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Қ Ұ РМЕТТІҒ Ы Л ЫМИ-Т Ә ЖІРИБЕ Л IK КОНФЕРЕНЦИЯҒ А 
Қ АТЫСУШЫЛАР!

Сіздерді атақ ты ғ алым, академик Қ аныш Имантайұ лы Сәтбаев- 
тың  туғ анына 105 жыл толуына және Жезқ азғ ан қ аласының  50 жыл- 
дық  мерейтойына арналғ ан “Ү лкен Жезқ азғ ан және академик Қ . И. 
Сәтбаев” тақ ырыбындағ ы ғ ылыми-тәжірибелік конференция жұ мы- 
сының  басталуымен шын жү ректен қ ұ ттық таймын!

Қ азақ  елінің  біртуар азаматы, ұ лтымыздың  мақ танышы, Казак- 
стан Ғ ылым Академиясының  тұ ң ғ ыш Президент Қ аныш Имантай- 
ұ лының  еліміздің  игілігіне атқ арып кеткен ең бегінің маң ыздылығ ы 
барша әлемге әйгілі, оғ ан дәлел -  1999 жылы ЮНЕСКО-ның  атақ ты 
академигіміздің  100 жылдығ ын атап ө туі.

¥лы  геологтың  Орталық  Қ азақ стандағ ы жер қ ойнауын зерттеу- 
дегі жеткен жетістіктері мен болашақ  геологтарғ а салып кеткен жо- 
лының  орны ерекше.

Жезді аймағ ының  тағ дыры тау-кен ө неркәсібінің  даму тарихы- 
мен тығ ыз байланысты екені барш ағ а мәлім. Қ ала кеншілерінің  
ең бектегі жетістіктері қ ала, облыс, жалпы мемлекетіміздің  экономи- 
касының  дамуына бағ а жетпес, елеулі ү лес қ осуда.

Бү гінгі таң да Жезқ азғ ан қ аласы айтулы жетістіктерге жеткенін 
ү лкен мақ танышпен айтуғ а болады. Ең  маң ыздысы экономикалық  
және саяси тұ рақ тылық ты сақ тау, ауыл мен кәсіпкерлікті дамыту- 
дағ ы мақ сатты, бағ ытталғ ан ең бектің  жемісін кө рудеміз.

¥лы  ғ алым, академик ағ амыз маң ызды рө л атқ арғ ан Ү лкен Жез- 
қ азғ анды қ ұ рғ андағ ы арманы бү гінгі Жезқ азғ ан келбетінен айқ ын 
кө рінуде.

Қ азіргі таң да облысымыздың  қ алалары мен кө ш елеріне ¥лы  
академиктің  аты беріліп, ескерткіштер тұ рғ ызылып жатйр, бү л атақ - 
ты ағ амыздың  ұ рпағ ының  оның  ең бегіне айтар алғ ысының  бір ны- 
шаны деп білемін.

Ө з атымнан “Ү лкен Жезқ азғ ан және академик Қ . И. Сәтбаев” 
тақ ырыбындағ ы ғ ылыми-тәжірибелік конференцияның  жұ мысына 
шығ армашылық  табыс, жемісті ең бек тілеймін!

К. Е. М  ¥ХА МЕДЖЛ НОВ,

Қ араганды облысының  әкімі
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УВАЖАЕМЫ Е УЧАСТНИКИ КОНФ ЕРЕНЦИИ!

Роль образования и науки на современном этапе развития страны 
определяется задачами перехода Казахстана к демократическому 
обществу, к правовому государству, рыночной экономике. Эти на
правления должны войти в состав основных приоритетов казах
станского общества и государства.

В современном мире с каждым днем растет значение образования 
и науки как важнейших факторов формирования нового качества не 
только экономики, но и общества в целом. Казахстанская система 
высшего образования способна конкурировать с подобными систе
мами передовых стран. При этом необходимо помнить, что огром
ную роль играет для страны и воспитание патриотов своей Родины.

Отрадно, что именно Жезказганский университет им. О. А. Бай-, 
конурова, являющийся одним из научных, образовательных и куль
турных центров региона, выступает с инициативной проведения на
учно-практической конференции, посвященной 105-летию академика 
К. И. Сатпаева и 50-летию г. Жезказгана на тему “Большой Жезказ- 
ган и академик К. И. Сатпаев”. И это не случайно, ибо Жезказган
ский университет им. О. А. Байконурова известен высоко-профес
сиональными кадрами, качественным уровнем подготовки студен
чества, особенно своей воспитательной деятельностью.

Нет сомнений в том, что этот форум будет способствовать со
вершенствованию и внедрению современных методов исследований 
в области геологии и разведки месторождений полезных ископаемых, 
решению экономических и экологических аспектов освоения, раз
работки и переработки полезных ископаемых и дальнейшему разви
тию  исторических и этнокультурных исследований Улытауского 
региона.

От всей души поздравляю участников с открытием конференции! 
Желаю Вам плодотворной работы на благо дальнейшего развития 
образования и науки!
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Г. Н. ГАМАРНИК,
первый вице-министр 
образования и науки РК



Ректору Жезказганского университета 
им. О. А. Байконурова, д.п.н., профессору, 

академику МАН ВШ Ж. Ж. Наурызбай

Уважаемый Жумагали Жукеевич!

