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й ц ш ц ііц іг і- ііу іп ц и
Қарағанды өзінің мол жерасты байлығының арқасында 

өміргө келіп, есімі тараған қала. Ол оңтүстігінде Алматы, Жам- 
был, Оңтүстік Қазақстан, Қызылордд, батьісында — Ақтебе, 
Қостанай, солтүстігінде — Ақмола, солтүстік-шығысында — 
Павлодар, шығысында — Шығыс Қазақстан облыстарымен 
шектесетін Қарағанды облысыныңорталығы. Қарағанды өңірі
— алып Сарыарқаның неғұрлым қыратты келген орталық 
бөлігін қамтиды. «Рельефі шоқыаралықойпаңдармен, қүрғақ 
өзен аңғарларымен, жыра-сайларды қуалап, жер бетіне шы- 
ғып жатқан қөлшік суларымен, тұйық ойыстарымен, кел қазан- 
шұңқырларымен күрделеніп отырады («Қарағанды. Қараған- 
дыоблысы»энциклопедиясы, Ю бет).

Арқа жерінің ауа-райы қүбылмалы. Ол әлімсақтан белгілі 
жай. Сондықтан да болар бул өңірді кезінде жаздың аптап 
ыстығы мен қыстың ызғары мрл суығына тетеп беретін 
жергілікті тұрғындарғана мекендеген. Кешегі Кеңестік кезең- 
де осы аймақ елге жөксұрын көрініп, билік басындағыларға 
жақпағандарды, немесе басбұзарлық жасағандарды жер ауда- 
рып, қамаудаустаған құрсауға айналды. Қарағандыныңэко- 
номикасыжағынан хабарыжоқтар болса, оны қандьі шеңгел 
Қарлагретіндебіліпжатады.

Иә, Қарағанды еңірін қатал табиғатқатезімді, небір қиын- 
дықгаңтайсалмай еткендер ғана мекен ете алады. Ал жергілікті 
халықтнңорны бір бөлек. Олар осы табиғат аясында сан ғасыр- 
лар бойытурып, оныңыстығынада.суығынадакендігіп, алғ- 
ан. Ғылыми еңбектерде Қарағанды еңірінің ауа-райы былай 
баяндалады: «Климаты тым континенттікжәне қуаң. Шуақты



күндердіңұзақтығы жылына 2300-2400 сағат, оныңеңжоға- 
рғы мәні шілдеайына келеді». Арқажеріне Сібірдіңбет қари- 
тын аязы, оңтүстіктің шыжыған ыстығы таңсыц емес. Бұд 
еңірде ең төменгі температура қыстың күні 45 52°С дейін 
жетеді екен. Жазда температураның ең жоғарғы мөлшері 40 
°С болады. Міне, осы жағдайда қысқы 30°С-тан асқанда оған 
қосылатын ызғырықжелді қоссаңыз, күнніңсуықтығы Сібірдің 
кұрғақаязын артта қапДырып, еселей арта түседі. Міне, осын- 
дай қатаңтабиғат аясында өмір сүру үшін төзімділік, табан- 
дылық, әрі жергілікті климатқа икемдеу қажет. Жаз күндері ап- 
талап емес, айлап бір тамшы жауын тамбай қоятын кездері 
де, болмаса бірнеше күн қатарынан толассыз ақжауын бебе- 
леп тұратын шағы да болады.

Алайдатабиғаттыңосындай қаталдығын аймақтыңжерас- 
тымол байльңынадеген қызығушылықжеңе білді. Аймақ да- 
лалықөңірлерге твн бай өсімдк дүниесі мен де ерекшеленеді. 
Қарағанды өңірінде 78 тұқымдасқа жататын гүлді өсімліктің 
850түрі кездеседі. Соның ішіндө астра тұқымдасына 121 түр, 
астық тұқымдасына 63 түр, бұршақтұқымдасына 62 түр, апа- 
бұталар тұқымдасына 60 түр кіреді. Қазіргі Қарағанды 
өңірінде бұршақтар тұқымына жататын қабағы сарғылт-сүр 
түсті, жапырақтары кезектесіп өскен, гүлдері дара немесе 
шоқ-шоқ болып келетінқараған мол болған. Сондықтан да 
АрҚаның бел ортасындағы жас өндірісті қаланың атауы да Қара- 
ғанды дөген атқа ие болған. Жалпы Қарағанды қаласының 
белгі, таңбасында сонаужылдары ен даланы еркін кезіп, қоны- 
станған суырдың, бертініректегі таңбасындажер қойнауының 
кен кетеретін көпірдіңбелгісі бейнеленіпті, біздіңойымызша 
Қарағанды таңбасында алдымен қараған есімдігі болуы керек 
еді. Ол тек осы атаудың қапа есіміне берілгенін ғана аңдатпай- 
ды, сонымен бірге баршаны өзімізді қоршаған өсімдіктер 
дүниесін, жалпы экологиямызды қорғауға үндар еді.

