұрыс болмай, 
артынан турбазада кісі өлімі болып, оған Мұрат жауапты болып, 
келешегіне таңба басылды. Мүрат дүниеден қайтқанына 16 жыл- 
дан асып барады. Інісі Самат қайтқалы 19 жылдан асты. Мэктай 
екеуінің шешесі дүние салғалы бір жыл болды. Менде қайғының 
шегі жоқ. Уақыт алыстаған сайын, балаларымның, зайыбымның 
қадыр-қасиеті арта бергендей, ұлғая түскенге ұқсайды. Кеудем 
сыздап, басым айналып, көзім қарауытып, кей уақыттарда не бо
лып жатқанын білмей қаламын. Осы 1999 жылдың 24 тамызын- 
да Павлодарда, жаяулап жүріп, үйге жақындағанда есімнен танып 
қалғаным бар. Көршілер; Жұмағыз, Маринка кездесіп, қолтықтап, 
бірінші қабаттағы Баян ақсақалдың пәтеріндегі диванға жатқы- 
зып, емдер жасап, «жедел» көмек шақырып, артынан ауруханаға 
түскенім бар. Ол, сол, қайғы — қасреттің тереңдеп, көкректің қат- 
ты жаралы болғанының белгісі.!?.. Жанашырларым, тағдырға бай- 
ланысты, бір-бірлеп кетіп жатыр. Амал жоқ, уайым-қайғыда, жер 
басып жүріп жатқан жағдай бар.
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Байлығымыз: 
туыстар мен дос-жарандар

Әкем Қабдуэли де бір атадан жалғыз еді. Жалғыздығы өміріне 
қиындықтар әкелгені көрініп тұратын еді. Сол әкем сияқты мен 
де ер азаматтан жалғыз болдым, жүре жалғыз өстім. Тетелес інім 
Сейфолла аштық жылдары Сибкрайда Ленинск қаласында қайтыс 
болған. Кенже інім Ақкөл-жайылмада екі жасында соғыс жылын- 
да қайтқан. Жайсыз қиын өмірді өткіздім. Бала кезімде ашаршы- 
лық жылдарын бастан өткіздім. Өсе келе соғыста болып, неше 
түрлі қиыншылықтарды, өлімнің қарсы алдында төрт жылдан аса 
жүрдім. Туған-туыстарды сағынып, елге келгенім бар. Соғыстан 
кейін де аштық-жалаңаштық жағдайлар кездесті. Өмірдің басты 
кезеңі Павлодар қаласында өткерілді. 1952 жылдың мамыр айы- 
нан 48 жыл бойы, Керекудің тұрағы болып есептелем. Павлодарда 
жасым да, білім де, адамгершілігім де өсті. Үйлі-баранды, қаблет- 
ті, әжептэуір ширақ, жолдастарым-туыстарым бар азаматтың бірі 
болып өстім. Басты байлығым, аздаған туыстарым, ондаған қадір- 
лі көршілерім, жолдастарым. Солардың адамгершілігі, адалдығы, 
қамқоршылығы менің бастан кешкен қаиғы-қасретімді жеңілдету- 
де, абыройымды, қаблетімді көтеруде. Ең жақын туыстарым; үш 
қарындасым, Бикен, Күлшім, Жаңыл солардың от басы; күйеу жі- 
гіттер Зарубай, Тілеукен, жиенім Ботагөз. Қандас жақындар Серік 
Мұқиұлы Көшімбаев, Марат Олжабайұлы Спатайтегі. Осыларды, 
әсіресе Тілеукен, Зарубай, Ботагөз, жалғыз ұлым Маратымды, бас
ты тіректерім деп санаймн. Басыма қиыншылық, ауыр жағдайлар 
түскенде көмекке келетін алдымен жалғызым Маратым, сонан соң 
Тілеукен, Зарубай, Болат-Ботагөз, басқа да кейбір туыстар. Был- 
тыр, зайыбым Мэктайдың қайтыс болу жағдайларын өткергенде, 
атаған туғандарым, Мараттың кейбір жолдас — достары аянбай 
көмек жасады. Маған үлкен жеңілдік болды. Ерекше адамгершілік 
жасаған Мұрат Қаждаров, Игорь, Нұрлан-Гүлнар Жанарбаевтар, 
Нәзкен жеңгем Айдарғалиева, Мэктайдың қысыл-таяң мезгілінен 
бастап, ақыретін орап, мешітке. Содан қабірстанға дейін Қабдуэли 
әулетінің аруағын мэпелеген басты көмекші, ақылшымыз, нағыз
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қадір тұтатынымыз боп есептеледі. Өмір бақи бұл отбасын қатты 
сыйлап, жақсы көрудеміз. Ықыластас, сыйлас, бүйірі бұрылып тұ- 
ратын ағайындар, Қүдайға шүкір баршылық. Суйектес туыстардан 
Қаратай Қонқаевты, Қабидолла Шәкәрім Нұрсейітұлын, Қаратай 
Жәкенұлы Әбдіковты атауға болады. Ағалап, кішіпейілдік жасап, 
мезгілінде амандық жағдайымды біліп, телефон шалып тұрғанда- 
рыны өзі қайда жатыр. Ақкөл елінде бірінші мұғалімдерім болған 
Мұқатай Мұсабекұлы 87 жасында, Бұғыбай Нүрышұлы да сексен- 
нен асып дүние салды. Мэктайдың қозған тегінен біраз ағайын- 
дар бар. Мәнәп Әндіржанов, Бәшәй Ағымбетов Бикенімен, Сәт- 
кен Сағынаев, Ақылбек Омаров, Сейтқазы Қожахметов. Аталған 
отбасылармен қатты сыйласта болдық. Мэнэп Әндіржанов Мәк- 
тайдың алғаш мүғалімдерінің бірі, эрі бір ауылда туысқан, жақын 
мұғалім болып келеді. Сатыбалды Сағынайтегі жұбайы Сарамен, 
елу жылға жақын осы қалада ылғый көрші болып, бірге көшіп- 
қонып жүрдік. Оған қоса, 1961 жылы Сатыбалды екеуіміз менің 
Атамекенімізге барып, Арқалық кеңшарына, Қазбек би ауданында 
қонақтап қайтқанбыз. Менің туған үйімді көрген осы Сатыбалды 
ғана болды. Біз көргенде менің туған үйімнің бөлмелері бұзау қа- 
майтын қора екен. Оның сол уақытқа дейінгі қабырға, төбесі сақ- 
талып тұрғаны маған тарихи музейдей көрінді. 25 жыл өтіп, 1986 
жылы күзде барғанымызда, Марат балам екеуіміз мен туған үйдің 
орны ғана жатыр. Бұзылған, іске татыр ағаш, кірпіштерін пай- 
даланған, қалғаны топырақ-төмпешік болып жатыр. Биыл, 1999 
жылы тамыздың 22 күні Серік Мұқиұлы Көшімбайтегімен, оның 
отбасы Нүкен, Мақсат, мен тағы да «Бапалақта» болдым. Біздің 
үй Хамиттің Сағадитегі Адамұлы үйінің орны көрінеді. Ауылда 
оншақты үй-қоралар болған, ізі көрінбейді. Құрметтес, сыйлас, 
шын қадірлейтін дос-жараннан Қабдеш Нуркинді Темірбайұлы, 
Шахтай Асқарұлы Абеновты, Хатип Хабиұлы Демесіновты, Fa- 
фур Мұқановты, Елеш Сыпатаевті, Мүбарак Төлегеновты, Қамза 
Тоқпановты, Тэжібай Шаймерденоаты, күдаларымыз Мүстафин, 
Сейсенбековтарды, Қасымовтарды ауыз толтырып айтуға болады. 
Осы дос-жаран туысқандай ағайындардың амандығын эрқашан 
тілеймін. Біз дос-жаран ғана емес, туыстай адамдармыз, жарты
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ғасырдай сыйласудамыз. Жоғарғыда аталғандар, қазір аман-есен, 
жалғанның қызығын көріп, өрбіп-өсе берсін. Аман бола берсін. 
Көптеген ғажап, қасиетті туыс-достар, жолдастар қайтпас сапарға 
кетті. Қатарымыз сиреп, опырылып барады. Солардың ерекшелік- 
терін еске алып, атап өткен орынды болар. Ермұханбет Айдарға- 
лиұлы, бүдан бес жыл бүрын дүниеден қайтты. Бүкіл Кереку елі 
білетін, ардақты еді. Екі генерал; Махмет Дүйсенов. Укімет Сма- 
ғұлов, полковник КГБ Әбдікен Досымбеков үшеуінің руы қараке- 
сек еді. Туысқан болып келсе де, кейбірін, әсіресе Махмет ағайды, 
руының кім екенін білмеген едім. Заманымыздың сондай кезенде- 
рі болды ғой, әсіресе КПСС-тің билеген кезінде. Маған ағайын-ту- 
ыс болып келетін Қапан Мақатов, дүниеден қайтқалы екі жылға 
таянды, көп жылдары қай елде туғанын жасырып келген. Ол Бая- 
науылда райком хатшысы болды. 20 жылдай Потанин совхозының 
директоры болды. Жастау кезінде комсомолдың аудандық, облыс- 
тық хатшысы болған. Өзінен кейін үш ай өтіп әйелі-Батима қайт- 
ты. Мемлекетке адал, саналы еңбек еткен адам еді Қалакең. Қазір 
өмірін жалғастырып жүрген алты үлкен азамат балалары бар. Ба- 
лалары мен Мэктайдың жанында атақты дәргер Солтанов Ғалым 
Тэшімбайұлының қабірі бар, ол осы жиектің тумасы. Үлкен білгір, 
өте құнтгы емші еді. 80 жаста қайтты. Мені, кемінде, 20 жылдай 
емдеп, көрнекті көмек жасап еді. Солтановтың атымен Павлодар- 
дың облыстық ауруханасы аталатын болды. Жуырда барғанда сол 
Ғалекеңнің дюралюминйден қоршалған решеткасын жүлып, сын- 
дырып, түгел алып кетіпті. Қандай жауыздық, хайуандық! Біздің 
қорғанда жүз шақты силикатный кірпіш қалаулы түрган, ол да 
жоқ. Күзетші қарамайды. Әйтпесе, оған жап жақын жер, оның үйі- 
не көрініп тұр.

Атамекенім — Қазбек би елі
Серік Мұқиұлы Көшімбаевтің себі тиіп, соның үсынысы бо- 

йынша туған еліме, кіндік қанымның тамған жеріне барып қайтқа- 
ным бар. Бұл осы жылдың тамыз айында 20-22 күндері еді. Уақыт 
аз, тығыз болса да жоспарлаған ауылдар мен ағайындарға кезде-
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сіп, амандасып қайттық. «Нива» машинасы, рульде Серіктің өзі, 
ал зайыбы Нүкенді, баласы Мақсатты жанына алған. Әкесінің ту
гаи ауыл-жерін көру. Қолқа салып мені бірге алып; мен ел білемін, 
жол білемін, ақсақалдығым тағы бар. 20 тамыз түс кезінде Кере- 
куден шықтық. Май ауданының шаруашылығын басып, Ақшиман- 
нан дала жолымен оңтүстікке бұрылып, кешкі18 сағат шамасында 
Мәдидің ауылы «Айрыққа келдік. Онда Серіктің жақын немере- 
лес туыстары; апасы Дыбыс Көшімбаева, оның азамат отбасыла- 
ры; Бекен, Нұркен, Қайыркен ұлдары Көшімбаевтар тұрады екен. 
Солардың кішісі Бекен, келіншегі Айтжамал, Дыбыс апай да осы 
отбасынан екен, сол үйде екі күн қондық. Бір серкеш сойылды. 
Кедейлеу отбасы екен. Жалпы ауыл халқының тұрмыс-жайы кем- 
тарлау, малдары өте аз, бау-бақша жоқ, жұмыс орындары жоқ. Әр 
отбасы өз жағдайларымен күнкөріс жасауда. Аздаған малдарының 
өнімін сатып, күнкөріс жасауға мүмкіндіктері де жоқ екен. Әйте- 
уір, бэрі де жоқ, жоқ, жоқ! Бұрынғы бай совхоздың байлығы, ма
лы, техникасы, тұрақты фондасы бұрынғы басшылардың пайда- 
сына кеткен. Келгеннің ертеңінде, 21 тамызда Едірей тауының бір 
жайлы жерінде 10 шақты кісі барып, дем алып, тамақ іштік. Жі- 
гіттер-келіншектер өлең айтты, домбыра тартты. Едірей ауылынан 
жарты сағаттай домбыра іздеген жағдайда болды. Дегенмен жақсы 
демалдық. Серікте видокамера, фотоаппараттар болды. Жақсы кө- 
ріністер түсірілген. 22 тамызда ертерек шай ішіп, Айрықпен қош- 
тасып, «Арқалыққа» жарты сағатта бардық. Серіктің жақын туысы 
Ықсан Кэрімұлы директордың үйін сатып алыпты. Өз үйінде бол- 
май, қой бағып жүрген жерінен машинамызға отырғызып, бұрын- 
ғы біздің «Алысай» елінің ауылдарының орнын араладық. Жан- 
сақбай, Нұрғали, Жиенбек, Тұран, Майтан ауылдарының орнында 
болдық. Майтанда бір гурт тұрады екен. Сол үйден қымыз іштік. 
Бұлақтың суында сақталған қымыз сұп-суық екен. Майтанның же- 
pi қандай? Арқалық, Тәттімбет селосында, бұрынғы Арқалық сов- 
хозының орталығы, Дәмет апайдың орнына құран оқыдым. Уйін- 
де екі бойжеткен қызы бар екен. Тұрмыстарын жаман атамайды 
екен. Бізге жақын туыс Қайырбек Қоңырұлының үйінде болдық. 
Мамандығы — дәргер, келіншегі — Кәмә, тұрмыстары жақсы
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көрінеді. Сол үйден түстеніп, кешке қарай Павлодарға қайттық. 
Қайырбектің үйіне түсер алдында Егіндібүлаққа Асқарүлы Қожа 
марқүмның үйіне әдейлеп барып, Қожекеңнің орнына қүран оқып 
шықтым. Сол бір қүран бағыштау үшін 160 шақырым жерді артық 
жүрдік. Серік аздап қынжылғандай болды. Бірақ, Егіндібүлаққа 
бару менің басты міндетім болған еді. Мен еріксіз апарғандай бол- 
дым. Егіндібұлақтан көрген бір қасиетті нәрсе; Қаздауысты Қазы- 
бекке орнатқан үлкен, жэне әсем ескерткіш болды. Соның жанын- 
да фотосуретке түстік. Сонымен Егіндібұлаққа барған сапарымыз 
толығымен орнына келгендей болды. Қайырбектің үйінен кешкі 
20-ның кезінде шығып, Керекуге түнгі 1-дің кезінде келдік. Маши- 
нада кінэ болған жоқ. Мен шаршап келдім. Сол ақырғы күні 700 
км жүрдік. Ертеңінде 23. 08 күні бойы үйде болдым. Дем алдым. 
Тамыз күні ыстық 37 градус, телефонның ақшасын барып төле- 
дім, одан аптекаларды араладым, бір сағаттан аса жүріп, жаяулап 
үйге қайттым. Автобустан ЦУМ алдынан түсіп, жаяулап үге жа- 
қындап келдім. Содан есімнен танып қалып, мені Жүмағыз бен 
Маринка қолтықтап, үйдің жанындагы скамейкаға отырғызған. 
Байекеңнің Гуля деген қызы кардиолог үйіне диванға жатқызып, 
дэрі — дәрмек беріп «скорую помошь» шақырып, мені Химпром- 
ның ауруханасына апарып, одан Олег Васильевич Сукончик кар
диолог анализдерді көрді. Рунардың «Реабиллтационный орталы- 
ғына» 20 күндей күрделі емделуде болдым. Рунар Мүбаракұлына 
көп рахметімді айттым. Марат балам менің елге барып келгенімді, 
ауырып қалганымды жақтыртпады. Шынында мен қосымша маза- 
сыздық жасадым. Майраш, Марат тамақтарын жиі әкеп тұрды. Ау- 
руханадан шыққасын оларға ауыртпалығымды түсіргем жоқпын.