Сердечно поздравляем Вас и всех участников конференции с 
50-летием Жезказгана и 105-летием со дня рождения нашего незаб
венного отци, деда, внесшего неоценимый труд в становление и раз
витие Жезказганского комбината, Академии наук, геологической служ
бы республики.

Благодарим всех жезказгаң цев за добрую память о К. И. Сат- 
паеве. Желаем далнейшего процветания Жезказгану. Всем Вам же
лаем отличного здоровья, благополучия, больших успехов во всех 
начинаниях.

Сожалеем, что по объективным причинам не смогли принять уча
стие в конференции.

Ханиса Каныш евна, М еиз Каныш евна, 

внуки и родственники К. И. Сатпаева



Ж Ж НА УРЫЗБАЙ,

Ө . А. Баіщоң ыров атындагы 
Жезқ азган упиверситетінің 
ректоры, п.г.д., профессор

ректор Жезказганского 
университета 

им. О. А. Байконурова, 
д.п.н., профессор

БЕТАШАР РЕТІНДЕ НЕМЕСЕ  
КОНФЕРЕНЦИЯНЫ АШАРДАҒ Ы СӨ З

Қ адірменді зиялы қ ауым!
Бү гін баршамыз мерекелік мерейі мен жауапкершілік салмағ ы 

қ атар ө ріліп жатқ ан ө ркенді шарағ а жиналып отырмыз. Оның  сыры -  
Ө . А. Байқ оң ыров атындағ ы Жезқ азғ ан университеті мен Жезқ азғ ан 
қ аласының  әкімдігі бірлесе қ олғ а алып отырғ ан бү гінгі жиын арқ ау- 
ына ұ лтымыздың  ұ лық  мұ ратын асқ ақ  тұ тқ ан, әр азамат ү шін дом- 
быраның  қ ос ішегіндей қ атар ү ндесіп, бірін-бірі толық тырып тура- 
тын, бірін айтса, екінш ісі еске тү сетін екі ұ ғ ымның алынуында. 
Сондық тан да “Ү лкен Жезқ азғ ан және академик Қ . И. Сәтбаев” 
тақ ырыбындағ ы ғ ылыми-тәжірибелік конференция барысында ө з 
бойына халқ ымыздың  абзал қ асиеттерін ғ аламдық  мәдениеттің  
мәйегімен сабақ тастыра жинап, нәтижесінде әлемдік оркениет 
кө шіне ө зіндік ү лес қ осқ ан біртуар қ азақ  перзенті - Қ аныш Иман- 
тайұ лы Сәтбаев пен ғ ұ лама Қ анекең нің  азаматтык, ғ ылыми ө мірінің  
ең  бір аяулы да асыл жылдары ө ткен Жезқ азғ ан ө ң ірі жайындағ ы 
ө рісті әң гімелер мен тың  тү жырымдарғ а толы пікірлер қ анаттаса 
кө рініс табарына кәміл сенеміз.

Қ ала тұ рғ ындары Республика Президентінің  2004 жылғ ы Қ азақ - 
стан халық тарына арнағ ан Жолдауына жауап ретінде Жезқ азғ ан қ ала- 
сының  негізі қ аланғ ан жарты ғ асырлық  даң қ ты жолын ең бектегі 
жаң а табыстармен атап ө туге әзір. Жезқ азғ анның  50 жылдык мерей 
тойы Қ азақ стан Республикасының  қ уаттылығ ын нығ айту жолындағ ы



кала тұ рғ ындарының  одан әрі топтасуына жаң а кү ш -қ айрат қ осу 
больш табылады.

Еліміздің  экономикалық  ө рлеу жолында қ уатты қ айнарға айнала- 
рын ғ ұ лама Қ анекең  ғ ылыми кө регендікпен тани біліп, танып қ ана 
қ оймай, ө зінің  білім-білігінің  арқ асында ө згелерге де мойындатқ ан 
кешегі шағ ын кент, бү гінде шаруасы мен шаттық  кү йі қ атар шалқ ы- 
ғ ан Жезқ азғ ан -  қ азіргі танда игілікті экономика мен мәуелі мәдени- 
еттің , салиқ алы ғ ылым мен сапалы білімнің  орталығ ына айналды.

Мерейлі мерекелер қ ұ тты болсын, ағ айын!

Уважаемые гости, участники конференции, посвященной 50-лстию 
г. Жезказгана и 105-летней годовщине К. И. Сатпаева, дорогие 
земляки!

Сердечно приветствую  и поздравляю  Вас с этими большими 
юбилейными датами!

Города как люди. Рождаются, взрослеют, набирают силу, стано
вятся предметом гордости или уходят в небытие. У нашего Жезказ
гана поистине славная судьба, озаренная светом ученого гения Каны- 
ша Имантаевича Сатпаева.