Өңірдің жануарлар дүниесі де әрқилы. Облыс аумағында 
сутқоректілердіңбО-қажуық, құстардың 200-дей, бауырмен 
қорғалаушылардың 10, қос мекенділердің4,балықгардың20 
түрі кездеседі екен.1 Өкінішке қарай, аймақ экономикасының 
қарыштай дамуы, жалғыз Қарағанды қаласы ғана емес, оны- 
мен серіктес Теміртау, Шахтинск, Абай, Саран тәрізді қала- 
лардыңөмірге келуінен осы Қарағанды маңындағы жасыл же-



тк пен жануарлар дүниесінің ку рып кетуінеөкеліп соқты. Қазір 
алыс еңір болмаса Қарағанды маңы балықтанда, түрлі жану- 
арлардан даада. Бұрынғы белуардан келетін көк шалғын, ар- 
Насынан асып, көктөмде төніректегі елді уркітөтін асау Нұра, 
шағын да болса маңайын жасыл желекке бөлейтін Соқыр, 
ІОеікпекті мен Бұқпа тәрізді тағы да бірнөше ірілі-ұсақ өзен- 
сулартартылып, суы болған күнде де кішіпрім жылғаға ұқсап 
қалғанжағдайыбар.

Мұндайда халық «Алмақтын да салмағы бар» дейді, Арқа 
төсінде қалың елді шоғырландырған алып қала өмірге 
кадгенімен, оның қоршаған ортаға, экологияғатигізген өзіндік 
залалының болғанын жоққа шығаруға болмайды. Солай де- 
секте Қарағандыдан қаланың бой кетеріп, түрғызылуы XIX- 
ХХғасырғаламатыныңбірі, қазақдаласыныңигерілуініңосын- 
дағы өркенді иңдустрияның дамып, ендірістің әсуінің, бұйығы 
тұрмыстық жаңа сипаталып, әлемдік көшке қол созаұмтылу- 
ының керінісі деу керек.

Кемір арқылы Қарағанды емірге келді. Сол арқылы дамы- 
ды, есті, өркендеді- Қдэақстанныңиңдустрия орталығына ай- 
нагіды. Текөндіріс қанадамыпқоймай, мөдениет пен енердің 
есуіне де игі ықпаіі етті. Білім беру, денсаулық салалары да- 
мыды. Бүгінгі Қарағанды еркениетті қай еңірмен болсын 
терезесінтеңестіре алатын, аса ірі орталықсаналады.

Қарағанды - жас қала. Бұл күнде ортамызда жүрген аға 
Оуын екілдері алып қаланы туғызуға, оны дамытып, еркендету- 
ге бел шеше атсапысты. Олардыңестеліктеріқарағандылық 
жастарға үлгі-енеге етуге әбден түрарлық.

Қарағанды шежіресін аға буын ез қолымен жасаса, тарихы 
онымен бірге ергліп, облыстық басылымдарда күнбе күн жа- 
зылып отырды. Қала тарихын қаузалаған адам архивтерді 
ақтармай-ақ газет қиындыларын парақтаса Қарағандының 
жылемесай, аптасанапөскенініңкуегері болады. Мерзімдік 
басылымдармен бірге Қарағанды тарихы ғал ым-тарихшыла- 
рымыздың, елке танушылардычжекелеген еңбектерінде де кең 
қамтылды- Одан қалды қдзақжене орыс тілдерінде 90 жылда- 
рыжарықкерген «Қарағанды. Қарағанды облысы» энцикло- 
педиясы да қаланыңшежіресі. Қарағанды тураілы деректі шы- 
ғармалар шоғырындаА.Воейковтың «Г ородсолнечного кам- 
ня» (баспадан екі рет басылып шықты), ғалым ағаларымыз