Шежіре
Қаракесектің Болатқожаның Алысай әулетінен тараған Нұрға- 

ли, Рахым, Көшімбай бұтақтары. Медеу Сарсекеев өзінің «Тарақ- 
ты және Қаракесек шежіресі» кітабында Алысайдың үш баласы 
Қарағұл, Таңатар, Аткелтір атайды да, «бұлар өспеген аз ата» — 
деп, бергі ұрпақтарын қанша іздеу салсақ та, кездестіре алмадық»
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— деп, Алысайды тоқтатады. Шынына келеек, Айырық, Арқалық 
совхоздары, Егіндібұлақ — аудан орталығында да Алысайлыық- 
тар тұрып жатыр. Қарағандының Ульянов ауданына қарасты Ақсу- 
Аюлы деген елді мекенде Алысайдың Жиенбай тұқымынан 28 
отбасы, Тасболаттан — 17 отбасы тұрады екен. Алматыда да, Қа- 
рагандыда да, Астанада да, Алысайлықтар тұрып жатыр. Шынына 
келеек, Алысайды іздеп ешкім басын, мыйын ашытпаган сиякты. 
Ата-Бабаларымызды таратып көрейік. Мейрам софыдан бастадық. 
Үш эйелі болған; 1-анадан; Қуандық, Сүйіндік, Бегендік, Шеген- 
дік. 2-анадан; Шұбыртпалы. 3-анадан; Қарқабат. Қарқабаттан-Бо- 
латқожа Қаракесек. Қаракесектен-Ақша, Түйте. Ақшадан — Бо
шан. Бошаннан бес бала; Жанту, Байбөрі, Таз, Машай, Манап. 1. 
Байбөріден; Жүбіней, Есенбұта, Олжаш, Темір, Кенжек Үсен,. 2. 
Таздан; Наманай, Бүлбұл. ЗМашайдан; Бейінбет. 4. Түйтеден; Май- 
қы, Танас. Танастан; Тамырсық, Сары. Тамырсықтан-Қарашор. 
Бұлбұлдың 3 бәйбішесі болған; З-Қүбакемпірден — Алдияр, Шан- 
шар оның 9ұлы болған 3 Бикеден, Күшік, Усен, Қүдайберлі. Шан- 
шардан;Алысай, Қызданбикеден. Алысайдан; Қарақүл, Таңатар, 
Аткелтір. Қарақұлдан; Алданазар, одан; Медет, Қуат, Кененбай, 
Дөненбай. Таңатардан; Меңдібай, Қалыбай, Сырлыбай. Аткелтір- 
ден;Жиенбай, Тасболат. Меңдібайдан: Темірбай, Майемер, Ақеділ. 
Темірбайдан; Қыстаубай, Басқынбай, Қашқынбай. Қыстаубайдан; 
Қырықбай, Қыран, Шуан, Наурызбай. Қашқынбайдан; Қарсақбай, 
Жансақбай, Аюбай. Қарсақбайдан; Бейсекей, Мақұл, Сарқүлақ, 
Жүмағұл, Дауылбай. Жансақбайдан; Нұрғали, Әбдігали, Әубәкір, 
Сағади. Аюбайдан; Сабан, Қабан. Дауылбйдан;Жұмаш, Қойшы. 
Сабаннан; Әбу, Қаймолда, Рахым, Сәрсенбай, Жәкен. Рақымнан; 
Байдүйсен, Сейфолла — Астанада Тұрады. Нүрғалиден; Қабдуә- 
ли. Одан Зейнелғабиден! «Зейнікен», Зейнікеннен; Мұрат, Марат, 
Самат. Мұраттан-Қаныш, Шолпан. Мараттан-Қуаныш, Нариман. 
Қуаныштан-Темірхан.
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Ерлі-заиыпты Мэктаіі -  Зейнікеч
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Самат Зейнікен улы Қабдуаллиев
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Мәктай Аитбаиқызы немересімен
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Қабдуаллиев Зейиекен ,ұлы Марат, немересі 
Шолпап ,келіні Гулпар және жолдастары

Қабдуаллиев Зеинекен,қудасы Балтабек Сейсембеков
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Марияш Зейнекен келіні
96



97

А
ит

ба
иқ

ы
зы

 М
әк

т
аи

 —
 о

бл
ы

ст
ы

қ 
ау

ы
лш

ар
уа

ш
ы

лы
ңт

ы
ң 

ба
с 

ес
еп

ш
іс

і 
»ол

га
н;

 З
ей

не
ке

н 
Қ

аб
ду

ал
ли

ул
ы

 —
 о

бл
ы

ст
ы

қ 
қу

ры
лы

с 
бө

лі
м

ін
ің

 б
ас

т
ы

гы
 

бо
лг

ан
; М

ур
ат

, 
М

ар
ат

 З
ей

не
ке

ну
лы

; Г
ул

на
р 

—
 М

ур
ат

, қ
ы

зы
 Ш

ол
па

н.



Қабдуалиев Зейнекен Қабдуалиұлы

91 жасқа қараған шағында ¥лы Отан соғысы жэне еңбек ардагері Пав
лодар қаласының Құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының дербес 
зейнеткері Қабдуалиев Зейнекен Қабдуалиұлы өмірден озды.

Зейнекен Қабдуалиұлы 1923 жылғы 13 наурызда Қарағанды облы- 
сының Қазыбек би ауданында дүниеге келген. Ол 1958 жылы Павлодар 
құрылыс техникумын, 1965 жылы индустриалды институтын тамамдап, 
кейін Мэскеу қаласындағы Жоғары партия мектебі жанындағы курста 
оқыған.

3, Қ, Қабдуалиев Манчжурия мен Солтүстік Корея аумағында Жапо- 
нияға қарсы согысқа қатысқан. 1946 жылдың желтоқсан айында туған 
елге оралады.

Абзал азамат еңбек жолын Павлодар облысының Ақкөл кеңшарын- 
да есепші болып бастаган. Зейнекен Қабдуалиұлы 1952 жылдан бастап 
Компартияның Павлодар облыстық комитетінің құрлыс бөлімінің меңге- 
рушісі. 1970 жылдан Павлодар құрлыс басқармасы бастыгының орынба- 
сары лауазымында еңбек етті.

Ол қалалық жэне облыстық Халық депутаттары кеңесінің депутаты 
болып сайланған. Зейнекен Қабдуалиев өз ғұмырының 40 жылын Павло
дар облысының қалалары мен аудан орталықтарының күрделі құрлысы, 
оларды жобалау жэне қала қүрлысы мэселелеріне арнаған.

Республикамызға танымал сәулетші әлі қүрылыс маманы «Құрмет 
белгісі», 2 — дэрежелі Отан соғысы ордендерімен, Павлодар облысы әкі- 
мінің «Облыс алдында сіңірген еңбегі үшін» құрмет белгісімен марапат- 
талған.

Әрбір ісіне жауапкершілікпен қарайтын, жігерлі де білікті басшы ре- 
тінде Зейнекен Қабдуалиұлы аймағымыздың әлеуметтік-экономикалық 
дамуына қомақты үлес қосты.

Зейнекен Қабдуалиұлының жарқын бейнесі біздің жүрегімізде мэңгі 
сақталады.

Облыстық экімшілік қайреткерлері; Е. М, Арын, М. Ш. Кәбенов, А. 
П. Әбдіқалықов, А. А. Өрсариев, 0. Ә. Қайыргелдинов, М, А, Желнов, 
Е. Г. Азаров, Қ. Ш. Арынғазина, А. Б. Әубәкіров, В. А. Абрамович, Б. А. 
Веселов, Л. Д. Бродский, Қ. И. Шәкәрімов, В. В. Шершнева, И. И. Чмык.
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Өмір — өнеге

Соғыс жылдары. Колхоз жұртының тарығып жүрген кезі. Трак- 
торшы Қайыргелді көлігінің жағармайын көзінің қарашығындай 
сақтап жүр. «Өзіңе бекем бол да, көршіңді ұры тұтпа» демей ме 
қазақ. Таршылық көріп отырған ауылдастары аз жағармайға көзі 
түспесін деп, үйінің бір бұрышына сақтап жүрген. Ауыл азамат- 
тары соғысқа аттанып жатқан аласапыран тұста Қайыргелдіні де 
әскери комиссариата шақырады. Үйде әйелі Жамал екі баласы- 
мен қалған.

Ажал айтып келмейді. Бірде түн ішінде көршісі жағармай сұрап 
келеді. Көршімен қалай бөліспесін. Аздап құйып берем дегенде 
жанып жатқан қамыстың шетін ала май төгілгенін байқамай қал- 
са керек. Қоспақ үйдің ошағында жалындап жанып жатқан қамыс 
майға тиіп, лап етеді. Содан үй өртеніп, Жамал бесіктегі нэрестені 
терезе арқылы далаға шығарып үлгереді. Екінші сәбиін құтқаруға 
ұмтылған ана сол өрттің арасында өзі де қала берді. Ауылдаста
ры хабар беріп, қайғылы жағдайды Қайыргелдінің ағасы Айтбай- 
ға естіртті. Айтбай әйелі Айтжан екеуі кішкентай Қайролланы ба- 
уырларына басты...

Айтбай Ыбырайұлы ол кезде бірінші ферманың басқарушысы 
қызметін атқарыпты. Ауыл шаруашылығының жүмысын ақсатуға 
болмайды. Басшы эрбір бас мал үшін басымен жауап береді. Әрі 
шаруаға жарамды ер адамдардың дені соғыста. Сондықтан оны 
соғыстан броньмен алып қалған екен. Сол ауылдағы жалғыз трак- 
торшы Қайыргелді де осы себеппен соғысқа жіберілмеді.

Қайролла Айтбаев 1941 жылы «Ақкөл» совхозында дүниеге 
келген. Алты — жеті жас шамасына келгенде әкесі Айтбаймен 
Ақкөлден «Ақжар» колхозына қоныс аударды. Сонда алғаш мек- 
теп табалдырығын аттап, Самат Ибраев есімді мұғалімнен сауат 
ашты. Колхоз жабылған соң, Айтбай отбасымен Екібастұз қаласы- 
на көшіп келді. Келген бетте кенішке жұмысқа алынып, бригада 
басқарады. Бала Қайролла сол кезден бастап оқу мен спорттың тіз- 
гінін қатар ұстауға тырысып, футбол, күрестен қалмайтын. Тіпті 
футболдан «Теміраяқ» деген лақап аты да болыпты. Әкесі кейін
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денесінен суық өтіп ауырып, жұмысқа жарамай қалады. Сондық- 
тан бұлар 1954 жылға қарай «Екібастұз» совхозына қайтып бара- 
ды. Сонда 7 жылдық мектепті бітіріп, кейін кешкі мектепке ауы- 
сып, орта білім алады.

Қайролла Айтбаев еңбек жолын механизатор болып бастаған. 
1961 жылы озат механизаторлардың республикалық слетіне қаты- 
сып, «Тың игергені үшін» медалімен марапатталады.

Мектеп жасынан белсенді болып, қоғамдық өмірге құлшына 
араласқан жас жігіт 1967 жылы совхоздың комсомол комитетінің 
хатшысы болады. Жастарды ортақ іске жұмылдыра білген ол өзі 
хатшылық еткен жылдары күрес, бокс, футбол, волейбол ойында- 
рын, жеңіл атлетика спортшыларын дайындады. Еңбегі еш кетпей, 
ауылдастары жүлделі орындарды босатпады. Домбыра оркестрін 
қүрып, Хасен Мақашев, Зарлық Саржанов, Нағима Дүйсенбекова, 
Хамит Қожахметов сияқты өнерпаздардың басын қосты.

— Жастар бірігіп, облыста жоқ бір жаңалықты енгіздік. Ауыл 
тұрғындарының жаңа жылдық мерекесіне айналмалы шырша Тар
ту еттік. Немістермен келісе отырып шамдары жанып тұратындай 
етіп істелген шырша ауыл клубының сәнін келтірген еді, — деп 
еске алады Қайролла аға.

Сол жылдары Қайролла Айтбаев өзінің жаңа қырынан таныл- 
ды. 1965 жылы алғаш рет «Коммунистік еңбек» (Краснокутск) га- 
зетіне өлеңі басылды. Бұдан соң бір дэмхананы сынап жазды. Әрі 
қарай өз қатарластарының еңбегі мен жетістіктерін насихаттап, 
көпке паш етуді мақсат тұтқан ол еңбеккерлер тақырыбына қалам 
тартты. Содан бері түрлі тақырыптарға қалам сілтеп жүргеніне 50 
жыл болыпты. Ақтоғай ауданының «Коммунистік еңбек», облыс- 
тық «Қызылту» (қазіргі «Сарыарқа самалы» ) газеттеріне үзбей 
абыроймен шықтық, — дейді бұл туралы Қ. Айтбаев.

Осындай талай жылға нәтижелі еңбегі ескеріліп, 1985 жылы 
еңбектегі жетістіктері үшін Қайролла Айтбаев III дәрежелі «Даңқ» 
орденінің иегері атанды.

Қайролла Айтбаевпен «Отарқаның» оқырмандары етене таныс. 
Газеттің кірпіші алғаш қаланған жылдары осы редакцияда алты 
айдай тілшілік қызмет атқарған.
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— Газеттің сол кездегі редакторы Амангелді Қаңтарбаев талап 
қойғыш адам болды. Тәжірибелі журналист ретінде мақаланы қа- 
лай жазуды көрсетіп, үйретіп отыратын, — дейді Қ. Айтбаев.

Кейін Қайролла Айтбаев отбасы жағдайына байланысты ауылға 
қайтады. Әйтсе де, газеттен қол үзген емес. Көрген — білгендерін 
көпке жеткізіп, ақсақалдық ақылын айтудан жалықпайды.

Қайролла Айтбаев жүбайы Фая Шәріпбаева екеуі Құдайберген, 
Сержан, Бауыржан есімді үш үл, Салтанат есімді қыз трбиелеп 
өсірді. Үлкені Құдайберген — инженер-электрик маман. Немересі 
Жұлдыз Астана қаласындағы Назарбаев мектебінде оқып жатыр.

Әзіл-оспаққа жақын жүретін, шым-шыма сынды жақсы көре- 
тін Қайролла аға сәуірдің бірі күні туылған екен. Биыл мерейлі 
жетпіс бес жасқа толып отыр. Өмірі өнеге ағаны мерейтойымен 
құттықтай отырып, көп жылғы еңбегінің зейнетін көре берсін деп 
тілейміз.

25 иаурыз 2016 жыл 
«Отарқа» газеті

/ 9 7 5  жыл 1 7  -  іиі қаңтар кунгі үйлену тойы. 
Фото авторы : Мақашев Қасен Баиділдәулм.
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Айдаһардың араны

Қызмет деген қолдың кірі. Донкрат керек. Яғный сені көтере- 
тін тіреу керек. Жүз жерден тэжрибелі дипломды болсаң да, сенен 
асып секіретін боқ мұрын жаңа бітірген дипломды Секербаевтің 
айтқанын орындамай гөр.