Представляется не просто символичным совпадение двух этих 
дат -  50-лет городу, 105 лет выдающемуся ученому. Это совпадение 
есть отражение глубинной сути взаимоотношений, исторической судь
бы меднорудного края и человека, открывшего его и доказавшего 
возможность и необходимость строительства промышленного гиган
та посреди бескрайней степи Сары-Арки. Жезказган и К. И. Сатпа- 
ев неразрывно связаны друг с другом, время укрепило эту связь и 
сделало ее вечной. История насчитывает много примеров, когда го
рода были названы в честь того или иного исторического деятеля, 
но на много меньше случаев того, когда сам город становится зри
мым. материальным воплощением исканий, дум и чаяний великого 
человека. Жезказган стоит именно в этом ряду.

Баш  город вписал немало славных страниц в историю края и всей 
страны, здесь создается мощь и основа экономической независимос
ти нашего государства. Жезказган сегодня -  не только крупнейший 
про? ышленный центр, но и сосредоточие культуры и образования на 
древней земле Улытау. Это город, ставший родиной, судьбой для 
многих тысяч людей, приехавших со всех концов бывшего Союза.
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Это город, объединивший в едином трудовом порыве тысячи энту
зиастов, поверивших в правильность теоретических расчетов К. И. 
Сатпаева и воплотивш их их в жизнь: в заводы, фабрики, шахты, 
школы и театры, площади и проспекты города.

Наша сегодняшняя научно-практическая конференция -  одно из 
первых мероприятий, посвященных юбилею города, и носит несколько 
локальный характер. Большие торжества впереди, ближе ко дню  
рождения города. На конференцию приглашены ветераны и почет
ные граждане города, руководители и представители практически 
всех городских предприятий, организаций, учреждений образования 
и культуры, руководство города и области.

Қ ұ рметті қ онақ тар мен жезқ азғ андық тар!
Қ азак даласында дү ниеге келіп, бү гінде ғ арыш тө рінен ғ аламғ а 

кө з тіккен ұ лы Қ анекең нің  105 жылдық  мерейтойы мен данышпан 
ағ амыздың  дарабоз болмысының  айғ ағ ындай Жезқ азғ ан қаласының  
50 жылдық  мерекесіне арналғ ан “Ү лкен Жезқ азғ ан және академик 
Қ аныш Имантайұ лы Сәтбаев” тақ ырыбындағ ы ғ ылыми-тәжірибелік 
конференция жұ мысын ашық  деп жариялауғ а рұ қ сат етіңіздер.

10



Ж. И. ИБӘ ДІЛДИН,

Жезқ азган щпасыныц әкімі 

аким города Жезказгана

Қ Ұ РМЕТТІҒ ЫЛЫМИ-ТӘ ЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯҒ А
Қ АТЫСУШЫЛАР!

Қ адірменді қ онақ тар!
Сіздерді академик Қ аныш Имантайұ лы Сәтбаевтың  туғ анына 105 

жыл толуы қ ұ рметіне арналғ ан осы жиынның  ашылуымен қ ұ ттық - 
таймын. Сіздердің  жұ мыстарың ызғ а сәттілік тілеймін.

Бү гін бас қ осуымыздың  аты айтып тұ рғ андай, Қ аныш есімі мен 
Жезқ азғ ан біз ү шін бір ұ ғ ым. Иә, еш уакытта ажыратуғ а болмас 
бір-ақ  ұ ғ ым. Ө здерің із жақ сы білесіздер, Қ аныш ағ а Жезқ азғ ан кен 
байлығ ын тапты, ал Жезқ азғ ан академик Сәтбаевты даңқ  пен мара- 
патқ а бө леді.

Қ анекең нің  кіндік қ аны Баянауылда тамғ анымен ү лкен жү регі ө ле- 
ө лгенше Ү лкен Жезқ азғ ан деп ө тті. Артында ө шпес із қ алдьірғ ан 
адам мәң гі, оның  емірі де ө з Жезқ азғ анының  бү гінімен бірге тыныс- 
тап жатыр десем артык айтқ андығ ым болмас.

Ұ лтының  ұ лы перзенті туралы айтар әң гіме кө п. Қ ұ рметті осы 
конференцияғ а қ атысушылар, Қ анекең нің  артына қ алдырғ ан ғ ылы- 
ми ең бектерін сіздер жақ сы білесіздер. Сондық тан да біз жезқ аз- 
ғ андық тар, Қ анекең  есімін қ астер тұ тып әрдайым ауызымыздан 
тастамаймыз. Жыл сайын Қ аныш Имантайұ лының  туғ ан күнін атап 
ө ту біз ү шін парыз.

Қ аламызда академик Қ аныш Сәтбаев атындағ ы лицей бар. Жас 
ұ рпақ тарды Қ анекең нің  ү лағ атты бейнесі арқ ылы тәрбиелеуге аса 
кү ш салудамыз.
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Сонау 1929 жылы жас Қ аныш Жезқ азғ ан кен байлығ ын ашуғ а 
мық тап ден қ ояды. Содан небәрі екі жылдан сәл астам уақ ытта, яғ ни 
1931 жылы мыстың  мол қ оры мен басқ а да қ азба байлықтарын аш- 
қ ан. Жезқ азғ андағ ы мыс кенінің  молдығ ы сонша, әлемде оғ ан тендес 
кен орыны болмағ ан еді. Бұ л жетістік бұ рынғ ы Кең естер одағ ын дү р 
сілкінтті.