Ө.Малыбаев, Н.Дауылбаөв, Т.Мұстафиндердің Қарағанды 
көмір бассейнінің, профессор Д. Шаймұхановтың Қазақстан 
Магниткасыныңтарихына арнаған еңбеюгері, ҰҒА Ш. Уәлиха- 
нов атыңдағы тарих, археология және этнюграфия институты- 
ныңжинағы, ұзақжылдар облыста басшылыққызметатқарғ- 
ан профессор О.Досмағамбетовтың Орталық Қазақстан 
өңіріне арналған кең ауқымды еңбегі, қланың 70 жылдығы 
қасаңындағы жарық көрген В.МогиЛЬницкий мен 
Ғ.Мұқашевтің дерекТі о^ерктер жинағы2 тарізді, тек орыс 
тіліндежарықкөрген еңбектердіңболғанын айту керек. Қол- 
дарыңызға ұсынылып отырған тарихи очерк Қарағанды 
шежіресі туралы ана тілімізде жарық керіп отырған түңғыш 
еңбек.

Негізі бұл қітап өлке тарихын танып білгісі келген ана 
тілімізде оқитын студент жастар мен мектеп оқушыларына 
кемекші құрал ретінде үсынылып отыр,

250 сімға еатыХғаі щымдай ш р
Қарағанды тарихын өткен ғасырдың отызыншы жылдары- 

нан ғана бастап шиырлағанымызбен Сарыарқаның нақ 
теріндегі осы қазыналы өңірдің тарихтың терең қойнауына 
кететін езіндікмол шежіресі бар. Егер дежер асты кемір бай- 
лығы талай ұрпаққа жетерлік, оның қоры миллиардтаған тон- 
на екен деп болжамжасасақ, адамзат баласының осы өңірді 
қоныстана бастаған сонау бір кёзіне дейін, бұдан миллйоңДа- 
ған жылдар бұрын аймақтыңқалыңжынысты орман болғанын 
топшылар едік.

Біз қазақ жерінің тарихын кешегі Ұлы Октябрден кейін ғана 
басталған депұғынып келдік. Тіпті бала кезіміздё билікболь- 
шевиктерге тигенше бұл аймақта алғашқы қауымдық құры- 
лыстағыдай жартылай жалаңаш адамдар мекендеген деп те 
ойлаушы едік. Оның бәрі қызыл империяның шашбауын 
көтеріп, бар жақсылық, йгілік атаулы коммунистер арқылы 
келді дегенді саналар>ға сыналап еңгізудің натижесі болатын.

Пайымдай қарап, парқынаүңілсек, қазан теңкерісіне дейін 
қазақтың сайын даласында да хал ық кәдімгідей қал-қадірінше 
өмірсүрген екен. Сарыарқа төсі қайысқан қалың малмен түнып 
тұрған, айнадайайдынкөлдер, буырқанған өзендер, сылдыр-



лай аққан бұлақтар даланың құт-берекесі еді. Бұрынғылар- 
дың айтуынша өлке өндірістендірілгенше, тың кетерілгенше 
даланыңшөбі атты адамның белуарына дейін келген екен.

Кдрағанды аймағын мекеңдеген қалыңелжер астынаншы- 
ғып жататьінтас көмірдің қасиетін ертеден білген: Кейбір жазы 
ыстық жылдарда жөр бетіне шығыл қалған қап-қара тас 
түйіршектері күннің қызуынан бықсып жанып жататын болған. 
Жергілікті турғындар оның қызуының күштілігін біліп, өздерінің 
күнделікті тұрмысыңда пайдаланған. Солай десек, тетарихта 
Қарағанды көмір кенішін алғаш ашушы ретінде Апақ Байжа- 
новтың есіиі қалды. Ауыздан ауызға, кітаптан кітапқа көшіп 
келе жатқан дерек «қой соңындағы Апақ бала 1833 жылы Нұра 
өзенінің оңтүстікке қарай Қарағандыбасы деген жерінен 
таскемір кесектерінтапТы» дегендіжеткізеді. Сейтіп, Қараған- 
ды қазьінасы туралы сез қозғалса алдымен бала Алақтыңесімі



ауыэға алыиады» Иен далад» іеөшіп-қонып журген байғұстар 
өзгелер көлгвнше бауырында жатқан жанатын тасты да 
білмөген дегаиненде* гаскөмірді тұңғыш табушы бояып Қара- 
ғанды тарикыір Алак; Байжановтын өсімМн анщнпігіне де 
шүкіршілікдеЛЙіэ. БугінгI здэпақтас көМрд}алғаш ашушы Апақ 
есімін қурмет тұтвды. Оның «сімінің көнһитөгі бір шахтаға 
берілуі, көшеиіңаталуы, әрі тас мүсінінің орнатылуы бәріміз 
үшін зор мерөй, улкөн мартебе,