— Өй, сен кімсің? Айтқанымды істемесең жоғал. Қышқыл- 
датқан Секербаев конторына келіп, кабинетінде отырған жиырма 
шақты қызметкерлеріне шүйліісгі-ай кеп. Жұрт бұғып отыр. Қарсы 
шығып көр. Содан Секербаевтың қолына үкімет миллират теңгені 
ұстатып қойды. Көмекшісі Көлеңке есеп беріп тұр. — Бізге қаланы 
көтеру үшін көп қаржы керек. Анау батпақ көшеге 100 мың тон
на құм-тас, асфальт керек. Оларды жөндейтін қаншама трактор — 
машиналар, жанар майлар қажет. Селтеке Секербай үлы, оған қан- 
шама ақша керек — деп есебін аяқтады Көлеңке. Үкіметтің бөлген 
бір миллиарт теңгесін жолға салам ба? Жартылай қалтага тығам 
ба? — деп ойлап отыр Селтеке Секербай үлы. Жан-жақтан жалақ- 
тап отрғандар көп. — Менің отбасым, бала шағама тым құрса ішіп
— жеміне бірдеңе бермейсіңдер ме? — дейді жұмыскенрлер. Алты 
айда пәтер ақысы, кредиттер өсіп жатыр. Құдайдың қүлағын ұста- 
ғандай, аспанды өзі көтеріп тұрғандай Селтекбай Секербай ұлы 
жұмыскерлермен сөйлеспей өзінің көмекшісі Көлеңкені жіберді.
— Шыдаңыздар, банкіден ақша түсісімен қарыздарды түгел бере- 
міз — деп жұмыскерлерге. Жолдың 50 пайызы бітірдік. 100 ша- 
қырымын қашан ақша белее, сонда береміз-деп. Содан көмекшісі 
Көлеңкеге де жасырын ІООмың жалатып аузын жапты. Селтекбай 
Секербай ұлы 100 миллион ақшамен шет елге қашам ба? Әлде әйе- 
ліме, бала-шаға атына бизнес ашам ба? Қолға ақша түсе бермейді. 
Ол үшін «банкрот» жариялауым керек. — Үкіметтің берген ақша- 
сы қайда? — десе, өтірік есеп-қисаптарды қағаз көтереді. Содан 
үйдің ішіндегі қүпия банк сеифке тықты. Жұртқа ақша жоқ — деп 
аузын қүрғақ шөппен сүрткендей болды. Жұмысты істей беріңдер 
дейді. Енді бір алты ай шыдаңдар — дейді. 100 шақты жұмыс- 
керлер Секербай Селтекбаевтің үстінен арыз қағаздарды қарша 
жаудырды. Өз есебі ішінде, сезбейді. Әйелі Жалақ қызының аты-
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на дүкендер ашылды. Ұлдарының атына разрез ашты. Миллирад 
жан-жаққа ұшты. Содан «банкрот» жариялады. Тексеру келді. Жо- 
ғалған ақшаның орнын іздеді. Секербай Селтекбаев олай тыпыр- 
шыды. Ақшаның орнына бүкіл дүние мүлкі, ашқан бизнестері, 
тэркіленді. Қызмет деген қолдың кірі екен. Жалт етті де жоқ бол- 
ды. Бэрі көрген түстей екен. Ендігі өмірі зонада 10 жылдай айыр- 
күрек ұстайтын жұмыскерге айналды. Қүдай біреу, кезек екеу. 
Айдахардың араны осылай жабылды.

Бетің қисық болса айнаға өкпелеме
Құдайдың берген табиғи түрді, осы күні өзгертетіндер көбе- 

йіп кетті. Қара қыздар аққу боламыз деп сән үйіне барады. Ая- 
ғым талтақ, қомыт. Шешем жас кезінде бесікке салса ғой, ештеңе 
пэле жоқ. Бамперс-дейме? Қалай—болса солай өсірген. Мүрным 
пүшық. Нағашыма тартып кетіппін. Оны қалай өсірем? Көшеде 
жігіттер қара қыз, талтақ қыз, қомыт қыз — деп мұрындарын шү- 
йіреді. Жығылып жатып сүрінгенге күлгендей. Сол жігіттер езде- 
pi оңып тұрма.? Шала қазақ дейді. Подумаешь? Нағашым — Әй, 
ертең басқа үйдің босағасын аттасаң, атаң мен енеңе қандай ат қо- 
ясың? — десе. Дедуля-бабуля буду говорит. Мало-мало қазақшаны 
там учусь. Ине ұстау білесің бе? Это что? Но школа шить учился? 
Иголка, деп өзім де азын-аулақ орысшамды айтып жатырмын. За- 
чемь шить. Магазин польно — дейді Сэндігүл. Деньги, денги — 
деп саусақтарымды жыбырлаттым. Баламды орысша оқуга берем 
деп бұзып алдым-дейді эке-шешесі. Сэндігүл қагылған-согылған 
орыс қыздарымен жүретін болды. Таңертең кетеді, кешке жатар 
орынға әзер келеді. Қайда болдың десе? Я  же взрослая. Мені ізде- 
меңдер. — дейді Сәндігүл. Сені оқытам, тоқытамын деп қаншама 
шашылдық. Қаңгыбас қыз болдың ғой. Біз күні-түні жұмыстамыз, 
сенің түрің мынау — деп әкесі.

— Әй қатын, мына қызды қалай тәрбиеледің?
— Е, сен қайда жүрсің, папашасы? Жалғыз менің балам ба? Еке- 

умізге ортақ емес пе? Әлде тоқалдың қызы ма? Ойлырмай, не орыс 
емес, не қазақ емес, қалай өсірдік — деп әкесі. Жүрттың балалары
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қалай өссе, солай. Көппен көрген ұлы той — деп шешесі. Сөйтіп 
жүргенде Сэндігүлдің жасы 30 дан асты. Үйде айнаның алдында 
боянады, қабақты қырып тастапқара бояумен ай қабақ салады. Қа- 
бақтың астын көк бояумен көгертеді. Ерінді қызартады. Көйлек- 
көншіктің түрлі модасынан қалмай, ашық-шашық жүреді. Бастағы 
қою қара шашы, ақ бас, сары шаш, көк шэштар, кейде өркеш бас, 
күрке тауық боп кетеді. Барлығы әке-шешесінің арқасында көкій 
бастады. Күнде ойын, күнде той, теперь я не холостой. Азаматтық 
неке ме, күнделікті неке ме, ақшалы неке ме? Өзі де білмейді. Осы- 
лай бос өмір өтіп, жүкті де болып қалды. Үйіне көрінуге беті жоқ. 
Мен астанаға жұмыс іздеп кеттім деп, құжаттарын алып танымай- 
тын қалаға кетті. Баяғы жастық дәурен, аштық дәуренге айналды. 
Далада босанып қалды. Баланы оғып-бүғып, балалар үйіне далаға 
тастап кетті. Жасы 50 ге келді. Сүраған кісіге мен жетіммін дей- 
ді. Жұрт қайдан білсін? Елімізде осындай тірі жетімдер, жат дін- 
ге, сақалдыларға, иговаға, католиктерге, славян діннің жетегінде 
кете барады. Осындай адасқандардың өзің білме, білгеннің тілін 
алмайтындар көптеп кездеседі. Өкінішті-ақ!

Әркімнің өз көмекейі жақын
Кей асханаға барсаң, ағыл-тегіл ысырап. Балабақшадан баста- 

йықшы. Қай бір дүрыс тәрбиелеуші балабақшада жүмыс істейді. 
Бэріне топырақ шәшпаймын. Кейбірінің жүйкесі тозған, әйтеуір 
күн өткізіп, ақша тапсам болдының кері. Бір топ балалардың у-шу, 
азан-қазан даусынан, жылап-сқықтағандардың естісем, жыным 
қозып кетеді. Қой-шэй дегенді білмейтін, екі көздерінен жаста- 
ры сорғалап, таңертеңнен — кешке шейін «мама-мама — деп зар- 
лайтын заржақтар. Ойыншық берсем, қолымнан қағып жібереді. 
Ызам кеп «Әй, жап аузыңды деймін.» Ол одан сайын күшейеді. 
Алдаймын. — Әне өзіңдей балалар ойнап кетті ғой, қоя қой — 
деймін. Ол одан сайын күшейеді. Даусы қандай жаман. Кукланы 
алдым да аузына тыга қойдым. Одан сайын «гөй-гөйге» басты. 
Май қүйрықтан шапалақпен тартып жібердім. — Жап аузыңды — 
деп аузына печение тығып жібердім. Стол үсті ағыл — тегіл та-
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мақ, ішпейді. Осылай он баламен алысып жүргенде, уақыттың қ 
өткенін білмей қаласың. Төрт мезгіл ішілмей қалған тамақтарын, 
балмұздақ, ақ май, бал, сүт, айран, нандарын сөмкеге сала бердім, 
сала бердім. Кешке жақын балабақшадан артылып-тартылып, кісі 
көзіне түспей, үйге қарай зырлаймын. Қалған сілекейлер онсызда 
жуындыға кетеді. Далаға шелек-шелек төгіледі. Ашубасар жаңа- 
дан келген еді. Басында жұмыс сұрап меңгерушіге келген болатын. 
Бастықжан — ол үшін, ай сайын біздің кеңірдекті майлап түрасың. 
Қазір өзің білесің, бастықтың кеңірдегіне бірдеңе тықпасаң, көпке 
бармайсың, қысқарта салады. Жұмыссыздар көп. Сондықтан қо- 
лыңды қойып, қолыңа тигенге риза боласың. — Жүрттың бәрінен 
алып жүрсің бе? — деп тәрбиеші. — Онда шәруаң болмасын — 
деп Бастықжан. Мен өзіме алмаймын, менің үстімнен қарайтын- 
дарга беремін. Ол өз бастығына береді. Ішің білсін әлуәй! Аузыңа 
ие бол-құп дедім. — Ал асханадан төгілген ағыл-тегіл тамақты ма
лыми, итіме алсам қайтеді? Оны асбасшы біледі. Ондай кәкүр-шү- 
кірде жұмысым жоқ. — деп Бастықжан. Ысырапқа тосқауыл бола
тын, жетім-жесірлерге өңдеп беретін асхана болса ғой.

//Сатира//
Қалаулымға бір сәлем

Қалаулымның мың — миллион құда-қүдағиларының атынан 
жалпылай сыпыра бір сәлем. Күл төбенің басында күнде жиын. 
Өмірлік серіктерін іздеген қыз-жігіттер. Су жаңа куйеулерін-әйел- 
дерін, балаларымен тастағандары да баршылық. Халықтың, яғный 
экранға шығып, бір-бірін сыртынан кінэлап, қайра су жаңа қыз-ке- 
ліншектер іздеген, жігіттер тобы баршылық. Қазақстанда не көп, 
айырысқандар, тірі жетімдер, далаға сәбилерін тастап кеткендер. 
Қазіргі заманда үйлену, иномарка айырбастағанмен бірдей болып 
кетті. Ауылдағының аузы сасық деп, бойдақ жігіттер мен қыздар, 
ұялшақтар, кедейдің күні кіжінумен өткен, тұйшыққан махаббат- 
тардың аяғы, оң жақта қалған кэрі қыз, эже боп қалғандар тобы, 
эр жерлерлерде баршылық. Есебін табабын деп асыққандар, «али- 
метшиктер», түрмеде отырғандар, қаншама? Осылай білгендерін
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істеймін деп бармақтарын тістегендер баршылық. Бэрі де алтын 
ордаға күп бергісі келетіндер. Қалаулым ашылғаннан кейін, оң 
жақта отырғандар мен сұрбойдақтр азая ма деп ойлағанмын. Бар- 
лык қалалар мен ауылдардан тізімін алып, халықтың санын кө- 
бейту үшін, жергілікті жерлерден осындай «жеңгетай» клубтарын 
асша ғой. Дуйсенбі-жұма сайын экран алдындағы қүда-құдағилар, 
барлық шаруаларын жиып қойып, білектерін сыбанып көруге кірі- 
седі. Үйдегілер қашан маған дүрыс келін, күйеу бала табылар екен 
деп армандайды. Кейбір ата-аналар «Тақиялы періште» киносын- 
дағы кейіпкерлер болып жүргендері де жиі көреміз. Жасыратыны 
жоқ, кейбір қыздар жуас жігіттерді менсінбей, «маған шустрый жі- 
гіт керек» — деп, бір-екі балаларымен қайтып келіп, қайра сол жу
ас жігіттерді айландырады.. Жігіт «Поезд ушел» — деп шығарып 
салады. Сүрбойдақтар қайта қыз іздейді. Қыздардың кейбіреуле- 
рі «иномарка, үйі бар, қалталы, шет елге қыдыртатын, жігіттерді 
іздейді. Сырахана, ду-думан іздейді. Сағаттық, бір күндік пәтер- 
лерде жүретін дағдымен кеткендер баршылық. Отбасынан айы- 
рысқандар тобы, келіншектер күні-түні қүлағы ұялы телефонмен 
қайын жүртындағы жаңалықтарды жеткізіп, сырттан ақыл іздей- 
тіндер. Ішіме сыйған қыз, сыртыма да сыйадының кері. Бастрына 
ие бола алмайтындар, ішкіштер. Не көп қазақта ішкіштер көп. 70 
жылдай аюды таяқ үйрететінің кері болғанмен тыйылатын емес. 
Ол үшін сыра, арақ-шарап заводтарын қүрту керек шығар. Сонда 
ғана ұрпақтар, от басы, ошақ қасы түзелер.

Қайролла Айтбаев.
Зейнеткер үстаз.
Ек ібастұз қаласы

Баяндама ма, әліппе ме?
Қалада не көп, мереке көп. Той десе қу бас домалайдының кері. 

Мәдениет үйі, далада болсын, халық лық толы. Мерекенің ашылу 
рәсіміне микрафонмен қаланың экімі Сақауов сөйлейді — деп ха- 
барлады. Микрафон алдында орта бойлы Сақауов қойнынан біре- 
удің жазып берген баяндамасын ал кеп ежелесін. — Ку-ку-р-ме-ти
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жо-жо-жол-дас-тар! Си-си-з-дер-ди бу-бу-г-ин-ги ме-ме-ре-ке-ле- 
ри-из-бен кут-кут-тык-тай-миз. — Эй, мына этешің кім? — деп бі- 
реулер. Әкім! Қаланың әкімі — деп құлағына сыбырлады. Халық 
эбден мезі болды. Мынауың эліппе оқып тұр ма? Қазақша бірін- 
ші сыныптың оқушысы ғой. Аузы қисық болса да байдың баласы 
сөйлесінің кері. Енді бірі, әлгі 25 жыл қазақша оқытып жатырмыз 
дегені осы ма? Әй, түк түсінсем бұйырмасын, таза қазақша сөй- 
лейтін бастықтарың жоқ па? Масқара ғой! — деп келген қонақтар- 
дың бірі. Өй аузыңды ауыртпа! Бұлар осылай үйренген. Біздің құ- 
лақтар үйренген. Көптің ішінен бірі — кәртайғанда жек көрінішті 
болмайық, жэй тұр — деп ұрсып тастады. — Сондада қаншама 
халықтың алдына шығып — ку-ку-лап тұрғанның несі жақсы дер- 
сің? Одан кейін орыс жігіті сөйледі. Қазақша судай. Микрафонға 
неміс қызы сөйледі. — Біз өз елімізде, өз жерімізде қазақша сөй- 
леймізі — Алға Қазақстан! Бүкіл халық бірге — Алға Қазақстан! 
— деп шу етісті. Әлгі шала қазақтар да, қосылып жатты.

