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Геологияда «Кен орнын тұңғыш 
ашушы» деген атақ әркімнің 
қолы жете бермейтін аса зор 
мәртебе саналады. Бұл бір 
тыңға түскен түренмен пара-пар, 
күрмеуі көп күрделі істің көзін 
тапқан өз саласының ерек-
ше ерендеріне ғана беріледі. 
Біздің бүгінгі кейіпкеріміз 
Казақстанның Құрметті гео-
логы Сұлтан Сүтбаев осындай 
абырой-атаққа жеткен жан. 
«Інжудің құнын іздеген біледі» 
дегендейін, ол барлық саналы 
ғұмырын осы салаға арнаған 
нағыз өз мамандығының 
ақберені. Сұлтекең дала төсін 
шарлап, қазіргі байлық іздейтін 
геолог боламын деп жасында 
мүлдем ойламаған екен. Өмір 
жолы тереңге тартқан теңіздей 
осы мамандықты таңдауға өзі 
алып келіпті. 

Бүгінде 78 жастың желкесіне 
шыққан Сұлтан Сүтбайұлының 
балалық балғын дәуренін сұрапыл 
соғыс жылдарының ауыртпалығы 
алып қойды. Аралтөбе аулында туып-
өскен бала сол кездегі өндірістің 
қарашаңырағы Қарсақбайдағы мек-
теп-интернатта жатып оқиды. Жаз 
болса, белі майысып колхоздың қара 
жұмысына жегілетін. Жоғары сыныпта 
Рудникке ауысып (қазіргі Жезқазған 
кенті), онжылдықты осында бітіреді. 
«Мектеп бітірген соң мамандық 

таңдауыма қазіргі Сәтбаев қаласының 
Құрметті азаматы Мұзараф 
Ахановтың бірден-бір ықпалы болды. 
Ол менен бұрын Алматыдағы Тау-кен 
институтының геология факультетіне 
оқуға түсіп, маған аға ретінде жол 
көрсеткен еді. Соған еліктедім. 
Әйтпесе, химия пәнін жақсы көретін 
мен сол мамандықты таңдап кетер 
ме едім»,-деп өмір жолын еске алады 
Сұлтекең. Геология факультетінде ол 
кезде үш мамандық бойынша даярлай-
ды екен. С.Сүтбайұлының пешенесіне 
гидрогеология мамандығы бұйырады. 
Жерасты суларын зерттейтін саланы 
оқып бітіргеніне ол еш өкінбейді. 

- Халық қажетін өтеуде бұл 
мамандығымның пайдасы зор болды,-
деп санайды Сұлтекең. — Геологтар 
ашқан кен орнының жылдар бойы 
пайдаланылмай қалуы өмірде жиі 
кездеседі. Мәселен, сонау отызын-
шы жылдары геологияның ғұламасы 
Қаныш Сәтбаев ашқан Қарсақбай 
маңындағы Балбырауын темір 
қоры шоғырланған кен орны, Бору-
каев ашқан мыс пен полиметалл 
шоғырланған Бозшакөл бүгінге дейін 
ел кәдесіне айналмай келеді. Ал, 
зерттеліп, қоры бекітілген су көздері тез 
арада ел қажетін өтей бастайды. Осы 
жағынан келгенде мен өзімді бақыты 
жанған геологтар қатарындамын деп 
санаймын. Аз өмірімде тікелей өзім 
барлап, қорын анықтап берген Жәмші 
жерасты су көзі орны талай жылдар-

бойы Ақшатау тау-кен комбинатын су-
мен қамтамасыз етсе, бүгінде Ақжал 
кенішін өмір нәрімен қамтамасыз ету-
де. 

