
Ел тарихын 
екшеген еңбек 

Соңғы уақытта өткен-кет-
кенді еске алып, өзінің өмірдерегі 
мен ата-бабасын дәріптеп, мемуар 
жазу дағдыға айналды. Көпшілігінің 
кітабы қолым тиді. Сыйлап, елеп-
ескергеннен кейін оқып шығасың. 
Оқып отырып жалығасың, амал 
жоқ, кейбір беттері мен бөлімдерін 
аттап өтіп, соңына дейін түгесіп 
шығасың. Кейін ғана сонша арзан 
дүниеге қаншама уақытыңды зая 
жібергеніңе өкініш білдіресің. 

Ап, мен сөз еткелі отырған жинақ олар-
дың қатарынан емес. Жаңа жылдың алдын-
да ғана Сұлтан Сүтбаев «Жер сыры мен жан 
сыры» атты көлемді кітабын жіберген екен. 
Жаңа жылға дайындық қызу жүріп жатқан 
қарбалас шақ қой. Сұлтанды іскер ұйымдас-
тырушы, арлы азамат ретінде жақсы білетін 
едім. Бірақ, кітап жазады-ау деп ойламаппын 
да. Шынымды айтайын, кітапты сенімсіздеу 
пейілмен қолыма алғанмын. Жоқ, бірден 
жетекке алып, өзіне еліктіре түсті. Кітапта 
келтірілген жер атаулары мен кісі есімдері 
түгел таныс. Оқи бастадым. Қызыққаным 
сонша, бір бет, бір абзацын қалдырмай, тү-
гел оқып шықтым. Сұлтекеңнің туған жерін, 
таңдаған мамандығын шын пейілмен сү-
йетіндігіне, әріптестері мен достарын құрмет 
тұтатынына көз жеткіздім. Өткен күн өрнек-
терін жадында сақтап, жылдар өткеннен 
кейін жаңғыртуы - құптарлық жағдай, әрине. 

Кітапты оқып отырып, жеріміздің қанша-
лықты бай екеніне көз жеткізіп, кен, су бай-
лығының молдығына тәнті боласың. Тіршілік 
атаулыға қажеттісі - су. Міне, Орталық Қа-
зақстандағы қажетті су көздерін зерттеп, та-
бушының бірі, бірі емес бірегейі осы Сұлтан 
болғандығына енді көңіл сенгендей болды. 
Алайда, тіршіліктің нәрі саналатын су қадірін 
осы Сұлтекең айтқандай қадірлей аламыз 
ба?! Мәселе - осында. Бұл - үлкен мәселе. 
Ойланатын уақыт жеткен сияқты. 

Әрине, мұның барлығын халық біле бер-
мейді. Осы кітапты оқып шыққаннан кейін 
ғана алғысын жаудырар авторға. Өкініштісі 
сол, кітап 500 дана ғана таралыммен жарық 

көрген. Дегенмен, осы таралымның өзін ор-
талық кітапханаларға, техникалық маман-
дық бағытындағы жоғары оқу орындарына, 
су шаруашылығы саласының мамандарына 

үлестірген абзал болар еді. 
Кітапта елге сыйлы зиялы азамттар-

дың - Мәлік Омаровтың, Мұзараф Аханов-
тың, Тұрқан Исмағұловтың есімдері аталып, 
олардың ғибратты өмірі мен азаматтық бол-
мысына лайықты баға беріледі. Өз басым 
осы уақытқа дейін біздің Орталық Қазақстан-
да шындықты қасқайып тұрып айта алатын, 
әділеттің ақ жолында ештеңеден тайсалмай-
тын бір азамат болса, Ол - Мұзараф Аханов 
деп ойлайтынмын. Иә, Мұзағаңның да ісін 
әрі жалғастыратын інілері бар екен. Мен со-
ған қуанамын. Сұлтекең кітабында келтіріл-
ген Станислав Филипповичтің, Төлеген Бүкі-
ровтің сөздері мәңгі есте қалмақ. Әсіресе, 
Төлеген Бүкіровтің облыс әкіміне бар шын-
дықты айтуы кешегі Мұзараф Ахановтың 

обкомның хатшысына тайсалмай қарсы 
шыққанын еске түсіреді. Осындай штрих-
тар кітаптың салмағын арттыра түскен. 

Жезқазған өңірінің мәселесі сол аймақ-
та қызмет істегендіктен болар, үнемі менің 
көкейімде жүреді. Турасын айтқанда, бір 
бүйрегім Жезқазғанға бұрып тұрады. Үкі-
меттің «Жезқазған, Сәтбаев қалалары мен 
Ұлытау ауданын дамытудың 2012-2017 

жылдарға арналған кешенді бағдарлама-
сының» қалай қабылданғанына енді көзіміз 
жеткен сияқты. Кітапта баяндалғандай, 
өңірдің жағдайы туралы ҚР Президенті 
Н.Назарбаевқа хат жолдап, ҚР Үкіметінің 
Қаулысын алған осы аймақтағы зиялы 
қауым өкілдеріне халық шынайы көңілмен 
алғыс білдірулері қажет. Солардың қозғау 
салуымен қол жеткен жетістік - бұл. 

Сөз реті келгенде айта кеткен жөн, кітап 
авторы Сұлтан Сүтбаевпен 1973 жылы нау-
рыз айында бірге қызмет атқарып, Ақадыр 
ауданын құрдық. Ауданды құруда Сұлте-
кеңнің, Кәкен Оспановтың, Елен Бектұр-
сыновтың еңбектері ете зор болды. Осы 
үш азаматтың арқасында аудан айналасы 
екі-үш жылда аяғынан тік тұрып кеткен еді. 
Кезіндегі шаруашылық басшысы, бүгінгі 
кітап авторы Сұлтан Сүтбаевтың еңбегін, 
ұйымдастырушылық қабілетін ақадырлық-
тар қанша жыл өтсе де, жыр қылып айтып 
жүр. 

«Жер сыры мен жан сыры» - сөз жоқ, 
Отанын жан-тәнімен сүюге, қазақстандық 

патриотизмді насихаттауға, өз мамандығын 
қадірлеуге, халыққа адал қызмет етуге ша-
қыратын құнды еңбек. 

Қасымбек МЕДИЕВ, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері. 
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