Адам аласы ішінде
Кинодан — телевизордан, шет елден турист болып келген адам- 

дардан, қызтеке жігіттер, сайтан қыздар пайда болды. Шет елге ба- 
рып келген Сайтанбай, Қойтаңбай күрт өзгерді. — Біз жаңалық аша- 
йық. — Қалай? — деді бір-біріне. Қазір не көп, үйленбеген жігіттер 
мен кэрі қыздар көп. Екеулері де бірін — бірі менсінбейді. Қыздар 
бізге фигура керек — деп шет елдің ашық-шашық көйлектерін, бо- 
яуларын, әдептерін, өзгертетін кітаптарын әкеледі. 30 дағы қыздар 
шетелдік бояумен қуыршақ қыз болады. Міне қандай арман? Ал жі- 
гітгер ше? Олар бір-біріне үйленетін екі еркек, қызтеке болу үшін, 
жынысын өзгертіп, қызбен — жігіт боп, үйленуді ойлайды. Нарко
тик шегіп, арақ-сыра ішіп алақандай милары есек жігіт пен қыздар- 
га айналады. Аюан — хаюан, азғын халықтармен күрес көп. Одан 
туғандардың отбасы-ошақ қасы, Отаны жоқтарға айналуда. Аюды 
таяқ үйрететін заман туды. Ақсақ қой түстен кейін маңырайдының 
кері. Олар да ақыл айтады. Бір куні Қойтаңбай мен Сайтанбай ки
нодан шықса анадай екі бойжеткен кетіп барады. Екі дос сол қыз-

109



дарға қарай жүгірді. — Қарындастар танысайық — деді. — Жоқ біз 
үйге барамыз, эке — шешеміз үрсады. Бір сағатқа ғана жіберді. — Ой 
бойжеткендер, тым құрса аттарыңызды айтшы — деп алдарына екі 
қызды босатпай кес-кестеп. — Бізді босатшы. Аттарыңды айтсаңдар 
болды босатамыз. Біз кешігіп қалдық, қазір әкемнің мінезі жаман. 
Сендерді мылтықпен атып тастайды. Сонда әкең өмір бойы мылтық- 
пен күзетіп жүре ме? Босат деймін — деп екі қыз. Айттым ғой, атта- 
рыңды айтсақдар болды. Қап не істейміз? — деп екі қыз. Бір — бірі- 
не сыбырласты. — Айта салайықшы — деп. — Сандуғаш, ал сіздікі 
ше? Менің атым жоқ. Атың қайда? Ту болмады ғой Күнтуган. Қай 
жерде түрасыңдар? Екеуі жоқ айтпаймыз. Әке — шешелерің тосып 
отыра берсін, таяқты сендер жейсіндер. Қап бір көшені айта салайық- 
шы — деп сыбырласып. —. Мэншүк Маметов 45 үй. Ә, болды жүре 
беріңдер — деп екі жігіт. Тағы кездесеміз — деп орта жолға шыга- 
рып салды. Үйге келсе, эке — шешесі, енді киноға бармайсыңдар, 
екі сағаттың киносын төрт сағат көрдіңдер ме? Сарылып үйықтамай 
тосып отырмыз. Енді болмаса іздеуге шыгайық деп отырганбыз. Екі 
қызда үн жоқ, тамақтарын ішіп төсектеріне жатып қалды. Келесі кү- 
ні Қойтаңбай мен Сайтанбай екі қызды іздеуге көшеге шықты. Екеуі 
де қажыған. Маншүк Маметов 45 үй қайда? — деп сүрағандардан. 
Ондай көше жоқ, бұл маңда. Бізді алдап кетті. Қалай да табуымыз 
керек. Жүмыстан кейін бірнеше күннен кейін элгі іздеген қыздары 
алдарынан шыға келді. Қашуға мүрша болмады. — Сәләмәтсіздар ма 
қыздар? Ой сіздерді екі-үш күн іздедік — деп Сайтанбай. Here іздей- 
сіндер? Сол кезде Қойтаңбай да келіп қалды. — Сіздер бізді алдап ке- 
лесіндер. Неге іздейсіңдер? Іздемеңдер. Бізге жігіттердің керегі жоқ, 
жігіттеріміз бар. Екі жылдай болды екі жігіт, екі қыздың аяқтары- 
на оралғы болды. Сайтанбай басқа жақтан көшіп келген, жатахана- 
да тұрады. Сандуғашты алып қашып сол үйге түсірді. Қойтаңбай да 
Күнтуғанды алып қашып әке — шешесінің үйіне түсірді. Осылай екі 
жігіт он жылдай отбасыларымен тұрып жатты. Сайтанбаймен Санду- 
ғаштың арасында бір үл бір қыз болды. Қойтаңбай мен Кунтуғанның 
арасында бір ұл бар. Екі жолдастарының тұрмыстары нашар болды. 
Сайтанбай да, Қойтаңбай да наркотик, анаша шегу, арақ-сыра ішіп 
отбастарына күнде эңгір таяқ ойнатады. Түн болса үй іштерінде не
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ұйқы, не күлкі жоқ. Балаларымен қыс ішінде Сандуғаш көп қабатты 
үйдің жер төлесінде тығылып, таң ерте балаларын мектепке аш кү- 
йінде жіберсе, Күнтуған да жалғыз үлын мектепке жібереді. Ешкімге 
тіс жармай осылай мектепті қалай бітіргендерін екі отбасы да білмей 
қалды. Полициядан беттері қайтқан екі отбасы — біз ауыр қылмысты 
ғана шешеміз — деп қоя береді. Осылай екі отбасының балалары ау
ыр тұрмыста күн кешті. Бірақ жастарынан қиындық көрген екі үйдің 
балалары өздері отбастарын құрып күн көрістің тетігін тапты. Бірақ 
Қойтаңбай мен Сайтанбайдың өмірлері сол күйінде. Бір жақсы же- 
pi Сандуғаш пен Күнтуғанның күйеулері қуып шықса балаларының 
үйіне тығылады. Мұндайлар бүл өмірде мындап табылады. Жақсы 
өмір сүргендердің де бала — шағалары басқа қалаға оқу, жұмыс іздеп 
кейбіреулері күндерін көре алмай алданып жатқандар қаншама? Бүл 
өмірді ақша билейді. Ақшаң болса қалтанда, талтандасаң, талтанда- 
ның кері болды. Сондықтан адам аласы ішінде ағайындар.

16. 05. 18жҚ.А.

Қолдан жасалған ақырзаман
Баяғы 1960 жылдары айлап соғатын тасты қара боранда, қаң- 

бақтар гана лег-легімен жарысып, бүкіл ауыл — далада домалау- 
шы еді. Ауылда да, қалада да, шатыр ұшты дегенді естумеуші едік. 
Тіпті төрт-бес ғасыр салынған даладағы зираттардың мұрттары да 
қисаймайды. Ал 21 ғасырда құрлыстың оңай жағына қарай, саны 
бар сапасы жоқ үйлер көбейіп кетті. Сапасыз шет елдік құрлыс сай- 
мандарынан, зәулім-зәулім үйлер, ішінде мындап — жүздеп түрып 
жатқан тұрғындардың арасынан, атың шықпаса жер өртенің кері бо- 
лып жатады. Сапасыз әйнек — есіктерде көп қабатты биік үйлерде, 
қамауда қалған кейбір 3-4 жасар балалар, ағаштан-ағашқа секірген 
маймылдың кейпін ойнайды. Құлағандары қүлап, құламағандарды 
құдай сақтап жатады. Ішкіштері темекіден үйлердің түтінін бұрқыл- 
датып іші — сыртын отқа орайды. Бірдің кесірі мыңға тиеді. Шет 
елдік үйдің жылтырма мәрмәр тастары, бүкіл қаланы қара қою тү- 
тінге орайды. Әр үйде өрт сөндіргіш деген болмайды. Тек қана ша- 
қырумен келетін, шыңғырған даусы жер жаратын өрт сөндіргіш ма-



шиналар легі, бірінен соң бірі ышқына, шыңгыра келеді. Одан кейін 
төбесінде шамы жарқыраған өлі-тірісі барма деп шыңғырған жедел 
жэрдем дэргерлік машиналар, қоқаңдаған эзірейіл полициясы маши- 
насы көше бойы айбат шегіп келеді. Ауыздарын ашып қарап тұрган 
халықтар тобын көресің. Дауыл болса қалада ұзын-ұзын қаңылтыр 
боран, электр сымдарының оттарын жарқылдатып, қара дауылдың 
күшімен көшедегі автомобилдің үстін ойрандап, үшарын жел біледі, 
қонарын сай біледінің керімен, қаланы ойраңдайды. Дауылдың күш- 
тілігі сондай үйдің қабырғасына жапсырган жылтыр мәрмәр тастар, 
шынылар, қала үстінде, көшедегі халықтың төбесінде, ағылған авто- 
көліктердің төбесінде дыңғырлайды. Темір терсекпен алысқан адам- 
дар, сұрқы кеткен биік — биік үйлердің сыртын дауылдар одан сайын 
жүлқылап, сыртын әбден мұжғылауда. Не істейміз? — деп бастары 
қатқан бастықтар, қаншама шығынға ұшырадық? — деп компания 
бастықтары. Қатты жауын-нөсерде, шатыры жоқ биік-биік үйлердің 
ішіндегі пәтерлердің қабырғаларынан су ағып, таудың тасқын су- 
ындай астына қарай ал сарылдасын. Үй ішіндегілер жауын суынан 
қайда тығыларын білмей, бала — шағаларымен бүрсендеп, су-су ки- 
імдерімен, төсек орындарымен қайда барарын білмей пана іздеуде. 
Қабырғадан аққан жаңбыр суынан телевизор, тоңазытқыштар аты- 
лып, бомба болып жарылуда. Үрейлері үшқан пәтер иелері — Алла! 
— Алла! — деп бір құдайга жалынады. Көшелерде өзен боп аққан 
су тасқындары, асфальт көше, батпақ көшеге бөлінеді. Батпақтаған 
машиналар тобының жүргізушілері, жалаң аяқ, жалаң бас, шатқаяқ- 
тап қайда барарларын білмейді. Баягының есек көліктері, ат пен өгіз, 
түйелері осындайда керек сияқты. Сонда 21 ғасырдың инженер құр- 
лысшылардаң салған қалалардың сиқы осы ма? Қай қалаға барсаң 
да — үшты — үптты шатыр үшты — деп жатады. Телевизордан да 
көрсетіп жатады. Бұған кім кінэлі? Бұл да бір құдайдың бір сынағы 
шығар. Көзбояушылықтардың, жемқорлықтардың арты ашылып жа
тады. Одан қаншама халықтар зардап шегіп жатады. Сонда кім-кімді 
алдап жатыр, түсінбейсің.

Қайролла Айтбаев.
Зейнеткер.

Екібастүз қаласы.
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Жезөкшелердің жарнамасы

Телевизордан үлкен шахардың көшесінде қолдың саласындай ағы- 
лып жатқан асыққан автокөліктер. Тек светафоры бар жерден ғана 
жая жүрушілер өтіп жатады. Асықсаң жазатайым боласың. Сан мың 
автокөліктердің арасымен тыр жалаңаш, аппақ денесін жарқыратып, 
бір әйел сол көліктердің арасымен қорықпай келе жатыр. — Әй, мы- 
на сайтан қайдан шықты? — деп сигналдарын шулатып беріп жатқан 
жүргізушілер тобы. Бір жүргізуші — ыстық төсектен шыққан, боша- 
лап келе жатыр. Зулап келе жатқан иномаркаларға қолын созып, тоқ- 
та-дейді. Таксис, — Әй саған не керек? — Маған бай керек. — дейді 
жалаңаш мае әйел. — Өзің баймен жатып шыққан жоқсың ба? Я, ол 
мае боп үйықтап қалды. Киімдерің қайда? Білмеймін. Мені бір жерге 
апарып тасташы, ақысын төлеймін. — деп әйел. Машиналардың асты- 
на түсесің, тез отыр — деп таксис. Зуылдаған бойы полиция бөліміне 
апарды. Мынау әйел көшеде мае күйімен автокөліктер жүрісіне ке- 
дергі келтіруде, — деп полиция әйелге. Ішке кіргізген жалаңаш әйелге 
үстіне киім тауып берді. Есін жиғанша полицияда қонып шықты.

Екінші бір оқиға телевизордан «Сөз сізде» деген шоуга халық 
лық толган. Беттерінде бет перде киген екі эйел отыр. Бірі отыздар- 
дың ішінде, екіншісі алпысқа келіп қалган. «Сөз сізде, « шоуды теле 
жүргізушісі — бүгінгі өзекті мэселе халықтың ішінде жезөкшелікпен 
айналысатындармен қалай күрес жүргіземіз? Сөз алдымен бетперде 
киген жас әйелге берді. Ол мардымды ештеңе айта алмады. — Мен 
айтайыншы — деп екінші әйел. Әбден өмір көрген, ешкімге дес бер- 
мейді. — Бүл қызды жезөкшеліктен мен алып қалдым. Жезөкшелікке 
ауылдан оқуға келген аңқау қыздар алданып қалады. Әке — шешелері 
іздемейді. Кейбір өгей эке — шешелері қыздарын өздері ақша тап- 
сын деп әкеп тастайды. Ай сайынғы табыстарын қағып алады. Ал өзім 
болсам күйеуім қайтыс болған. Екі баламды асырап жеткізу үшін осы 
жолга түстім Қүдайға шүкір екеуіде оқуларын бітіріп жұмыстарына 
шығады. Енді бұл жұмысты тастаймын. Сұрақ. — Ақшаны осындай 
жолмен тауып жатқаныңды балаларың білеме? Жоқ. Оларға ақшатап- 
сам болды. Екеуі де жогарғы оқу бөлімін бітіртемін. Өзім өмірде көп 
қиындық көрдім. Балаларыма ауыртпалықты көрмесе екен деймін.
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Сұрақ. — Балаңыз сіздің жолды қуып кетпей ме? Жоқ оған бармай- 
ды. Сіз маскаңызды неге шешпейсіз? Күндік табысыңыз қанша? 40-50 
мың. — Жезөкшелермен айналысқандарға қандай ақыл айтасыз?

Біз жастарға сенеміз
Совет үкіметі кезінде шет елдіктер дүние жүзінде өз тілінде сөй- 

лемейтін бірақ мемлекет бар, ол «Қазақстан» — деген екен. Құдай- 
ға шүкір «Егеменді ел болғандықтан» өз тілімізде сөйлеп, тіпті шет 
елдіктерді де, негірлерді, агылшындарды, корейлерді, қытайларды 
тағы басқа үлт өкілдеріне қыздарымызды беріп, тілімізді үйретіп, 
ұлтымызға, руымызга, үш жүзімізге кіргізіп, басқа ұлттың өкілде- 
рі, күйеу бала болып сіңіп, қазақ болып туып, нағашыларына сіңіп 
жатыр. Еркектерімізде басқа үлт өкілдерінен қыз алып, қанымызды 
жаңғыртып, басқа сорт қазақтарымызды көбейтіп жатырмыз. Жылқы 
мінезді халықпыз ғой. Өз жеріміздегі таза қазақ қыздары мен үлдары, 
бірін — бірі менсінбей, сүрбойдақтар, оңжақта отырып қалғандар, 
айырысқандар, бала — шағадан қашқандар, азаматтьық некедегілер 
болып бөлінуде. Осылардың басын қосатын ақылшылар алқасы ке- 
рек сияқты. Ол үшін оларға имандылық жол жетпейтін сияқты. Бала 
бақша, мектеп, басқа коллеж, жоғаргы оқу орындары арқылы, жаңа 
өсіп келе жатқан елге, бұрынғы ата-бабаларымыздың салт — дәстү- 
рін миларына сіңіретін, советтік дэуірде өскен кейбір ата — анала- 
рымызды үйрететін жас ұрпақ қажет. Оңы мен солын білмейтін құрт 
— қүмырсқаға жем болған, тірі өліктерді күшпен тәрбиелейтін жер 
қажет. Қаншама дүние жүзі таң қалатын ұрпақтарды үкімет тәрби- 
елеп жатса да, осындай арам шөптерден арыла алмай келеміз. Tap- 
Tin болмаған жер ол бос сөз болады. Үкімет жастардың өз жерімізде, 
шет елдерден жаңа техналогияны, завот, фабрикасын экеліп меңге- 
руге күш салып жатыр. Дүние жүзінің ең мықты ел болу үшін шет 
елдік инвесторлар арқылы, қоян-қолтық жұмыс істеп, бір — бірімен 
достасу арқылы бейбітшілікке жол ашып келеді. Осыны іске асыра- 
тын жастарды тәрбиелеуде бес саусақ бірдей емес. Қолдарына уыс- 
уыс ақша тисе болды, өз құлқындарының құлы болып, абыройларын 
айрандай төгіп жатқандар шығып жатыр. Қаншама жылдар оқытып
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тэрбиелеген жастардьщ алтын көрсе жолдан тайатыны несі. Өз Ота- 
нына, өз халқына жан ашыр жастар бүгінде ауадай қажет. Жастардьщ 
жақсы істеріне біз қуанамыз, ал өкіндіретін істеріне ренжиміз. Ота- 
нымыздың дүние жүзінің алдыңғы мемлекеті болуына біз жастарға 
сенеміз.