Нөгізі адам баласы унемі табиғаттың мол байлығын, жер 
асты қазынадаларын іэдеумен емірді өткізіп келген. Европа- 
лықтардың квзінде тайлы-тұяғы қалмай Колумбтың адасып 
жүріп тапқан Америка құрылығына үдере көшуі, шамасы 
жетпегендердің соған аңсары ауып, қумарта, уздіге қарап 
келуі пенденің байлыққа деген құмарының салдары ғой. Петр 
патша Рёсей үшін Европаныңөсігін ашып, халқы оны мен со- 
лын таныған соң-ақ бастапқыда Уралдың иен байлығын 
өншіледі. Байлыққа бөяшелерінен батқан сайын арандары 
ашыла туіЯп, ма ңайынакөз аларта қарауға шамалары жеткен 
түста, Тұрандааас»на вдмарта бастады. Онсыздакөзтүсіп, 
кумары ауьніотнраодфға қазақелініңорыс патшалығының 
құрамына өгці эор қуаныш болды. Орыстын еидігі жерде 
оңтүстік-шығысқа көулөй өнуіне даңғыл жол ашылды. Бастап- 
қыдаземломерлері, одансоңкедей-кепшіктері келіпбайда- 
ланың шұрайлы жерлерін бауырларына басты. Ұлы Қытай, 
Орта Азия елдерімен арадағы шекараны нығайтамыз деген 
желеумөн сулы, нуш  өнірлерге бекіністер орнады. Шұбырып 
әскерлері ж етті. Бас сұғып алған соң іздерін басып 
кәсіпкерлері деамысын андып, жағдайды бажайлаүға кірісті. 
Қазақдаласының, әсірөсе, Сарыарқаның өне бойы тұнған жер 
асты байлығы екендігінаңгару қиыңдық келгірмеді. Себебі бұл 
кезде Европа ғылымы жер бетінің құбылысы мен 
ерекшеліктеріне орай оныңастында нендей қазбабайлықтың 
барын болжауға болатын дәрежеде еді. Ендігіқажеті сол қаэы- 
наның мөлшері.қоры қаншасоны білу бодды. Көзі ашықоры- 
стың инжөнер-геологтары осы аймаққа арнайы саяхатқа 
жөнелтіле бастады. Он тоғызыншы ғасырда энергияның бас- 
ты көзі ретіндетгіскөмір қарастырылған. Сондықтан дакемір 
шын мөнісінде,«қара,аптынмен» теңестірілді.

ХіХғасырдыңекіншіжартысында Петропавл бөкетін қоны-



станған кәсіпкер Н .Ушаков Сарыарқаның кіндік тұсына арнайы 
өкілдерін жібереді. Олар жергілікті жердің табиғатын, халқы- 
ныңсалт-дәстүрін, өзен-көлдерінтексеріп, ретіне қарай қағаз 
бетіне түсіруді мақсат еттік дегенімен де ұзынқұлақ арқылы 
өздерінежеткен шашылып жатқан таскөмір туралы сөздіңқан- 
шалықты шын, қаншалықты етірік екендігін көзбен көріп, 
оңтайы келіп жатса есеп-қисабын жасап кету болатын. 
Жергілікті тұрғындар келгендерді тосырқамай, жылы қабыл- 
дады. Жатаған тау сілемдерін қуалай жүріп, тіпті жер астын 
ұңғыламай-ақ маман-геологтар інніңсуырынан шығыпжатқ- 
актас көмір уйінділерін керіп, бұл өзі көмір қабаты аса төрең- 
де өмес, әрі мейілінше кең аумақты алып жатқан ұлан-ғайыр 
байлыққа белшесінен батқан берекелі өңір екендігін бірден 
ұғады. Жедел осы хабар -Петропавлдағы жергілікті көпес- 
көсіпкерлерге, олар арқылы орталыққа, Санкт-Петербургке 
жетеді. Олардың ұйғарымы қайткен күнде де осы аймақты 
ездеріне қаратып алу болды. Жоғары орындар бірден баса 
кшсгөмей, жергілікті ел билеуші, сөзі ететін адамдардың аузын 
алу арқылы бөйбіт т^рғыда кенді өңірдің өз иелігіне еткізуге 
баса көңіл бөлді. Сол кезде-ақ орыстыңсұңғыла саясатшыла- 
ры Ресейдің оңтүстік-шығысындағы бай кемір қорының им- 
перияның болашағы үшін стратегиялық маңызының улкен 
екендігін сезді. Соданда болар, «алдымен Сарыарқаныңбел 
ортасындағы тұтамдай жерді заңды тұрғыда сатып алу қажет, 
ал жергілікті халықтыңоған қарсылық білдіре қоймасы анық, 
себебі иенжатқанбоздаланың шегі мен шегінө кезжетпейді. 
Бұратана халықтан оны сутегінге алуға болады». Мәселе 
төркінін жоғарыдағылар осылайша топшылған. Расында да со- 
лардың ойындай болып шықты. Тіпті жергілікті ел орыс 
көпестері осы жерді қоныстанамыз, игереміз десе де, оларды 
кеудеден итермеседі. Сейтсе деәліптіңартын бағатын, сауы- 
сқаннансақ іскер-көпестер бәрін заң шеңберінде шешті. Со- 
ныңнәтижесі деу керек, тарихта осы күнгі Қарағанды өңірі аума- 
ғынан тоқымдай жердің 250 сомға сатылғаны туралы құжат 
қалды...