Иә, Қ анекең нің  ең бегі туралы, ол кісінің  ғ алымдығ ы туралы бү гін 
айтарымыз да кө п, болаш ақ та зерттеліп жазылары да кө п. Осы 
жиында бас қ о с ы і і отырғ ан қ ұ рмеггі ғ алымдар, сол ортақ  іске сіздердің 
алдағ ы уақ ытта да сү белі ү лес коса берулерің ізге тілектеспін.

Қ адірлі кө пшілік және қ онақ тар!
Ә рине, кешегісіз бү гін, бү гінгісіз ертең  жоқ . Еліміздің  ө ткенін 

айтып болаш ағ ымызды бағ дарлауғ а тиіспіз. ¥лы  ғ алым Қ аныш  
Сәтбаевтың  ө ткен ө мірі мен ең бегін сө з еткенде, біз бү гінімізді де 
айтуғ а міндеттіміз.

Еліміздің  бү гіні кө ң іл қ уантады. Соң ғ ы жылдары Қ азақ стан хал- 
қ ының  тұ рмыс дең гейі кө терілген ү стіне кө теріліп келеді. Бұ л тура
лы Президент Нурсултан Ә бішұ лы Назарбаетың  жақ ында ғ ана ха- 
лық қ а арнағ ан дәстү рлі Жолдауында баса айтылды. Ө здерің із жақ - 
сы білесіздер, ол Жолдауда алдымызғ а жаң а міндеттер қ ойылды.

Соның  бірі -  білім беру мәселесі.
Жолдауда: “¥лтты ң  бәсекелестік қ абілеті бірінші кезекте оның  

білімділік дең гейімен  айқ ы ндалады ” делінген . Иә, көп нәрсе 
білімділікке қ атысты екені даусыз. Жолдауда атап көрсетілгендей, 
бұ л салада атқ арылуғ а тиісті қ ыруар шаруа бар. Соның  ішінде жоғ а- 
ры оқ у орындары алдында тү рғ ан міндет -  білікті маман даярлау. 
Оғ ан қ ол жеткізу ү шін білім жү йесі баспалдақ тарын - мектепке 
дейінгі даярлық тан бастап, мектеп бітіргенге дейін оқ у сапасын кө те- 
руіміз керек.

Кеше іргесін Сәтбаев қ алағ ан біздің  мысты қ аламыздағ ы орда- 
лы оқ у орны академик Ө мірхан Байқ оң ыров атындағ ы Жезқ азғ ан 
университеті. Университет -  каламыздағ ы ү лкен ұ жым. Олардың  
қ олғ а алып, жү зеге асырып жатқ ан істері де қ омақ ты. Небір игі 
істер, мәдени шаралар осы оқ у орны қ абырғ асында бастау тауып 
жатады.

Университет Жезқ азғ анның  қ ала атанғ анына 50 жыл толып отыр- 
ғ ан айтулы мерейтой дү рмегіне де алғ ашқ ы болып ү н қосты.
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Оғ ан бү гін ө з жұ мысын бастап отырғ ан ғ ылыми-тәжірибелік 
конференцияның  академик Сәтбаевтың  туғ анына 105 жыл толуы 
қ ұ рметіне және қ аламыздың  50 жылдың  мерей тойына орай ұ йымда- 
стырылуы толы к дәлел. Осы алқ алы жиынды ұ йымдастыруш ы 
университет ұ жымына қ ала халқ ының  атынан зор ризашылық  пен 
рахметімді білдіремін.

Қ адірменді кө пш ілік қ ауым, қ ү рметті қ онақ тар! Бү гін осында 
сіздердің  бас қ осуларың ызғ а себепкер болып отырғ ан гылыми- 
тәжірибелік конференцияның  жұ мысына сәттілік тілеймін.

Уважаемые участники научно-практической конференции! Доро
гие гости!

Позвольте поздравить Всех с открытием научно-практической 
конференции, посвященной 105-летаю со дня рождения славного сына 
казахского народа Каныша Имантаевича Сатпаева.

Сегодняшний Большой Жезказган по праву называют детищем 
академика Каныша Имантаевича Сатпаева.

Всем нам известно, что выдающийся ученый и государственный 
деятель Каныш Имантаевич Сатпаев принадлежал к числу людей, 
деятельность которых выходит далеко за рамки их профессии, их 
должности и общественного положения.

Это образец не только для всякого, кто хочет быть хорошим уче
ным, но и для миллионов молодежи, которая стремится стать достой
ным гражданами нашей Республики Казахстан.

К какой бы сфере ни обращалась научная и общественная мысль 
К. И. Сатпаева, повсюду он распространял передовые идеи, вносил 
мощный импульс таланта и энергии, одухотворенности и организо
ванности.

Уважаемые участники конференции!
Общеизвестно, что Президент Республики Казахстан 19 марта 

текущего года обратился к народу Казахстана с Посланием “К кон
курентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, 
конкурентоспособной нации”, в котором было подчеркнуто: “Конку
рентоспособность нации в первую очередь определяется уровнем ее 
образованности”.
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Безусловно, что полная интеграция в мировое образовательное 
пространство требует поднятия системы образования на междуна
родный уровень.