Қайролла Айтбаев.
Зейнеткер.

Екібастұз қаласы.

БІЛІП Ж ҮРЕЙІК!
Мәшхур Жүсіп ескерткішінің 

авторы кім?
Биыл маусым айында Екібастүз қаласында ұлы ойшыл, этнограф 

Мэшһур Жүсіп Көпеевтің еңселі ескерткіші бой көтергені белгілі. 
Қоладан жасалған туынды қаланың көз тартар орындрының біріне 
айналып, ел рухын аспандатып түр.

Оралхан Қожанов.

Жасыратыны жоқ, ел аузында эншінің есімі жиі аталып, көп жағ- 
дайда мэтін мен әуеннің авторлары тасада қалып қояды. Сол сияқты, 
көпшілік ескерткішке бөлінген қаржының қанша екенін жатқа соқса 
да, мүсіншілердің аты — жөнін біле бермейтіні рас. Мәселен, Екі- 
бастүздағы Мэшһүр Жүсіп Көпеев ескерткішінің авторы Жаубасар 
Қалиев екенін бұрын естіп пе едіңіз? Олай болса, қарағандылық мо- 
нуметалист, суретші эрі мүсіншінің өмірбаянына аз-кем тоқталуды 
жөн көрдік. Ж. Қалиев 1974 жылы Алматы қаласындағы Н. В. Еоголь 
атындағы суретшілер училищесін тәмәмдаған. 1974-1980 жылдары 
Ленинградтағы И. Е. Репин атындағы сурет, мүсін жэне сәулет инси- 
тутында білім алған. 1980 жылдан бастап ҚР Мүсіншілер одағының 
Қарағанды бөлімшесінің суретшісі, 1990 жылдан КСРО Суретшілер 
одағының мүшесі. 2007 жылы «Парасат» орденімен мараптталған. 
Халықаралық, республикалық сурет көрмесі жэне конкурстардың қа- 
тысушысы.

115



Оның шығармашылығы көбіне классикалық мүсіннің дәстү- 
рін дамытуға бағытталған. Яғни, суретші монументальді мүсіндер 
жасауда шеберлігін дәлелдеп үлгерді. Атап айтсақ, ол Қаз дауыс- 
ты Қазыбек би (1995 ж. Қарағанды облысы Егіндібүлақ ауданы), Ә. 
Бөкейханов, Ж. Ақбаев, А. Ермеков (1996 ж. Қарағанды облысы, 
Ақтоғай ауданы), Қүрманғазы (2000 ж. Қарағанды қаласы), Жам- 
был (2000 ж. Қарағанды қаласы), Ағыбай батыр (2007 ж. Балқаш 
қаласы) сияқты танымал түлгалардың мүсінін жасап, көпшіліктің 
көңілінен шыға білді. Алысқа бармай — ақ, Баянауыл ауданының 
орталығындағы Шоң және Шорман билердің ескерткіші Жаубасар 
Қалиевтің қолынан шыққанын атап өткен жөн. Бұл жұмыстарға ка
рал отырып, мүсіншінің үлы адамдардың тек өзіндік мінезін, сипа- 
тын ашып қана қоймай, олардың тарихтан алатын орнын айшықтап 
көрсетуге тырысатынын аңгаруға болады.

Еліміздің кез келген өңіріне бара қалсаңыз, Жаубасар Қалиевтің 
қолынан шыққан ескерткіштерді кездестіруіңіз мүмкін. Мәселен, 
жоғарыда туындылардан бөле, Қаныш Сәтбаев (1989 ж. Жезқазған 
қаласы), Қалибек Қуанышбаев (1990 ж. Қарқаралы ауданы), Сәкен 
Сейфуллин (1990 ж. Қарағанды облысы. Ақтау ауылы жэне 1994 
жылы Қарағанды қаласында), Е. Бөкетов (1995 жэне 2012 жылы Ка
раганды қаласында, 2009 жылы Петропавл қаласында), Сапарғали 
Бегалин (1997 ж. Шығыс Қазақстан облысы), Қараменде Шақаүлы 
(2005 ж. Астана қаласы), Ақселеу Сйдімбек (2013 ж. Астана қала- 
сы) жэне тағы басқа монументтерді атап өтуге болады.

Қуырдақтың көкесі
Біздің елге доллардың жаңа келген кезі. Ауылдағы жұрттың 

ақшасы бары қалаға көшкен шақ. Ауылда жұмыс жоқ. Аңқаубай 
да қолдағы он шақты малын сатып, қаладан үй алуды жоспарлады. 
Жұмыс табылса, қалада керектің бэрі бар ғой деп ойлаған ол көшу- 
ге бел буды.

Содан, ұялы телефон арқылы мал сатамын деп жан-жаққы ха- 
барлама жіберді. Бір күні тал түсте КамАЗ жэне иномарка мінген
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бір топ жігіт «мал сатып алуға келдік!» деп Аңқаубайдікіне сау ете 
түсті. Бірі Иванов, бірі Сидоров, — деп өздерін таныстырған олар 
он сиырды түгелімен сатып алатынын айтып, қарқ-қарқ күлді. Жер
дей жеті қоян тапқандай Аңқаубай, — «құп» деді қуанып. Он так 
ты бөтелке арақты арақты Сидоров Аңқаубайдың қолына ұстатты. 
Ол жалма-жан аылдың үш-төрт қасапшысын шақырды. Ащы судың 
қызуы аман қойсын ба? Қолдары қан-қан қасапшылар аш қасқыр- 
дай он сиырды отап болып, тағы малың бар ма дегендей жалақтай 
қарады. Қуырдаққа тойған ауылдастар жабылып жүріп еттің бэрін 
КамАЗ-ға артып берді. Сидоров бір бума көк қағазды Аңқаубайға 
сытырлатып санап беріп еді, мал иесі Сидоровтың бетінен шылп- 
шылп сүйді. «Енді — Я городской буду» — деді қызып қалған Аңқа- 
убай. «Будешь-будешь» — деді Сидоров қүшақтап тұрып. Содан қи- 
мастар осы жерден қош айтысты.

Күндер өтті. Аңқаубай бәйбішесі Ыңқылжанды ертіп қаладан үй 
іздеуге кірісті. Содан көп қабатты үйден қалаған төрт бөлмелі үй 
тапты. Аңқаубай үй иесі Сабыржанды ертіп банкке барды. Бір бума 
су жаңа долларды сумкасынан суырып алды да, кассирге үсынып 
еді, долларды машинкаға салган қыз, әлдекімге қоңырау шалды. 
Кенет түрлері өрт сөндіргендей болган екі полицияның қызметке- 
рі келіп, Аңқаубайдың қолын қайырып, бақыртып алып кетті. Осы- 
лайша Аңқаубай абақтыга қамалды. Ыңқылжаң ыңыранып барып, 
талып қалды. Болган жайды басынан бақайшығына дейін айтқан 
Аңқаубай полицияға ақталып бағып еді, онысынан түк шықпады. 
Полиция алаяқтарды әрлі-берлі сабылып іздегенімен, таба алмады. 
Полиция Аңқаубайды шартты түрде босатқанымен, бала-шағасы 
аш қалды. Мал сойган достары мен көршілері: «Қалаға қашан кө- 
шесің? Еруліктеріңді жеп кет!» — дейді. Амалы таусылған Аңқау- 
бай ауылдастарына шынын айтты. Содан ауыл — аймақ жианлып, 
Аңқаубайға бір бұзаулы сиыр сатып әперді. Ауруханадан Ыңқыл- 
жан да дін аман үйіне келді. «Бастан құлақ — садақа!» деген көрші 
қолаң той жасады.

Қайролла А  йтбаев, 
Зейнеткер, 

Екібастұз қаласы.
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Біздің де ұсынысымыз бар

Әйгілі әнші-сазгер Естай Беркімбаевтың қазіргі Екібастұз ау- 
ылдық округіне қарайтын Қаражар ауылының тумасы екенін 
жұрттың бэрі біледі. Сол ауылда тұрғылықты халық халық белгі- 
тас орнатқан. Өлеңті өзені, тоғыз көлдің бойында, Ақкөл, Зеленая 
роща ауылдарында Естайдың ізі қалған, ұрпақтары осы өңірде тұ- 
рып жатыр. Естай эншінің аты «Қорлан» әнімен шығып, бүкіл ка
зак жеріне тараған. Пакты есімде жоқ, шамамен 1966 жылы болуы 
керек, «Ақкөл» совхозына Естай атын беру мәселесі көтерілген 
жиын өтті. Сол жиынға «Екібастұз» совхозы жұртшылығы атынан 
жұмысшылар комитетінің төрагасы Әбай Әубәкіров барды. Мен 
ол уақытта комсомол ұйымының хатшысы едім. Екеуміз бір ка- 
бинетте отырамыз. Сөз арасында: «Сіз құр қол бармай, Естайдыц 
суретін салып ала барыңыз», — дедім Әбай ағаға. Ол солай істеді 
де. Өкінішке қарай, «Ақкөл» совхозына Естай атын беруге жұрт 
қарсы болыпты. Содан бері қаншама жыл өтті. Атақты жерлесіміз- 
дің атын ұлықтауда біршама игі іс тындырылды. Қазір Павлодар 
қаласында Естай атындағы Мәдениет сарайы, көше, Екібастүз қа- 
ласында Беркімбаев көшесі бар. Ал туған жері тым-тырыс жатыр. 
Осы жөн бе? Ал Төртүй ауылын Естай ауылы деп атау — тарих- 
ты бүрмалау. Естайдың атын кіндік қаны тамган Қаражар ауылына 
беру жөн емес пе?! Еазет бетінде білдіріп отырған осы ұсынымыз- 
ды көпшілік қауымның қабылдауын сүраймыз.

Бір топ  зейнеткерлер атьш ан: Қайролла Айтбаев, 
Зейнолла Қожаев, А м антай  Әзмаганбетов, 

Қуандық Кенжетаев, Сагынтай Сэкенов және пи б.

Редакциядан:
Әрине, елді мекен атауларына эркім өз пікірін, ұсынысын біл- 

діруге хақылы. Десек те, сол пікір-ұсыныстың көңілге қонымды, 
ақиқаттан алшақ болмауы жөн-ау. Сипақтамай-ақ сөздің турасына 
көшсек, хатқа қол қойған қариялар мәселенің мәнісін дұрыс түсін- 
беген тэрізді. Төртуй ауылын Естай ауылы деп атау жөнінде еш уа-
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қытта әңгіме қозғалған емес. Ал Екібастұз ауылдық округін Естай 
ауылдық округі деп атау туралы эңгіме қозғалғалы бірнеше жыл 
болды. Жергілікті халық мұны қолдап, қалалық, облыстық мәсли- 
хаттың шешімі шыққан кезде мораторий жариялағандықтан, іс ти- 
янақталмай қалған еді. Қазір мораторий күші жойылды, ендеше, 
аталмыш округ атын өзгертуді қайта қолға алу керек-ақ. Мұны те
лефон арқылы сөйлескенімізде Екібастұз ауылдық округінің экімі 
Марат Құспеков те құптады. Тағы қайталатпайтамыз, Төртүй ата- 
уының бүған мүлде қатысы жоқ.

Сол сияқты, хат авторларының Қаражарга Естай атын беру ту
ралы ұсынысы да қисынсыз. Кеңес дэуірі кезінде ұжымдастыру 
саясатымен пайда болған Төртүй атауын тарихи атау деп отыр- 
ған қадірменді қариялардың Қаражар атауының әлімсақтан келе 
жатқан тарихи атау екенін білмеуі қайран қалдырады. Соңғы он 
жыл ішінде мүндағы қорғандарда археологиялық қазба жұмыста- 
ры жүргізіліп, тарихи құнды жәдігерлер табылғаны да қазір қалың 
қазаққа аян. Қысқасы, Қаражар атын өзгерту — тарихқа қиянат 
жасау.

Айтпақшы, хатта жаңсақ, шындыққа жанаспайтын сөз де көп. 
Анығын айтар болсақ, Естай ақын Талдықамыс пен Қаражар ау- 
ылдары аралығандағы Беркімбай қорасында өмірге келген. Жұрты 
элі жатыр. Содан соң, Қаражар ауылындағы белгі тасты жергілік 
түрғандар емес, қайраткер азамат Қуат Есімханов ұйытқы болып 
орнатқызды. Ал Қаражарда орнатылу себебі — бір жылдары Естай 
ақын сол ауылда тұрган, үйінің орны жатыр, ана бір жылы марқұм 
Кәкен ақсақал көрсеткен болатын. Хаттағы «Ақкөл» совхозына 
Естай атын беруге жұрт қарсы шықты деген сөздің растығын білу 
үшін індетіп көріп едік, бұл жайында естіп-білген бір адамды таба 
алмадық. Егер ондай эңгіме шын қозғалған болса, ел ішінде бір 
дерек қалар еді-ау.

Жалпы, қазір тасадан тас ату әдетке айналып бара жатыр. Мү- 
ның соңы дау-дамай туғызады да, жұрт жіу-жік болады. Қазақ 
«аңдамай сөлеген, ауырмай өледі» демей ме?! Олай болса, әуелі 
эр нәрсенің байбына жетіп алу артық етпейді. Сонда абыройға да 
нүқсан тимей, адамның жүзі ашық болады.
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Күреңбай сыншы қанжығалы ма еді?!

Өткен жылдың қыркүйегінде Ерейментауда ерекше тарихи — 
танымдық іс — шара өтті. 1000 дана таралыммен шыққан «Қан- 
жығалы шежіресі», Теміртас Ахметов жазған «Қанжығалы аза- 
маттары» кітабі сол кезде көпшілік назарына ұсынылды. Сөйтіп, 
берісі ауданымыздан, эрісі Алматы, Қостанай, Қызылорда, Таш
кент жақтан ат арытып келген қонақтар бұл шежіре-кітаптарды 
шартарапқа алып кетті. Пішінді, көркем безендірілген екі кітап- 
тың біріншісі негізінен ата-тек сызбаларынан қүралып, ал екінші- 
сі соны толықтырушы деректрмен қамтылған екен. Ендігі эңгіме 
осы кітаптарға қатысты.

«Қанжығалы шежіресі» кітабының 193-бетінде Қанжығалы — 
Есен-Алмашы бөлімінде мынандай дерек жазылыпты. «Ахметов 
Қаркен Ахметолла «1930-1976» — мемлекеттік қайреткер, Қазақ 
КСР Кеңес министірлігінің кэсіби-техникалық агарту мемлекет- 
тік комитетінің төрағасы. Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің депутаты 
«1967, 1971, 1975 ж».Бұлкісі менің әкемніңтуган жиені.

