
Көңілге 
ыстық 

жан сыры 
С.Қожамқұлов атындағы қазақ музыкалық драма театрында Қазақстан 

Республикасының Құрметті геологы, КСРО жер қойнауын барлау ісінің үздігі 
Сұлтан СҮТБАИҰЛЫНЫҢ «Жер сыры мен жан сыры» атты кітабының 
тұсаукесер рәсімі өтті. Автор бұл еңбегін шырайлы да шұрайлы ғұмырының 
55 жылын бірге өткізген аяулы жары Ғалияның рухына арнапты. 

Амандық РАХҰЛЫ, 
«Орталық Қазақстан» 

Кітаптағы естелік әңгімелердің тағлым-
ды тұстары мол, ал, геологиялық зерт-
теу жұмыстарына қатысты ой-пікірлері 
өзекті мәселелерді көтеруімен құнды. «Ең 
сүйініштісі - Сұлтекеңнің өз мамандығына 
деген құрметі, сүйіспеншілігі, мақтанышы 
ұдайы аңдалып тұрады. Дәл осы сезімдер 
өмірде болған түрлі оқиғалармен, жағдай-
лармен, адамдар тағдырымен сабақтаса 
және автордың ішкі ойларымен, бағалау-
ларымен байланыса өрілген кезде қазақ 

даласының қатпарларына жасырынған 
қисапсыз қазыналардың сыр-сипаттары 
да, сол қазынаға деген адамдардың әрқи-
лы көзқарастары да айқындала танылады. 
Естелік автордың дүниеге келген кезінен 
қазіргі күнге дейінгі аралықты қамтиды. 
Хронологиялық тізбек емес. Өз өмірінің 
түрлі кезеңдеріндегі әралуан жағдайларды 
тұтастай ел өмірімен арқауластыра жеткі-
зеді»,-деп баға беріпті осы кітапқа алғысөз 
жазған Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі, белгілі қаламгер Кенжебай Ахме-
тов. Тұсаукесерде сөз алып, пікір қосқан 
жандар да осы ойды одан әрі өрбіте түсті. 
Замандастары - Сәтбаев қаласының Құр-
метті азаматы Мұзараф Аханов, геология 
ардагері Мәлік Омаров, ғалым-инженер 

Мүсілім Тоқтамысов және осы тұсаукесер 
кешті ұйымдастырушы «Қазақмыс» кор-
порациясы ардагерлер кеңесінің терағасы 
Төлеген Бүкіров кітаптан алған әсерлері-
мен бөлісіп, автордың еңбек жолындағы 
жетістіктерін де тілге тиек етті. 

Барлық саналы ғұмырын жер қойнауын 
барлауға арнаған Сұлтекеңді мен Ақадыр 
ауданында болған кезден білуші едім. 
Геологияда гидрогеолог болып 35 жыл 
қызмет жасаған Сұлтан Сүтбайұлы оның 
19 жылында Ақадыр геологиялық барлау 
экспедициясының басшысы болды. Сол 
кезеңде Жоғарғы Қайрақты, Көктіңкөлі, 
Ұзынжал және Қатпар кен орындарын 
ашты, Ақшатау кен-байыту комбинатын-
дағы Оңтүстік-Шығыс кенішінің кен қорын 
анықтап, ғұмырын ұзартуға үлесін қосты. 
Сондай-ақ, маман гидрогеолог ретінде Ор-
талық Қазақстанның көптеген өңірлеріне 
қажетті жерасты су көздерін іздестіріп тап-
ты. Сұлтекең КСРО Гидрогеологиялық кар-
тасын жасауға үлесін қосқан маман. Осы 
жағдайлардың барлығы өз өмірінің елеулі 
тұстарымен қоса еріліп, кітапта жатық тіл-
мен баяндалады. Жалпы, жинақтың өнбо-
йында тағдырын жер қойнауын барлаумен 
байланыстырған адамның жан сыры тұнып 
тұр. Ол - көңілге ыстық жан сыры... 

ЖЕЗҚАЗҒАН қаласы. 
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