Как вы знаете, Президент Республики Казахстан Нурсултан 
Абишевич Назарбаев поручил Правительству увеличить государ
ственный образовательный заказ на подготовку педагогических кад
ров с 2005/06 учебного года на пять тысяч единиц.

В перспективе профессия учителя должна стать одной из самых 
престижных и высокооплачиваемых. Разумеется, что и сам учитель 
должен соответствовать требованию времени.

Нурсултан Абишевич также обратил внимание Правительства на 
то, что в текущем году необходимо завершить внедрение в респуб
лике независимого внешнего контроля в форме единого национально
го тестирования выпускников ш код а также промежуточной аттес
тации студентов вузов.

Отрадно, что сегодня наш Жезказганский университет им. Омир- 
хана Аймаганбетовича Байконурова выступил с инициативой провес
ти научно-практическую конференцию в честь 50-летия нашего горо
да. Мне хочется выразить слова благодарности гостям конференции, 
присутствующим сегодня, и руководству, ректору университета за 
организацию данной конференции.

Дорогие участники! Позвольте еще раз пожелать творческих успе
хов в работе научно-практической конференции!



М. Ж. КӨ ПЕЕВ,

Қ азақ стан Республикасы Парламенті 
Мәжілісі тө рагасының  орынбасары

заместитель председателя 
Парламента 

Республики Казахстан

Қ Ұ РМЕТТІ ЖЕРЛЕСТЕР, МЕЙМАНДЛР, 
Ғ ЫЛЫМИ-ТӘ ЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯҒ А Қ АТЫСУШЫЛАР!

Сіздерді Жезқ азғ ан қ аласының  50 жылдық  мерейтойы ш ең бе- 
рінде Ү лтымыздың  сү йікті ұ лы, асыл дана перзенті, ғылым әлемінің  
пайғ амбары , соң ына ө ш пес із қ алдырғ ан қ азақ ты ң  маң дайы на 
біткен біртуар азаматы Қ аныш Имантайү лы Сәтбаевтің  туғ анына 
105 жыл толуына арналғ ан бү гінгі “Ү лкен Жезқ азғ ан және академик 
Қ . И. Сәтбаев” атты ғ ылыми-тәжірибелік конференцияға қ атысушы- 
ларғ а Қ азақ стан Парламенті мәжілісінің  атынан ізгі тілек білдіріп, 
барлық  ұ йымдастырушыларғ а ү лкен рахмет айтуғ а рұ қ сат етің іздер.

Қ аныш ағ а ө зінің  туа бітті парасаттылығ ымен, кө реген білік- 
тілігімен тоқ сан кабат тағ дырлы, кү рмеуі қ иын кү рделі мәселелердің  
тү п тамырын тани біліп, халқ ының  қ ү рметі мен даң қ ының  сәулелі 
биігіне кө терілді.

Қ азақ станның  жерасты қ ойнауындағ ы пайдалы қ азбалардың  кө зін 
ащып, сары майдан қ ыл суырғ андай саралап беруші саңлағ ымыз да 
осы Қ аныш-ағ а.

Тарихтың  тәні -  экономика, жаны -  идея. Осы ө ң ірдің тумасы 
ретінде мамандығ ым тау-кен инженері болғ анын мақ таныш тұ тамын. 
Мен ү шін -  Қ аныш Имантайұ лының  Ү лкен Жезқ азғ ан идеясы тәуелсіз 
Қ азақ станның  ұ рпақ тан ұ рпақ қ а жалғ асар асыл мұ расы деп білемін. 
Оғ ан дәлел Жезқ азғ аннан бастау алғ ан қ азіргі “Қ азақмыс” корпора- 
циясының  Қ азақ станның  барлық  ө ң іріндегі ө ндіріс ошақ тары.
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Мы, жезказганцы, гордимся именем Каныш-ага не только потому, 
что он в тяжелейших условиях, прошагав вдоль и поперек бескрай
ние степи Сарыарки, открыл доступ к несметным богатствам недр, 
но и потому, что стартовой площадкой в становлении, раскрытии его 
несравненного таланта, позже превратившего Сатпаева в явление не 
только национального, но и мирового значения, стала благодатная зем
ля Жезказгана.

Здесь трудовую закалку получили многие ученики -  последовате
ли Каныша Имантаевича. Назвать имена всех невозможно, но и обой
ти отдельных было бы не справедливо.

Это Омирхан Байконуров, имя которого достойно носит главный 
храм науки Жезказгана, один из организаторов настоящей конферен
ции Жезказганский университет, Штифанов Василий Иванович, Ома
ров Газиз Омарович, Торегельдин Макен, Ли Игнатий Евгеньевич, 
Маткенов Кадыр, Имангалиев Асер и многие другие.

Мы выражаем огромную благодарность президенту фонда им. 
Сатпаева, гордости нации, государственному деятелю , народному 
поэту, неутомимому Какимбек-агай Салыкову за неустанную работу 
по пропаганде богатейшего наследия Каныша Имантаевича.