Иә, 1960 жылы Қазақ кен-метал-
лургия институтын тәмамдал, же-
расты суларының көзін барлаушы 
мамандығын алып шыққан Сұлтан 
Сүтбаев жолдама бойынша Орталық 

Қазақстан геологиялық басқармасына 
қарасты Ақадыр геологиялық барлау 
экспедициясына жұмысқа тұрады. 
Сарысу тобындағы жерасты суларын 
барлап, қорын анықтауға бел шеше 
кіріскен кезі осы болатын. Жәмші 
және Қарабұлақ су көздерін ашумен 
қатар қазірде Ақадыр кенті игілігін 
көріп отырған Талдыеспе жерасты су 
кен орнын, Мойынты халқы тұтынып 
отырған киік жерасты суын жан-жақты 
барлап, анықталған қорының көлемін 
Одақтың тиісті ведомстволарына 
дәлелдеп, бекіттірген болатын. Осы 
еңбектері жоғары бағаланған гидро-
геолог С.Сүтбайұлы «Құрмет белгісі» 
орденімен марапатталып, «Жерасты 
кен орындарын алғашқы ашушы» 
атағына ие болды. Ол авторлармен 
бірлесіп КСРО Гидрогеологиялық 

картасын шығаруға да қатысты. 
Ізденімпаз, өз кәсібінің білгірі са-
налатын гидрогеологты басшылық 

1969 жылы Ақадыр геологиялық бар-
лау экспедициясының бастығы етіп 
тағайындады. Бір айтарлығы, 33 жа-
сында осындай ірі экспедицияның 
бастығы болу аса көп кездесе 
бермейтін жағдай. Сұлтекең бұл 
қызметін 20 жылға жуық абырой-
мен атқара білді. Өткен ғасырдың 
жетпісінші жылдарының ортасында 
жаңадан ашылған Ақадыр ауданының 
«Ақадыр таңы» газетінде жүргенімде 
үлкен геологиялық экспедицияны 
басқаратын Сұлтан Сүтбайұлымен 
емен-жарқын араласпасам да оны 
жиі көріп жүретінмін. Аупартком 
алдындағы беделі де айтарлықтай 
еді. Журналист ретінде алдында да 
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бірнеше болдым-ау деймін. Барлау 
жұмысына қатысты қаншама техника-
лары мен материалдық жабдықтарын 
айтпағанда, экспедицияға қарасты са-
уда жүйесі, асханасы, «Геолог» атты 
мәдениет үйі болатын. Ал, жаз бойы 
дала кезіп, барланған кен орындарының 
сынамалары қыстай зертханада зер-
деленіп, құрамы талданып, тиісті ше-
шімдер жасалып жататын. 

Геологтың әрбір күні инемен 
құдық қазғандай тынымсыз ізденіске 
толы екені белгілі. Сұлтекеңнің де 
тастан қазына сүзіп, күміс көмбенің 
көзін іздеген жылдары ізсіз кеткен жоқ. 
Халқының кәдесіне жарады. Геология 
Сүлтекеңді көтерсе, Сүлтекең геология 
саласын көтерді. Орталық Қазақстан 
геологиялық басқармасына қарасты 
онға жуық құрылымның ішінде Ақадыр 
барлау экспедициясының шоқтығы биік 
болып жүрді. Мұны іскер басшының 
еңбегінің нәтижесі деп білу керек. 
Сұлтан Сүтбаев сол заманда тағы бір 
мемлекеттік марапатқа ұсынылған еді. 
Сәті келмей қалған сол жағдайды айта 
кетсек артық болмас. Оның үстіне оған 
ешкім кінәлі емес. Қоғамдағы үлкен 
өзгерістердің әсері тиген еді... 