Айта кетерлігі, Қаркен Ахметовті, республика жұртшылығы, 
жалпы ел жоғарыдағы лауазымымен емес, Қазақстанда Мемлекет- 
тік спорт комитеті құрылғанда, яғни, 1959-1971 жылдары Қазақ 
КСР-інің Дене шынықтыру жэне спорт комитетін тұңғыш басқар- 
ган адам ретінде біледі. Ол кісі жай ғана креслода отырған шене- 
унік емес, білікті басшы, нағыз спорт жанашыры болғанын бас- 
пасөз беттерінде жарияланған спорт ардагерлерінің пікірлерінен 
білеміз. Министр Ахметовтің тұсында Қабден Байдосов, Әбілсе- 
йіт Айханов, Еұсман Қосанов, Әмин Тұяқов, Әбдісалан Нұрмұха- 
нов, т. б. спорт шеберлері қазақтың атын айдай әлемге паш етті. 
Бұл кісінің кезінде Алматыда Орталық стадион, Балуан Шолақ 
атындағы спорт сарайы, Медеу мұз айдыны салынды. Спортқа сі- 
ңірген еңбегі үшін 1963 жылы Индонезия астанасы — Джакартада 
өткен Азия, Африка жэне Латын Америкасы елдерінің ЕАНЕФО 
ойындарына вице-президентікке сайланды.

Қаркен Ахметов бұрын Баянауыл ауданына қараған Ажы ауы- 
лының Қаратал ол кезде Сталин атындағы колхоз бөлімшесінде
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нағашыларының қолында дүниеге келген. Қазқ КСР Министірлер 
Кеңесінің кэсіптік-техникалық білім беру Мемлекеттік комитеті- 
нің төрағасы болып жүріп, 1976 жылы 26 қарашада Мәскеу қала- 
сында жол апатынан қайтыс болды. Кітаптың 193-бетінде., « Екі- 
бас көмір тапқан, қой бағып отырғанда, 1900 жылы ағылшындарға 
айтқан» деген дерек бар. Бүдан артық мағлұмат, мәлімет жазыл- 
мапты. 1982 жылы Алматыдағы «Қазақстан» баспасынан сол кез- 
дегі Павлодар облыстық «Звезда Прииртышья» газетінің редакто
ры С. П. Шевченконың «Экибастуз» деген кітабы 20 мың данамен 
басылып шыққан екен. Бір қызығы, сол кітапқа сенсек, Екібастұз- 
дың кен орнын қарапайым қазақ қойшысы тауыпты-мыс. Ол бо- 
ранда шай қойып ішу үшін екі қара тасқа шәйнегін қойып, астына 
от жаққан екен. Бір кезде қараса, шәйнектің астына қойған тастың 
өзі жанып жатыр екен... Ешбір дәйексіз, қисынсыз жазылған осы- 
нау аңыз-эңгіме біз тілге тиек етіп отырған шежіре-кітапта да кө- 
рініс тапқандай. Пайымдап қарасақ, Қанжығалы шежіресінің бүл 
тармағының авторы Екібастұз қаласының атауын қойшы Екібас- 
тың атымен байланыстырғысы келетін сыңайлы. Бірақ бұл авторға 
белгілі өлкетанушы, мүрағатшы Дэурен Аяшиновтың «Экибастуз
— что в имени твоем?» кітабындағы мағлұматтарды оқып шыққан 
артық болмас еді. Мүрагат қүжаттарымен, сол замандағы сурет
— карталармен жан-жақты зерттеу жасаған өлкетанушы Дэурен 
Аяшинов Екібастұз қаласының атауы туралы қызықты мэлімет 
үсынады. Мэліметтерде аталғандай, Қозған руының Сарықыз-Кө- 
бек-Ақша бөлімшесінің старшинасы Үкібас Ақкісіүлының есімі 
осы маңдағы көлге, кейін сол көл атауы қалаға берілгені бүған де- 
йінгі қала атауына байланысты тұжырымдарды терістейді. Осыны 
«Қанжығалы шежіресі» авторлары білсе деймін. Енді 299-беттегі 
Қанжығалы-Есен-Қаратума бөліміне келсек «Қаратума-Бэйімбет- 
Әлібек-Базаргелді-Казбек-Күреңбай. Күреңбай-Ақан сері Қүлаге- 
рін сынаған сыншы, « -деген ақпар берілген. Бүл да зерттеуді қа- 
жетсінетін ақпарат. Жалпы, шежіренің бұл бөлімін зерттеуші адам 
деректерді орынды-орынсыз тықпалай беруге құмар екен. Кітап 
ашып, баспа беттерін қарамаған ба? Осы Қанжығалы шежіресі 
авторларының бірі — Әл-Фараби атындағы Қаз¥У профессоры,
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филология ғылымдарының докторы Серік Негимов «Қазақ әдеби- 
еті» газетінде №36 саны, 10. 09. 2004 жыл жариялаған «Мэшһур 
Жүсіп ауылы» мақаласында. ;» Ұлылық пен сұлулықтың бесігінде 
тербеліп өскен жігіт Рамазан Нұргалиев шешен де шежіре екен... 
ойын былайша өрнектеді. — Мэшһур Жүсіптің кіндік қаны Қы- 
зылтауда тамған. Мүнда 18 әулие, 34 қажы дүниеге келген. Әйгі- 
лі Күреңбай сыншы, Жүсіпбек Аймауытов, Қадыр Тайшықов осы 
жерде туған.» — деп жазады. Яғни, Күреңбай — Баянауыл өңі- 
рінің тумасы, нақтылап айтқанда, қызылтаулық, руы Қозган-Са- 
рықыз тармағынан, Күреңбайдың Қозган руынан екенін Мэшһүр 
Жүсіп Көпеевтің мына бір өлеңінен де білуге болады.

«Қозганда; Бекцүл менен  
Қабыл орны,

Дүйсекей, сол Күреңбай  
ескі цорлы.

Бәрінің орт асында  
Ж үргенім де,

Болады енді М әш нур Ж үсіп  
Кімнен сорлы?!».

Күаеңбай сыншы «Қүлагер» поэмасына жазып елге танытқан 
Ілияс Жансүгіров болса, қазіргі кезде бірталай зерттеу еңбектері 
жарық көрді. «Найзатас» журналының №4 «2012» санында Қа- 
йыргелді Тоқтамысов жазған «Әйгілі Күреңбай сыншы-жерлесі- 
міз» мақаласы — оқып шығатын-ақ дүние. Осы мақалада сыншы 
жайлы бірсыпыра мағлүмат берілген. Сағынай асының ойдағыдай 
өтуіне белсене атсалысқан, поэмада «Шорманның Оқасы» деп 
аталған Сәдуақас Шорманов, арасында Күреңбай бар, Баянауыл 
жұртын бастап барған екен. Санкт-Петербург орталық тарихи мұ- 
рагатының 1872 жылгы дерегінде Қарамола болысының биі деп 
көрсетілген Күрецбай сыншы 1810 жылы туып, 1896 жылдың 10 
қыркүйегінде Ақкөл-Жайылмадағы Қаражар деген жерде күзеуде 
отырганда дүние салған. Зиратының басында жазуы өше бастаған 
қүлыптас бар. Осы заманда ұрпақтары Баян тауының тасынан қа-
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шап үлкен ескерткіш-құлыптас орнатты. Көптен бері Қанжығалы 
тақырыбына қалам тартып, зерттеп жүрген өлкетанушы шежіре- 
ші Сайлау Байбосынның мұрағат деректеріне негізделіп жазылған 
«Қанжығалылар» тарихи-танымдық кітабында 1856 жылғы дала 
қазақтарының мал-жан санағы тізімі берілген. Осы құжатта Қа- 
мажалар-Қанжығалы болысының Базаргелді-Бәйімбет ауылдары- 
ның тұрғыны Қүрымбай Қазыбеков жайлы дерек бар. Шежіреде 
Күреңбай деп жазылғанымен, ресми күжатта Күрымбай болып 
кеткенін осы қүжаттан түсінеміз. Сондықтан Қанжығалы шежі- 
ресіндегі «Күреңбай — Қүлагерді сынаған сыншы» деген дерек 
қисынсыз эрі дәлелсіз. Шындыққа жанаспайды. Шежіренің осы 
тармағының авторына хабарласып сөйлескенімде,,. «Бір кітап- 
тан оқып едім, атауы есімде жоқ...» — деп, мардымды жауап айта 
алмады. «Жақсыда жаттық жоқ» демекші, мені Құлагерді сынаған 
сыншы Күреңбайды қалайда өзімнің руласым қылуға құлшынып 
отыр демеңіздер. Шежіре деректері, кітап бетіндегі жазбалар осы- 
лай. Ендігі эңгіме атақты Жантай батыр жайлы. «Жантай батыр 
1711-1771-Үржар өзенінің бойында, Алакөл маңында қалмақтар- 
мен кескілескен аяусыз ұрыста қаза болды. Зираты сол жерде» 
деген дерек келтірілген. Кім барып көріп келіпті?! Бірін-бірі то- 
лықтырушы екі кітапта да жауап жоқ. «Қанжығалы шежіресі» кі- 
табының тұсаукесері алдында, бір жыл бүрын, Жантай батырдың 
соңғы шайқасқан ұрыс даласы мен мэңгілік тыныс тапқан қоры- 
мын анықтау мақсатында Ерейментау ауданынан «Шаңды жорық 
ізімен» атты тарихи-танымдық экспедиция Ұйымдастырылған еді. 
Сол экспедицияның қүрамында мен де болған едім. Алты күнге 
созылған, бес облыстың аумағын қамтыған сапар жайлы экспе
диция жетекшісі Сайлау Жылқыбаев аудандық жэне облыстық га- 
зеттерде «Ер Жантайдың сұр жебесі қалған жер...» деген мақала 
жазды. Сол мақалада Жантай батыр зиратын анықтау барысында 
атқарылган шаруа жайлы мәлімет берілген. Экспедиция мүшеле- 
рінің зерттеу нэтижесі Жантай батыр зираты Қарағанды облысы, 
Шет ауданы аумағындағы Сары-Баян атты төбеде жерленген де
ген шешім еді. Ендеше жоғарыдағы дерекке жол болсын!... Қазақ- 
та шежіресіз эңгіме болмайды. Ауыл жұрты қыстыгүні бірін-бірі
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омыртқаға шақырысқанда, таңды-таңға ұрып шежіре айтпаса да, 
«Мына кітаптан оқыдым, былай жазылыпты!» — деп бірімен-бірі 
дауласып тарқасатыны бар. Өткені жұрт кітап атаулының бәрін- 
де шындық жазылған деп қабылдайды. Сондықтан бабалар атын 
ұлықтау үшін қыруар қаржы шығындап жазылып жатқан кітаптар- 
да бұрмалаушылықтар болмағаны жөн.

Жұмабек Рахымбекұлы, 
А ж ы  ауылы, 

Ерейментау ауданы.
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VII века

Печать «Козган-хана»
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ИСТОРИЯ КОЗГАНА VII века

Составлен
Г. Е. ГРУММ — ГРЖИМАЙЛО
Почетным членом Государственного Русского и Королевского 

Нидерландского Географических Обществ.
1926г
Ленинград.

Подразделение народов, про КОЗ-ХАНА и ГУР-ХАНА, его 
присоединились к ОГУЗУ. Эти та, происхождение родов подроб
ностях не известно, известно в подробностях. К какой эпохе отно
сятся следы первого человека найденого на територии Казахстана? 
Железный Хромец и его империя. Тайны мира и человека. Тайны 
мира и человека. Загадки истории. Железный Хромец и его... т. е. 
Правителем междуречья Амударьи и Сырдарьи, был КАЗГАН...