Отрадно, что она звучит в унисон с Государственной программой 
Республики Казахстан “Культурное наследие” на 2004-2006 годы, 
утвержденной Президентом Республики Казахстан Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым.

Время быстротечно. Буквально недавно мы с вами праздновали 
100-летний юбилей со дня рождения Сатпаева, который превратился 
во всенародный праздник.

Вообще число 12 апреля у меня ассоциируется с чем-то святым. 
12 апреля родился Каныш Имантаевич, в этот же день впервые чело
век, имя которого Юрий Гагарин, полетел в космос.

Поэтому этот день для казахстанцев знаменуется двойным праз
дником.

Пользуясь случаем, поздравляю вас со замечательными праздни
ками, желаю всем мира, согласия, благополучия. Пусть сопутствует 
ее величество удача во всех ваших начинаниях!
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Ж. Ж. НА УРЫЗБАЙ,

Ө . А. Бащоң ыров атындагы Жезң азган 
университетінің  ректоры, профессор

ректор Жезказганского университета 
им. О. А. Байконурова, профессор

Ү ЛКЕН ЖЕЗҚ АЗҒ АН ЖӘ НЕ АКАДЕМИК Қ . И. СӘ ТБАЕВ

Тарихи тамыры терең ге кеткен қ азақ  халқ ының  қ алыптасуы мен 
даму ш ежіресі Сарыарқ аның  сайын даласында ө зін ің  айш ық ты 
іздерін салғ ан тарихтың  таң басы іспеттес жәдігерілермен танымал. 
Кө шпенділер ө ркениетінің  кө не ошағ ы ретінде Жезқ азған -  Ұ лытау 
ө ң ірі де ө зінің  қ алың  шоғ ырланғ ан археологиялық -архитектуралық  
ескерткіштерімен, бай фольклорымен тарих қ ойнауынан сыр акта- 
рып, терең ге бойлатады. Бү гінгі ғ ылыми әдебиетгерде кө рсетілген- 
дей, тарихи Жезқ азғ ан -  ¥лы тау ө ң ірі солтү стігінде -  Қ араторғ ай 
ө зенінің  жоғ арғ ы ағ ысы мен Терісақ қ ан тауымен, шығ ысы -  Сарысу 
ө зенінің  орта ағ ысы мен Желдіадыр тауымен; оң тү стігі -  Бетпак- 
даламен, ал батысы Арал маң ындағ ы Қ арақ ұ ммен шектесіп жатқ ан 
жерді алып жатыр (Смайлов Ж. Е. Памятники археологии Западной 
Сары-Арки. Балхаш, 1997. 1-бет). Қ азақ станның  геометриялық  дәл 
ортасында орналасқ ан ө ң ірдін ауданы 100 мың  шаршы километрге, 
ал батыстан шығ ыска 417,5 шақ ырымғ а созылады. Оның  тіршілікке 
колайлы табиғ и компоненттерінің  ерекшеліктері бабаларымыздың  
осы ө ң ірді ө з отаны санауына тарихи алғ ышарттар жасады.

Осынау аймақ та Ә . X. Марғ ү ланның  жазуынша “мың дағ ан жыл- 
дар бойы ө мір сү рген дала тайпаларының  даму және ауысым сияқ - 
ты кү рделі процестері жү зеге асты” (Ә . Марғ ұ лан. Ежелгі жыр-аң ыз- 
дар. А., 1986. 177-6.). Ата-бабаларымыздың  осы ө ң ірде алғ аш қ оныс 
теуіп, ұ рпағ ын ө рбітіп, қ ұ рғ ан мемлекеттерін саяси орталығ ына ай- 
налдыруының  ө зі тү птеп келгенде табиғ ат ананың  мол байлығ ымен 
ұ штасып жатса керек. Сондық тан да бү гінгі ұ рпақ тың  санасында 
шө бі шұ райлы, асты қ азына бұ л ө лке кө шпелі халыктың кө неден 
келе жатқ ан тарихи Отаны ретінде қ астерленеді. Ө ң ірдің  табиғ и
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ландшафтысы ертедегі ө ркениеттің  арасында ө зара сабақ тастық - 
тың  барлығ ы жө ніндегі тұ шымды ғ ылыми пікірлердің  Қ . Сәтбаев пен 
Ә . Марғ ұ лан ең бектерінен бастау алатындығ ы да сондық тан.

Ұ лытауда аридті-денуациялық  жағ дайда ү гітілу арқ асында пай- 
да болғ ан ү ң гірлер кө п. Осылар алғ ашқ ы адамдардың  қонысы бол
тан. Сонымен бірге бұ л ө ң ір -  аң дар мен қ ұ стардың  қоныс аудару- 
ындағ ы жолдардың  тоғ ысқ ан торабы. Сондық тан қ алың  құ стары мен 
аң дары бар тұ щы сулы, ну тоғ айлы, ү ң гірлі Жезқ азғ ан -  Ұ лытау 
ө ң ірі осыдан 40-45 мың  жыл бұ рын-ақ  игеріле бастады.