Ақадыр өңірінде болған адам 
Жоғарғы Қайрақтыны жақсы біледі. Бұл 
жердебиік-биік үйлер бой көтеріп, комби-
нат салынып, қала орнай бастаған-тын. 
КСРО Үкіметінің назарындағы құрылыс 
болатын. Осыған енді Сұлтекеңнің не 
қатысы бар дейсіз ғой. Айтайық. Сирек 
кездесетін вольфрам-молибден метал-
дары шоғырланған Жоғарғы Қайрақты 
кен орнын Сұлтан Сүтбаев басқаратын 
Ақадыр геологиялық барлау экспе-
дициясының геологтары ашқан еді. 
Осы кен орнының негізінде ірі тау-кен 
металлургиялық комбинатының са-
лына бастауына байланысты жаңа 
кен орнын ашып, зерттеген және 
өндіріс орнына айналдыруға ұсыныс-
жобаларын дайындаған геологтар 
1991 жылы Кеңес Одағының Лениндік 
сыйлығына ұсынылады. Ұсынылған 
төрт адамның біреуі С.Сүтбаев бола-
тын. Алайда, бұл құжаттар Мәскеуге 
жеткен соң кешікпей тамыз бүлігі бас-
талды, одан Кеңес Одағының өзі кел-
меске кеткен жоқ па? Сөйтіп, төбесі 
көрінген сыйлыққа қолы жетпей қалған 
еді. Сұлтекең оған өкіне қоймайды. 
«Ел Тәуелсіздігіне не жетсін» дейді. 
Шүкір, атақ-абыройдан кенде емес. 
Қазақстан Республикасының Құрметті 

геологы, КСРО-ның кен барлауының 
үздігі, Шет ауданының Құрметті азама-

ты. Ол ең жалындап тұрған жылдары 
өткен Ақадыр өңірінің еліне дән риза. 
Әуелде көп болса төрт-бес жыл істеп, 
сосын туған топыраққа қарай жылжыр-
мын деген оймен барған Сұлтекең ақ 

жүректі адамдардың ықылас-пейіліне 
бөленіп, бұл өңірге қалай бауыр ба-
сып кеткенін өзі де байқамай қалса 
керек. Осында ақ тілеулі ағалар тап-
ты, ақ ниетті адал достары көп болды. 
Балалары да Ақадырда туып, ержетті. 
Жан-жары Ғалия да тапжылмай бір 
мектепте мұғалім болудан бастап, оқу 
ісінің меңгерушісі қызметін абырой-
мен атқарды. Халық ағарту ісінің үздігі, 
Қазақстан мұғалімдері съезінің делега-
ты болып ел құрметіне бөленді. 

Ақадыр жері Сұлтекеңе әлі де 
ыстық. Маңдай тері тамшылаған әрбір 
қойнауының тау-тасына дейін көз ал-
дында. Көктіңкөлі молибден, Ұзынжал 
қорғасын-мырыш, Қатпар вольфрам кен 
орындары сияқты қаншама жерлерді 
шарлап, барлау жұмыстарымен ай-
налысты. Туған өңірі Жезқазғанға 
42 жылдан кейін, 2002 жылы қоныс 
аударған ол мұндағы ағайындардың 
ортасында да бедел мен құрметтен 
кенде емес. Үнемі еңбек пен ізденіске 
бейімделген ардагер қарап отыруды 
да қаламайды. Кенді өңірге келген 
жылдары «Центрказнедраға» қарасты 
Жезқазған аймақтық геология және 
қазба байлықтарды пайдалану инспек-
циясында істеді. Одан кейін 2007 жылы 
білікті маманды «Жезқазғантүстімет» 
ӨБ бас геологының орынбасары етіп 
қызметке шақырды. Сұлтекең жетпістің 
асуына көтерілгенімен әлі де ширақ, 
өндірістік бірлестіктің инженер-геоло-
гы ретінде Жезқазған аумағындағы кен 
барлау ісінің барысына өзіндік үлесін 
қосып келеді. Ол кісі жалпы баспасөз 
бетінде ойлы мақалаларымен көрінсе, 
«Геология және қазба байлықтарды 
қорғау» республикалық журналына 
ғылыми ізденістері мен тұжырымдарын 
жариялап жүреді. Қаланы сапалы ау-
ызсумен қамтамайыз етудің түйткілді 
ахуалын көтеріп, өз ұсыныс-пікірлерін 
білдіріп жүрген жанашыр жанның бірі 
де осы - Сұлтекең. 

Мерекеңіз құтты, мерейіңіз үстем 
болсын, геология саласының тарланы! 

ЖЕЗҚАЗҒАН қаласы. 
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