Азию. «2»
В начале 7-го века регион ГУЗГАН считался частью Тохариста- 

на. Он был завоеван арабами под эль — Ахнафом ибн — Кайсом в 
653-4 году в рамках мусульманского завоевания Персии-2. В 737 
году район был местом решающей битвы при Харистане между 
арабами под Асадом ибн Абдаллахом аль — Кастри и Тургешем 
под хаганом Сулуком 2. В 743 году Алид Яхья ибн Зайд, сын Зайда 
ибн Али, восстал, но был побежден и убит в Гузгане губернатором 
Омейядов Наср ибн Сайяром. Его могила позже была местом па
ломничества. 2. 3. В элоху Аббасидов местный губернатор прожи
вал в Анбаре, возможно, в современном Сарэ — Поль, но в других 
упоминаниях упоминается Шибарган как столица, а географы аль 
— Мукаддаси и Якут аль — Хамави считали столицу Аль—Яху- 
дия считали столицу Аль — Яхудия «современная майнама. 2 Нес
мотря на завоевание арабов, коренную династию, Фаригуниды, 
которые утверждали, что с персидского мифологического героя 
Фаридуна и носили титул Гузган — Худха, продолжали править со
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своей столицы, Кундуром. «2» «4». Они стали вассалами Самани- 
дов, а затем Махмуда Газни, одна из дочерей которой вышла за
муж за эмира Фаригунида Абуль — Аббаса Мамуна Фаригуна. 
Однако последний был убит его собственными войсками в 1016 
году, и Махмуд дал управление регионом своему камергеру Яланг- 
тушу были известны как покровители искусства и литературы., са
мым заметным продуктом их суда является анонимная географи
ческая работа Худуд ульлалам мин аль — машрик ила аль-магриб 
времени. Они, конечно же, не имеют никакого отношения к совре
менным административным границам провинции Иовзян, назван
ной в честь нее, или соседней провинции Фарьяб, но исторически 
включали земли вокруг городов Маймана «столица провинции 
Фарьяб», Андхуй, Шибарган «столица провинции Джоуцзян» и 
Сар — э Пол «столица тезканой провинции». 1. 2. Лежа на пере
ходной зоне между степями Средней Азии и иранским плато, реги
он характеризовался смесью сидячих, городских популяций в пло
дородных речных валлиях, наряду с кочевыми племенами, 
занимаюшимися скотоводством, который выделяется как основ
ной источник региона богатство средневековых географов. 2. Его 
расположение также означало, что его часто использовали в ка
честве маршрута для армий, идуших в Иран и из Ирана в Цент
ральную Иби Хордадбахом, западная граница области Гузган про
ходила между Фарьябом и Шабурханом «или Шубурхалом, у 
нашего автора, Ушбурхан или Ашбурхан, ныне Шиберган, « в оди
наковом расстоянии «девять фарсахов» от обоих. По Я куби„ Фа
рьяб был старым городом, вторым городом в то время и местопре
быванием арабского наместимка Фарьяба был город Йехудан «у 
Истахри и других — Йехуднийи, у нашего автора — Джухудан, на 
месте Меймене». К Гуагану причислялась, однако, горная область 
Гурайван, в верховьях реки Аб-и Меймене., здесь жил туземный 
владетель «малик» Гузгана жили в Анбаре «у нашего автора — 
Анбир», на месте современного города Сер-и пуль. Ко времени 
Истахри «или источника Балхи» положение изменилось. Не сказа
но, входил ли в то времия в состав Гүзгана Фарьяб, но Йехудийн 
причислялась к Гузгану и даже считалась главным городом этой
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области. Местопребыванием правительства «султан, очевидно, в 
то время уже не существовало различия между арабским памест- 
ником и туземным князем» был Анбар. Наш автор, наборот, назы
вает Йехудийю местопребыванием «гүзганского царя», Апбар — 
главным городом области «касаба, то же самое выражение 
употреблено у Бяруни, у которого мы находим также форму 
Апбир». Наш автор отводит гузганскому владетелю первое место 
среди удельных князей «мулук-и атраф» в самапидском государст
ве как по политическому значению, так я по «любви к знанию». На 
севере Гузган тогда простирался до Аму-Дарьи., на юге гузганско
му князю подчинялись все начальники «мохтер» в горных облас
тях Гарчистан и Гур. Часть Гарчистаном гузганским» и непос
редственно управлялась гузганским князом, ему принадлежал, как 
пограничный город Гузгана, город Талькан на месте Када-Вели. В 
верховьях Герируда пограничным пунктом гузганских владений 
называется, как и у Истахря город Рабат-и Караван. В верховних 
Мургаба владении гузганского князи грапилили с владениями кня- 
за города Буста на Хидьменде., на этого можно было бы заклю
чить, что почти вся область Гур подчинилась князю Буста., но в 
описани Гура автор называет владетелея этой рукопись, разыски
вал в Бухаре по поручению Туманского исторический труд Улугбе
ка., успех этих поисков, судя по сушестауюшины сведениям об 
этом труде, не принес бы науке почти никакой пользы. Вместо это
го был найден первостепенный, как оказалось, по своему научно
му значению памятник, до сих пор совершенно неизвестный, не 
упоминаемый ни в одном библиографическом обзоре. Имени авто
ра в рукописи нет, но указывается время составления., автор начал 
свой труд в 372г. х.» с26 июня 982г. до 14 июня 983 г» для Абу-л- 
Хариса Мухаммеда б. Ахмеда, князя области Гузган или Гузганан 
«по арабской орфографии Джуаджапап», в севеор — западной час
ти современного Афганистана. Вполне естественно, что автор 
посвяшает этой области больше места лл. 206-21а, чем можно бы
ло ожидать по ее положению среди других, хотя Гузган в то время 
действительно переживал, под властью династии Феригунидов, 
эпоху политического и культурного процветания. О Гузгане и Фе-
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ригунидах в статье Туманского приводится только отрывок на 
«Сборника летописей» Рашид ад-дина, почти буквально перепи
санный, как вся соответствующая часть «Сборника летописей», на 
сочинения Утби в персидском переводе Абу-ш-Шерефа Джербадс- 
кани. Там же мною было приведено известие другого автора 11 в. 
— Гардизи, что с главой Феригувидов вступил в родство сама- 
пидский эмир Нух б. Майсур «976—997». Это известие относится 
к началу царствования Нуха «вступившего на престол 13 лет»., 
гузганский владетель здесь, как у нашего автора, носят имя Абу-л 
Харис Мухаммед б, Ахмед «у Утби,. Ахмед б. Мухаммед», Извес
тия нашего автора и других географов 10в, показывают, что Гузган 
Феригуиидов был гораздо обширнее Гузгана элохи арабскогозаво- 
евания и первых трех веков ислама. В рассказе о завоевании, « как 
этим у географов 9 в., Фарьяб «на месте города Даулетабада или 
селемия Хайрабад» не причисляется к Гузгану, по маршруту при
веденному. Орчжак входят в состав адгене. Африканов, называет 
два отдела этого рода — ишиты-орчжак и казан-орчжак. Ишиты, 
Вероятно, остяцкая кость, остяк, быть может, лишь русская пере
делка татарского иштек. Казан., правильнее казган «козган», нахо
дится в числе родов племени аргын, в жилах которого Кемчинский 
хошун «адай, ондар, ховалык, хобалык, 2 сума, тюлюш, адыр-тю- 
люш. По. р. Ак-су. По р. р. Большому и Малому Иш — кемам. По 
р. р. Джакуль, Джадана, нижнему Кемчику и Аксу По р. р. Джада- 
на и Джакуль. Орчжак и казан — орчжак. Ишиты, вероятно, остяц
кая кость, остяк, быть может, лишь русская переделка татарского 
иштек. Казан, правильнее казган «козган», находится в числе ро
дов племени аргын, в жилах которого ческие элементы,. Дерсят- 
ные, метисы, динлинов и тюрков, а может быть и угрофинов «остя
ков» и урало алтайцев «самоедов» Роды кости. Киргиз, китя, 
казган, уйгур «ондар—уйгур», сарыг, сарыхляр, теленгыт, хотун. 
Ислам в России и Евразии. Казан-хан был невероятно самоуверен
ным ханом. По этой причине и народ был непокорным. Один из 
эмиров по имени Кузгун решился на переворот, напал на него, что 
кончилось гибелью Казан — хана. После чего ханом стал эмир 
Кузгун б. Данишмендче-хан б. Қайдар-хан б. Тайши б. Угедей-хан
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б. Чингиз-хан. После чего правил Саныклы-хан, а потом Кабул- 
хан. А дальше ханский престол занял Амир Тимур, который полу
чил его результате войны. Исходя из историко-лингвистического 
анализа географических названий края, некоторые исследователи, 
и в их числе автор данных строк, связывают называние города с 
называнием реки «гидронимом» Казан, который в свою очередь, 
возводят к названию племени «этнониму» кал-гусь, обитавшему в 
древности в бассейне этой реки. Гидроним Казанка состоит из сос
тавных каз-ан-ка. Первая часть — «каз» как уже было отмечено, 
относится к древнетюркскому этнониму «каз», вторая-«ан» — 
обозначает реку, а третья — ка — является суффиксом русского 
языка, который прибавился к гидрониму Казан в 16 веке.

По версии профессора Альфреда Халикова, во времена бул
гар, слово «каз» употреблялось только в значении граница, край, 
причем и его более древней форме — каш. Пологая, что название 
Казань означает «пограничный город» «на границе Булгарского 
государства», автор версси не приводит веских историко-лингвис
тических данных, подтверждаюших, что для обозначения понятий 
граница, край волжско — камские булгары употребляли слово каз 
«каш». Не доказана также и возможность перехода «каш» в «каз» 
«ш» в «з». В Егоров в статье «О времени возникновения Казани» 
пологает, что город был основан в 1370 году булгарским князем 
Хасаном и носит имя своего основателя. В. Кучкин, поддерживая 
эту версию, исходит из недостаточно обоснованных и проверен
ных историко-лингвистических данных развитии языка булгаро- 
татар. Их объяснение сводится к следующему. «Этимологически 
булгарское название города Хасан «и восходяшее к нему реки Ка
занка — Казан» может быть выведено из самого обыкновенного 
мусульманского личного имени Ха — сан «вернее, Хэс-эн» арабс
кого происхождения». Однако фонетические закономерности бул
гарского, чувашского и татарского языков не дают никаких осно
ваний полагать, что в основу названия нашего города положено 
арабское имя Хасан. Казган некогда был эмиром, военачальником 
у одного из таких ханов, жил в Смарканде, в конце концов ему на
доели эти опустошительные набеги, и он бунтовался. Последовала
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долгая, ожесточенная война, окончившаяся смертью хана, Казган 
стал, в сущности, правителем Самарканда, земель барласов и дру
гих татарских племен. Чтобы исполнить закон Чингиза и удовлет
ворить воинов, которые тели теперь видеть в нем правителя, он 
созвал совет и выбрал в ханы Самарканда потомка Джагатая — ма
рионеточного правителя, который получал содержание и зашиту 
от Казгана, а ко всему прочему был добродушно — безразличен. 
Поэтому Казган и получил прозвише Благодетель. Тимур, Казган 
не был турой чингизовой крови. Будучи смелым, он заключал сою
зы, будучи справедливым и честным, завоевал уважение беспокой
ных татар. Один раз у него был выбит стрелой. После громадно
го успеха своего бунта Казган недавался охоте и поднимал знамя 
войны только по необходимости. Он не был уверен поддержке та
тарских племен и видел в Тимуре сына вождя, способного оказать 
ему шественную помошь. Других эмиров при дворе Благодетеля 
были свои интересы. Они платили дань и оказывали внешние зна
ки преданности марионетке Казгана на самаркандском троне, все 
участвовали в удачном казгановском бунте. Кое — кто из них мог 
поставить подои знамена десять тысяч всадников, и Казган лишь 
благодаря собственной дальновидности держал бразды правления 
в своих руках, обратил внимание, что Тимур пользуется располо
жением у багатуров, людей, ославившихся среди татар доблестью. 
Эти не устрашимые воины шли в бой, словно праздник, и сын Та- 
рагая по праву занял место среди них. Он ходил с ними в набеги, 
по возвращении они, сидя на ковре Казгана, рассказывали о его 
дерзости и сстрашии. Казалось, в Тимуре есть искра азарта, по- 
буждаюшая его ценить риск ради риска. Но далее того, в реши
тельные минуты он не терял хладнокровия и сообразительности. 
Первый в бою, — говорили о нем багатуры. Благодаря кипучей 
энергии он легко преносил длительные конные переходы и бес
сонные ночи. У Тимура были задатки вождя, и он хотел быть вож
дем. Был всецело уверен в себе — исполнен внутренней лы. Он 
попросил у Казгана главенства над рассеянным племенем барла
сов. Не терпится? — спросил Благодетель, которому очень не пон
равилось это ремление. — Со временем получишь. Скоре Казгану
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пришло на ум женить Тимура. И он выбрал в невесты ему одну из 
свойх внучек, происходившую из рода вождей другого племени. 
Тогда же, отряд за отрядом, прибыли войны Кара — хана и войска 
теке и.... крепости Козган «Козган—қала» и приказал отправить 
все войска йомутов.

Выступление к Мешхеду, опустошение селений неверных в гор
ной области, возврашение и остановка в Окрестностях Серахса.

Выселив население Ак Дербенда, шахзаде отправил его по нап
равлению к Серахсу и повелел войску ударами топоров и мотыг 
разрушить прекрасно «32» укрепленную и чрезвычайно прочную 
крепость этого племени. В понедельник к шахзаде выступил со 
всей массой войска и остановился лагерем в Мелик-абаде, что к 
западу от Муздурана. Во вторник он выехал отсюда и остановился 
в Чар-гонбезе. Здесь были оставлены тяжести, грузы, палатки и не
которые негодные всадники, а для охраны всего этого был назначен 
Мухаммед Нияз-би, известный под прозвишем Герчек. В среду, в 
ночь, выступив со всем войском, к утру шахзаде достиг крепости 
Козган «Козган кала» и приказал направить все войска йомутов, 
имрели, теке, салыров, сарыков и арахаилы в чапаул на окрестнос
ти с тем, чтобы они подвергли разграблению племена нечестивых 
неверных. Сам же шахзаде в блеске выступил с войсками следом, 
правый и левый фланги войск в боевой порядок «стихи».

Жены Тимура него было 18 жен, из которых его любимой же
ной была сестра Эмира Хусейна — Ульджай-туркан ага. По другой 
версии его любимой женой была дочь Казан — хана Сарай-мульк 
ханым. У нее не было свойх детей, но ей было доверено воспи
тание некоторых сыновей и внуков Тимура. Она была известной 
покровительницей науки и искусств. В 1355 году Тимур женит
ся на дочери эмира Джаку-барласа Турмуш-ага. Он Мавераннахра 
Казаган, убедившись в достоинствах Тимура, в 1355 году отдал 
ему в жены свою внучку Ульджай-туркан ага. Благодаря тому бра
ку возник союз Тимура с эмиром Хусейном — внуком Казагана. 
Собрание «великим эмиром» Хусейн желал властвовать на прес
толе чагатайского улуса среди тюрко-монгольского народа, подоб
но своему деду Казагану, по ожившейся традиции власть испокои
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истории принадлежала потомкам Чингисхана. Во время правле
ния чингизида Казанхана должность верховного эмира была си
лой присвоена дедом эмира Хусейна эмиром Казаганом. Тогда же, 
отряд за отрядом, прибыли войны Кара-хана и войска теке и.... 
крепости Козган «Козган-кала» и приказал направить все войска 
йомутов.

ЮДАГ переводится как «Медведь-гора»......что на окрестных
скалах гнездятся вороны, или же потому, что здесь некогда были 
пастбиша рода Кузгун.

Разумеется, говорить об этом можно лишь предположительно: 
многие вопросы, связанные с генотопонимией Крыма, не имеют 
однозначного отношения. Названия гор, урочиш нередко связаны 
сфауной и флорой; в то же время от названий животных, птиц, рас
тений образованы и многие подовые имена, особенно тотемного 
происхождения. Например, поля на Хузгун «на восточном отроге 
Караби-Яйлы» может носить такое название орон, потому что на 
окрестных скалах гнездятся вороны, или же потому, что здесь не
когда были пастбиша рода кузгун. Поселение Карагай близ удака, 
о котором упоминают генуэзские документы 14 в «переводе «сос
на» может быть обязано свойм названием сосновому бору, а может 
быть — тюркскому роду карагай «встречается у башкир».

Некоторые топонимы имеют в своем составе компонент Таш- 
лы, который в ряде случаев может означать «каменистый» ; в то 
же время ташлы — именование одного из родов, пришедших в 
Крым с Бату-ханом в середине 13 в. В каждом конкретном слу
чае необходимо знакомство с физико — ографическими особен
ностями данного объекта, с его внешним обликом. Так, например, 
у различных тюрских народов встречаются родовые имена тарак, 
таракты, таракты «тарак — гребень; название соответствуюшим 
подразделениям могло быть дано по тамге, имеющей форму греб
ня. Однако называние горы Таракташ «каменный гребень» близ 
Судака, скорее всего, не связано с родовым именем. Гора предс
тавляет собой скальную обчатую стену. По горе быть названа и 
расположенная под ней деревня Таракташ. Это свидетельствует о 
том чем старше называния, тем больше различных трансформа
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ций «не всегда очевидных для исследователя» они стерпевают. Се
рьезному этимологическому анализу должен предшествовать сбор 
фактов, сбор сведений о различных вариантах названий од них 
и тех объектов, о наличии одноименных объектов и т. п. Для се
рьезного этимологического анализа необходимо привлечение ма
териала территорий, в формировании которых участвовали те же 
исторические, географические и этнографические, а следователь
но, и лингвистические факторы. Для это территории, во-первых, 
смежные, во-вторых, бывшие местом жительства или более или 
менее продолжительного пребывания одного или скольких наро
дов, зарегистрированных и в Крыму, территории в географичес
ком отношении подобные Крыму. Это все Причерноморье, Кавказ, 
Греция, Малая Азия, Средняя Азия, Якутия, Монголия, а также 
Индия и Северная Африка. Кавказ является родиной ряда тюрс- 
ких племен. Поэтому названия тюрских племен и людей со време
нем превратились в памятники мли и дошли до наших дней. Эти 
имена — наша живая история. Особенности названий населенных 
пунктов — ойконимы, называние рек — дронимы, называния ре
льефов — оронимы огузских и гыпчагских тюрков больше всего 
привлекают внимание.