Ал ежелгі металлургия орталығ ының  қ алыптасуына осы аймак- 
тьщ жер қ ыртысындағ ы кендердің  мол коры эсер еткендігі даусыз. 
Кен қ азу жү мыстарын жү ргізуге мү мкіндік бергені жер бедерінің  
қ олайлылығ ы, яғ ни ұ сақ -ш оқ ылы, денурациялық  жазығ ы басым, 
жердің  орташа биіктігі 450-600 м, жазық тан арал тәріздес кө теріл- 
ген аласа таулар биіктігі 1000-1200 метрден аспайды. Аумақ тың  
геологиялық  қ ұ рылыс ерекшелігі де ың ғ айлы. Кенді қ азып алып, оны 
жергілікті жерде байытуғ а мү мкіндіктің  болуы жер беті мен жер асты 
суларының  молдығ ынан. Мұ ндай табиғ аттың  сырын терең мең гер- 
ген бабаларымыз табиғ ат ресурстарын ө з кәдесіне жарата білді. 
Ғ ылымда дәлелденгендей, бұ л ө лкеде алғ ашқ ы рет мысты қ орытып, 
ө ң деу жұ мыстары б.з.д. 3-2 мың  жылдық тарды қ амтиды (Археоло
гическое исследование в Казахстане, Алма-Ата, 1973. 3-бет). Ал 
академик ІҚ . Сәтбаевтың  зерттеуіне жү гінсек, сол уақ ыттың  ө зінде 
осы жерлерде 1 млн. тоннадан аса бай мыс кені ө ң дірілген екен.

Кө шпенділердін коне философы атанғ ан Асан Қ айғ ы Жерұ йық ты 
іздеп Арқ ағ а жетіп, Жезқ азғ ан ө ң ірін кө ргенде: “Жезқ азғ ан деген 
жерің із томпақ -томпақ  тө бе екен, тө бенің  асты жез екен”, ал ¥лы - 
тауды ө рлеп келе жатып: “Ей Ұ лытау мен Кіш ітау, басың а бақ ыт 
қ онар, елің  ашаршылық қ а ү шырамас” -  деп кейінгі ұ рпақ қ а аң ыз 
калдырыпты деседі.

Халқ ымызғ а табиғ аттың  берген ерен байлығ ы кө рші елдердің  кө з 
қ ұ ртына айналып, ежелден-ақ  олардың  назарын аударды. Алғ аш “та- 
рих атасы” атанғ ан, б.з.д. V ғ . ө мір сү рген Геродот жазбаларындағ ы 
бұ л ө ң ірдің  алдымен байлыгы аркылы сө з болуы соның  дәлелі. 
(Черников С. С. Древняя металлургия и горное дело Западного Ал
тая. Алма-Ата, 1949. 5-бет), "Дала жолы", "Сарысу жолы", "Хан 
жолы" сияқ ты сжелгі ¥лы  Жібек жолының  бір сілемдері арқ ылы ба-
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тыс пен шығ ысты байланыстырғ ан сауда айналымына осы Арқ а тө сін 
мекендеген халық тар да тартылды. Кө птеген араб-парсы саяхатшы- 
лары осы сауда жолдарымен келіп, талай тарихи оқ иғ алардың  куәсі 
болды. IX ғ асырдан бастап оғ ыздар мемлекетінің  саяси орталығ ына 
айналғ ан Ұ лытау бү гінде қ азақ  елінің  қ арт шежіресіндей. әл-Ідірси, 
М. Қ аш қ ари, Гардизи т.б. ең бектеріндегі осы ө лкенің суреттелуі 
араб әлемінің  назарын аударғ ан сол уақ ыттағ ы қ ұ нды мәліметтер 
болса, ол бү гінгі біз ү шін тарихи дерек. Оғ ыздар заманының  даң қ ты 
тұ лғ алары Қ орқ ыт, Қ ойлыбай, Домбауыл есімдері де осы жермен 
ұ ш тасы п жатыр (Ә . Марғ ұ лан. Ежелгі жы р-аң ы здар. Алматы, 
1985. 177-бет).

Барлық  тү ркі-моң ғ ол тектес ру, тайпаларды бір шаң ырақ тың  ас- 
тына біріктірген Шың ғ ыс хан империясының  тарихы да осы ө ң ірді 
айналып ө тпеген. Шың ғ ыс ханның  ү лкені Жошығ а Ұ лытауды астана 
етіп, Дешті Қ ыпшақ  жерін еншісіне бө ліп беруінің  ө зі қ олбасшы- 
ның  кө шпенділер санасындағ ы Ұ лытаудың  тарихи орнын дәл таны- 
ғ андығ ынан болса керек. Осы дәуір қ азақ  этногенезінің  қ алыптас- 
уындағ ы ү лкен бір кезең  болғ андық тан, кө шпелі әлемнің  біртұ тас 
дамығ анын атап ө ткеніміз жө н. "Азияның  жолбарысы" атанғ ан Ә мір 
Темір, атақ ты Едігелер де осы жердің  тарихынан орнын иеленген.

"Жау жағ адан, бө рі етектен" алып жатқ ан сонау XV ғ асырда да 
Қ азақ  хандығ ының  тарих сахнасына шығ ып, оң ы мен солын тануда 
Ұ лытауды саяси тірек еткендігі де ақ иқ ат.