Упоминаюшиеся антропонимы — личные имена «Аруз, Басат, 
Бусат, Гарджар, Шамсуддии, Гарагуне, Казан и др.» из разных ска
заний оса «Китаби Деде Горгуд» в системном виде оставили свой 
след в кавказсой топонимии. Обратим внимание на некоторые из 
них. Оса «Китаби Деде Горгуд» в системном виде оставили свой 
след в кавказской топонимии. Обратим вннимание на некоторые 
из них. АРУЗДЖА — УРУЗДЖА. Так называлось село, находив
шееся в 40-42-х километрах на северо — востоке от города Пра
вая. Однако в 14 — 1918 г. г. азербайджанские тюрки, жившие в 
этом селе, подверглись нашествию армянскх террористов и стали 
беженцами. С тех пор так и остается в разваленном виде. Кроме 
этого, на правой стороне дороги Иреван-Гюмру — на территории 
района Эштерек до 1918 года еше одно село Аруз, где проживали 
азербайджанские тюрки. Об этом селе, отмеченном в армянских 
источниках как Уруз, дает едения географ и путешественник 19

134



в. Линч «1, с. 333». И в районе Ярдымлы есть ойконимы «Арус. 
Эрус» в разныхэнетических произношениях. А это связано сменой 
а — ? В южном диалекте и говоре; латински буквы кампютре нет. 
В Эпосе «Китаби Деде Горгуд» Аруз упоминается как правитель 
внешнего Огуза, а Уруз как сын Казан-хана. В источниках оказы
ваются, что антропонимы, имевшие фонетические варианты Аруз- 
Арус-Уруз-Ороз-, Ураз в разных тюрских языках имеют одинако
вое значение «счастье, благо, доброжелатель и т. д. По видимому, 
постепенно эти апелятивы сначала превратились в личные имена, 
затем уже в названия сел и рек. Пологаем, что в основе названия 
села Орузман — Арузман, находившегося в районе Башкечид, ле
жит личное имя Аруз. Аруз-имя одного из беков огузов, у кото
рых по преданию «Знатные люди и бахши из туркмен, сведушие в 
истории, рассказывают, семь девушек, подчинив себе весь огузс- 
кий иль, много лет были беками. Первая из них — Алтун-Гозеки, 
дочьУндун-бая и жена Салор-Казан-алпа, она была высокого рос
та» «А. Н. Кононов. Родословная туркмен, стр. 78» Отметим, что 
в «Китаби-Коркут» Дербент эпизодически упоминается как место 
подвигов одного из главных огузских витязей — малого Дундаза, 
сына Кыяна-Сельджука и внука старого Аруза, бека внешних огу
зов: Дундаз «сокрушил железные ворота в ербентском ушелье». 
«Железные ворота» «Темир-Капу» в Дербенте являются северной 
границей государства Баюндур-хана по огузскому эпосу, как и в 
истории они были границей политической экспансии огузов на 
Кавказе. Деарий упоминает и о легендарных гробницах царя Кас- 
сана и его жены, носяшей у него засвидетельствованное в эпосе 
имя Урлэ. Гробницы эти расположены также в местах новых посе
лений огузов — в южном Азербайджане и на армянском оскогорье. 
«Царь Кассан, умерший позже своею смертью, похоронен у Таври- 
за при реке Аджи. Там и теперь можно видеть эту гробницу. Мес
то погребения его супруги, царицы Бурлэ, показывают у крепости 
Урмия. Говорят, что могила в 40 футов длиной. Жители утвержда
ют, что эта прежняя нация отличалась людьми гораздо более вы
сокими и сильными, чем нынешние». 155 сообщение заставляет 
еше раз вспомнить эпитет, которым эпическое предание наделяет
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богатырскую жену Казан-бека, — Бурла-хатун». Впрочем, огузс- 
кие могилы в Дербенте, по словам Олеария, также «были длиною 
более человеческого роста». Возможно, что мы имеем здесь дело 
с какой-то особенностью огузских; погребений, еше недостаточно 
изученной с археологической точки зрения, тем более что леген
дарная могила святого Хорхута на Сыр-Дарье отличалась, как уже 
было такими же необычными размерами. Косвенным образом это 
служит подтверждением действительной древности этой могилы, 
ее исторической связи с «веком огузов».

ГАЗАНЧИ. В Агбабе «район Гызылгоч», в Шереель «район 
Ардик», в Ведибасаре «руины, которого до сих пор сохранились» 
шествует село под названием Газанчи. В 1878 году, во время русс
ко-турецких войн азербайджанцы эмигрировали из данных сел на 
территорию Шереель и Гызылгоч. В русских источниках назва
ние села Газанчи отмечается как Кайн Гули Казанчи. Здесь Кайн 
«Гайн» отражает название огузского племени. В 1880г в оба села 
были переселены армяне, изгнанние из Ирана и Турции. Армяне 
переименовали по Газанчи в Агбабе в «Сизавет», в «Меграшен». 
Население села Газанчи в Ведибасаре в 1948 году было подверже
но депортации ипереселено в Азербайджан.

Мифолог Мирали Сейидов отмечает, что слова Газан и Газак 
являются однокоренными и выражают значение «восходяший», 
Газанчи ономастической единице Газан отражает имя Казан-хана 
из «Книги Деде Горгуда», а суффикс-чи выражает значение при
надлежности. Обозначает «Стороник Газана» Известно, что мно
жество слов также выражают данное значение; джебхечи «фрон
товик, сторонник фронта», фиргечи «сторонник партии» и т. д. 
Имеются также суффиксы — чы, означающие профессию и со
бирательность; танчы «вычишаюший фрукты от косточек», сабун 
чу «мыловар», бичиичи «косарь» и т. д. В большинстве районов 
Азербайджана, в игерзурской зоне, в Нахчыване имеются топо
нимы, связанные с именем Газан; Газандушен «Гейча», Газангель 
«Гафан», Газанземи жебраиль», Газангель «Товуз», Газанбулаг 
«Геранбой», Газан гайасы «Борчалы», Газангюль «Закаталы» и т, 
д. Называние семи сел, нескольких озер территории Азербайджа
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на производим от антропонима Газан. В Борчалы «Газанкюмбез, 
Газаилы, Газакенд», и Ахыске «Газантепе» имеются топонимы, 
связанные с личным именем Газан. В Анадолу, в Крыму и Бол
гарии также имеются топонимы, связанные с именем Казан. Но 
болгари так же, как и армяне, при переводе топонимов, связан
ных с именем Казан-хана, намеренно отмечают их на картах как 
Котьел.» Еше одно большое море — это то, которое называется 
ВЕЛИКОЕ МОРЕ. Его восточный предел примыкает морю «име
нуемому» Восточный океан. Северный предел его начинается от 
Китая, окаймляет области Хиндустан и Синд,, и пределы Кирмана, 
Фарса, Хузистана и Саймары. Южный предел этого моря берет на
чало в окаймляет область Забадж и доходит до областей Зангистан 
и Абиссиния. Западный предел этого моря — залив, окружающий 
всю область арабов. Этого моря есть пять заливов; Один из них на
чинается от пределов Абиссинии и простирается в западном нап
равлении; Суданом он называется ЗАЛИВ. Другой залив «кото
рый» примыкает к этому, идет в северном направлении «в область 
севера» до пределов Египта, сужаясь пока о ширина не сделается 
одна миля ; он называется АРАБСКИЙ ЗАЛИВ, или АЛИВ АИЛА 
«записано; или Кулзум. Третий залив начинается от границ Фарса 
и остирается в северо — западном направлении, покуда расстоя
ние между ним и заливом Айла не будет насчитывать 16 переходов 
на быстроходных верблюдах. Он называется ЗАЛИВ ИРАКА. Все 
земли арабов испологается между этими двумя заливами, т. е. за
ливом Айла и заливом Ирака. Четвертый залив — залив ПАРСА. 
Который начинается от предела Парса, где он имеет небольшую 
ширину, и тянется до границ Синда. Пятый залив начинается от 
страны Хиндустан и превращается в залив по мере продвижения в 
северном направлении; он называется ИНДИИСКИЙ ЗАЛИВ.

В 394 или 395 «1004-5 н. э.» Утби, І, 343, упоминает б. Мухам
мада, который вместе с 40 военачальниками был направлен Мах
мудом из Балха против последнего Саманида-Мунтасира. Тот в это 
время скитался местности Андхуд и Пул-и Загул «город на однои
менной реке, называние реки Мургаб «туркменский» ; у Хорбабеха 
— Маргарруз — Иакут приводит также форму Марруз, как, по его
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утверждению, жители Хорасана сокращенно называли этот город. 
Кудама называет его Марс ал-Ала «Верхний Мерв». Отожествлен 
Бала Мургабом в Афганистане «Бартольд, ;Средневековый город 
Средней Азии, « и весьма вероятно, что этот Фаригун инадлежал к 
семейству Фаригунидов и был послан туда как человек знакомый с 
территорией Гузганана. Мы можем лишь предпологать, о это был 
сын Абуль-Гариса Мухаммада, однако у нас нет способа удосто- 
верться, не указывает ли его появление в 1004-5 на своего рода 
жду царствие в период после Абдуль-Гариса и до Абу Насра. Пер
вый раз упоминается в качестве «Гузганана» в 398 январе 1008, 
когда в битве у моста Коркиян, в которой были разбиты Карахани- 
ды, он совместно с братом Махмуда командовал центром войска 
Махмуда, Утби, Гардизи, 69и Бартольд, Туркестан, 273. В 1009 он 
сопровождал Махмуда, когда последний вошел в крепость Индии, 
Утби. Умер он в 1010, а также Ибн аль-Асир Хиджры. Байхаки 
стр. 125, описывая под 401 «годом Хиджры» период, когда прин
цы Газневиды Масуд и Мухаммад, оба 14 лет от роду, проживали 
в Заминдаваре, в то время как отец их Махмуд вел войну в Гуре, 
упоминает в качестве их товариша Хасана, эмира Фаригуна, эми
ра Гузганана. Мы же знаем, что именно в 401 году Хиджры умер 
последний известный нам правитель — аригунид, так что можем 
предположить, что Хасан был юным кандидатом на трои Гузгана
на, которого во время его несовершеннолетия держали вместе с его 
кузенами-Газневидами. Чьим сыном был этот Хасан? Если строго 
придерживается текста Байхаки. Мухаммад. Однако скорее всего 
здесь означает всего лишь правитель-Фаригунид, и в таком случае 
Хасан мог быть сыном последнего амира-Фаригунида — Абу Нас
ра Ахмада. С другой стороны, нам известно, что Султан Махмуд, 
женив своего сына Абу Ахмада Мухаммада на дочери эмира Абу 
Насра аль — Фаригуни отдал ему в лен Гузган и назначил Абу Му
хаммада Хасана б Михрана ему в советники. Юный принц открыл 
новую эру в Гузгане, и проявил большую заботу о благосостоянии 
населения, Утби, Женитьба Мухаммада на Фаригунидской прин- 
цесе также подтверждается. Согласно Гардизи преобразование 
Гузганана во владение Газневидов имело место в 408/1017-18, а
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Хосров в своем изд. Тегеран, 1307, отсылает к этому событию в 
следующем стихе; 7/900 годом как князь, обладающий некоторым 
значением. В период противостояния Саманида Исмаила с Саффа- 
ридом Амром б, он не пожелал поддерживать Исмайла; Амром же 
он рассматривался как ровня не только правителю Балха, но и са
мому Исмаилу, В повествовани представлен владельцем большого 
стада кобыл «которые как-то раз принесли ему водин день 1000 
голубоглазых жеребят.» Абул-Харитун В. Мухаммад-это имя до 
нас донесли Худуд ал-Алам и Гардизи. В прочем, Утби, говорит об 
Абул-Гарисе Ахмаде б Мухаммаде, который был отцом Абу-Нас- 
ра Ахмада б. Мухаммада. А последняя форма; Посему, вне всяких 
сомнений Маркварт и Бортольд правы, принимая имя Абуль-Га- 
риса — Мухаммад б Ахмад, а его сына — Абу Наср б. Мухаммад, 
тогда как Мухаммад Назим совершает ошибку, вставляя некого 
Абул-Хари Ахмад между нашими с Абуль-Гарис Мухаммадом и 
е. Абу Наср Ахмадом, поскольку такого человека не сушествует. 
Путаница у Утби, может объясняься тем фактом, что в его близко 
одно за другим следуют два имени; вышеупомянутый Абул-Хари 
Ахмад б и Абул-Музаффар б. Ахмад. Имена были настолько похо
жи, что персидский переводчик по ошибке добавил последнему 
определение ал-Фаргуни, что представляет явную ошибку. В лю
бом случае, путаница должно быть присутствовала уже в ранних 
рукописях работы Утби, поскольку это имеется у Ибн аль — Аси- 
ра который следовал Утби. Правление Абуль-Гариса Мухаммада 
б. Ахмада отмечено расцветом державы Фаригунидов. Самое ран
нее упоминание Абуль-Гариса б. Аригуна встречается у Истахри, 
142, работа которого, или ее ревизия, датируется вероятно не ранее 
340/951;ср. Некоторое время спустя, 365/976, Абуль-Гарис отдал 
свою дочь за юного Саманида Нуха б. Мансура,. После 380/990 
года, Утби, і, 165-6, по порсьбе Нуха б. Мансура он выступил про
тив мятежного амира Фа ика, однако потерпел поражение от пос
леднего ср. Ибн аль-Асир под 383 годом Хиджры. В 3/993 Нух по 
пути в Хорасан прибыл в Гузган, где к нему присоединился Абул- 
Гарис аль-Фаригуни, Утби,. В385/995, в период противоборства 
Сабуктагина с Фанком, первый послал за Абдуль-Гарисом аль Фа-

139



ригуни, Утби, Гардизи, Бартольд. Вероятно примерно в тот пери
од фр. Возобновления дружественных отношений с Сабуктагином 
Абуль-Гарис выдал свою дочь за Махмуда б, Сабуктагина «буду
щий султан Махмуд, основатель державы и династии Газневидов 
и взял дочь Сабуктагина для своего сына Абу Насра, Утби Когда 
Сабуктаган умер, Абуль-Гарис поначалу выступал посредником 
между Махмудом и его братом Исмаилом, Утби, а затем поддер
живал связь с Махмудом, когда последний выступил на Газну. И 
наконец, около 389/999, Махмуд поручил плененного Исмайла за
боте Абуль-риса,. Это последнее упоминаниие Абуль-Гариса.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАРИГУНИДОВ. Как уже отмечал Бар
тольд, нам ничего неизвестно о связи наших Фаригунидов «4-10- 
ый век» с более ранними правителями Гузганана, которых Ибн 
Хордадбех, именует, и о которых Табари, приводит некоторые под
робности, датируемые 90, 119 и 120 годами Хиджры. Если бы эта 
связь существовала, авторы — 11 веков вряд ли оставили бы ее без 
внимания. Однако наш главный источник, Утби, весьма благоск
лонно расположенный к Фаригунидам, пишет лишь, что провин
ция Гузган принадлежала семье Фаригун во дни Саманидов и они 
Фаригуниды наследовали ее от отца к сыну и завешали ее от пер
вого до последнего из. Этот текст не предпологает того, что ваша 
семья была известна до возвышения Саманидов «З-имй-9-ый век»

ГЕНАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО ФАРИГУНИДОВ. Количество 
правяших членов этой семьи несомнено было весьма ограничен
ным. Утби, называет поименно лишь двух Фаригунидов; Абуль- 
Гариса и Абу Насра, в то время Гардизи приводит неалогию перво
го из них; Абуль-Гарис Мухаммад б Фаригун неалогическое древо 
семейства может быть восстановлено в следушем виде;

Фаргун известно нам лишь по патронимии его сына, которого 
Наршаки и Гардизи именуют Ахмад ин Фарун, а Кавус-наме. Ве
роятно, в данном случае Фаригун-это конкретная личность, хотя в 
позднейшие времена, и в отношение других персон имя ин Фаргун 
могло применяться в обшем значении Фаригунид, и не означало 
в обязательном порядке сын непосредственно Фаригун мог жить 
при ранних Саманидах в З-ем/9-ом веке, и у Мукаддаси — один
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переход от Андхом и два перехода от Керки, на берегу Амударьи 
на территории совр. Туркменистана, мог иметь отношение к его 
деятельности.

Эмир Ахмад б. Фаригун впервые упоминается под.
В ходе данной операции особо отличился отряд Волкова, обна

руживший 14 июня на реке Тулгалы — Жаланшык аулы Кенеса- 
ры Касымова и напавший на них. В результате резни погибло 40 
мирных жителей, было угнано 4 тысячи баранов, 31 верблюд, 14 
коров. К Жеркайын — Агаш были возврашены многие аулы родов 
баганалы козган и коксал включенные затем в состав.
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