Сө йтіп, шығ ысында жоң ғ арлар, оң тү стігінде Орта Азия хандық - 
тары, солтү стігінде Сібір хандарының , ал батысында енді кү шіне 
мініп келе жатқ ан Ресей мемлекетінің  қ ұ рсауында қ алғ ан Қ азак 
мемлекетінің  тізгінін ү стағ ан Қ асым, Хақ назар, Тәуке сынды ер- 
леріміздің  ерен ең бектерінің  арқ асында ғ ана "Қ азақ " қ азақ тығ ын сақ - 
тап қ алды.

"Ақ табан ш ұ бырынды" жы лдары нда жоң ғ арларғ а қ арсы  ү ш 
жү здің  игі жақ сыларының  кү ш біріктіріп "Ұ лытауғ а жинал" деп 
дү йім қ азақ қ а ұ ран тастауы сын сағ атта бабаларымызды рухтандыр- 
ғ ан. Бұ л -  Ұ лытаудың  тарихи келбетін беретін тұ с. Осындай алма- 
ғ айып заманда жұ мылып жұ дырық  болғ ан халқ ымыздың  ішкі саяси 
бірлігінің  әлсіреген сәтін ұ тымды пайдаланғ ан патшалы Ресей отар- 
лық тың  қ амытын кигізіп ү лгерген XVIII ғ асыр -  тарихымыздағ ы 
ү лкен бір белес. Ұ лтымыздың  тарихындағ ы азаттық  ү шін кү рестің
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басы осы XVIII ғ асырдан бастау алатындығ ы Ресей отаршылдығ ы- 
ның  ашкө здік сипатта ө рбуінен болатын. Азаттық  ү шін кү реске хал- 
қ ын бастағ ан есіл ерлеріміздің  тарих сахнасына ат ойнатып, атойла- 
тып шығ уы еш уақ ытта да саябырсығ ан емес.

Патшалы Ресейдің  қ азақ  даласын "мемлекеттің  меншігі" деп жа- 
риялап, ө зеуреуіндегі олардың  діггегені туғ ан жеріміздің  қ азба бай- 
лығ ын иеленіп калу болатын. Жеріміздегі кен орындары туралы ал- 
ғ ашқ ы пікірлерді біз 1627 жылы жазылғ ан, сол замандағ ы ғ ылыми- 
зерттеу саласында ө з орны бар "Ү лкен сызба кітабында" келтірілген 
деректерден табамы з. Сол сияқ ты  орыс елш ілері Ф. Скинин, 
М. Трошин XVII ғ асырдың  соң ындағ ы сапарларында да казак елінің  
қ азба байлық тарын тамсана жазғ ан.

Еліміздің  жер кө лемі, табиғ и байлығ ы мен табиғ аты жө ніндегі 
деректерді кө бейтуге ынталылық  I Петр патша тү сында кү шейді. 
Кү рделі кәсіпорындардың  салына бастауы, әскери флотты қ ұ ру, 
армияны қ айта каруландыру Ресейде тау-кен ө ндірісінін ө німдеріне 
деген сұ ранысты кү рт арттырды. Сол себепті жаң а кен орындарын 
ашу Ресей империясының  экономикалық  саясатының  шешуші буы- 
нына айналды.

1871 ж. 12 қ аң тарда алғ ашқ ы кен іздеушілерді ынталандыру қ ар- 
жысының  кө лемі белгіленген патша ө кіметінің  жарлығ ы шық ты. Бұ л 
қ азақ  даласына карай лек-легімен ағ ылғ ан кен іздеушілердің  санын 
молайтты. Солардың  қ атарындағ ы  Н. П. Рычков, П. П. Паллас, 
И. Георги, И. Фальк тәрізді зерттеушілердің  ең бектері мысты ө лкені 
жү йелі, жан-жақ ты зерттеуге мұ рындық  болды. Ә сіресе, XIX ғ . 
2-ш і жартысынан Қ азақ станда кең  қ анат жая бастағ ан тау-кен 
ө неркәсібі ө лкедегі ө ндіріс ісін дамытуда кү рделі қадам болғ аны- 
мен, жергілікті халық  пен патша ү кіметі қ арым-қ атынасының  басты 
буынына айналғ ан жер мәселесін шиеленістіріп жіберді.

XX ғ асырдың  басындағ ы Ресейдегі патша ө кіметінің  қ ұлап, Ке- 
ң ес ө кіметінің  орнауымен қ азақ  халқ ының  мандайына жаң а бір дәуірі 
жазылды. Мемлекеттің  корғ аныс кабілетін нығ айту мақсатында тау- 
кен ө ндірісін ө ркендету ісі кү н тәртібінен тү спеді. Осы мақ сатга 1925 
жылдың  10 маусымында Ең бек және Қ орғ аныс Кең есінің  қ аулысы 
бойынша "Атбасартү стіметалл" тресі кұ рылды. Оның  негізгі міндеті. 
Жезқ азғ ан мыс, Байқ оң ыр кө мір кеніштерін іске қ осып Қ арсақ бай 
мыс зауытын салып бітіру болды. 1928-29 жылдары "Атбасар-
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