Іатімида
XIX ғасырдың екінші жартысында «Орынбор жене Батыс- 

Сібіргенөрал-губернаторлығыныңдалалықаймақтарын бас- 
кдружөніндегі уақышіаөреже» бойынша Орталық Қазақстан 
жеріАқмолажөне Семей облыстарының қурамына енді. Бул 
бұрындары шалғайдан отырып бас-көэ болатын әкімшілік 
биліісгің өлшңбөл ортасына сыналай енгенін көрсетед. Өнірдің 
жөрасты қаэба байлықтарын зерттеу жаплай қолға алынды. 
Қарағанды басынантасісалртабыпғаннансоң, арағакөп уақыт 
салмай орыс кепесі С.Попов Берікқаражайлауынан (қазіргі 
Қарқаралы ауданы)мыс жөне куміс-қорғасынның мол орнын 
ашты. Осы жене басқа да жайлар шетелдік алпауыттардың 
Қараганды еңірінө дегвн қызығушылығын одан бетер артгыр- 
ды. Сондықтан 1856жылдыңнаурыз айында Петропавл көпесі 
аймақты жетезерттеп, байлықтыңмолдығына көз жеткіэген 
соңкелеркунді бағдарлай отырыл, ендірісші кепестер Ряза- 
нов.Зотов жөнебасқалармеибірлесе Қарағанды басындағы 
кемір табылған аймақты арзан бағаға сатып алады.

Бұлөңірдіңатадан балаға мирас өтіп иөленіп келе жатқан 
қожасы, тарихтан есімі жақсытанымал Игілік Өтепов бола- 
тын.Советтік қурылыс тұсында Игілік байға сол кездің кезқа- 
расы бойыншабаға берілііт, оныңұстемтапекілі ретінде та- 
нылып келгеніанық. Алайда еткеңдегікезқарас өзгерген туста 
ИгілікӨтепов қазақтыңіскер адамы.ел билегентұлға ретінде 
оңбағасынапды.3

Қалай демейік, жерді сату-сатып алу туралы шарттыңба- 
сқаемес, осы ИгілікӨтепов пвн орыс кепөстері арасындажа- 
салуы оныңшынмөнісінде осы еңірдіңқожасы, иесі, занды іс- 
қағаздарға қол қоюға құқығы бар кешелі адам болғанын 
керсетеді.

Берімізгежақсы белгілі Қарағанды көміркенін сатутуралы 
актсақталып, ол бұгінгі кунгежегті. Осы келісім-шартта «. .Осы 
жерді езеркімен бергені үшінкепес Ушаковтан 250 сом адды 
және олар да, мирасқорлары да Ушаков пен компаниядан 
ештеңеталап етпеугетиіс...» делінген. Жерге иеліктіңресми 
кұжатгары хаттапысымен-ақ кәсіпкерлер бірден көмір өндірісін 
қолға алған. Сол 1856 жылы «Қара забой» деп аталған ашық 
карьер пайдалануға беріліп, жыл ішінде 116,3 пұт кемір шы-



ғарды. Міне, осы жылды Қарағанды кемір бассейніндегі 
тұңғыш тас көмір өндіріле бастаған жыл дөп есептеп жүрміз. 
Көмірдің басты анергия кезі болуы ендірістің басқа салала- 
рын дамытуғажол ашты. Тиісті орындардан кепес Н.Ушаков 
осы теңіректен мыс қорыту заводын ашуға рұқсат ал ады. Қара- 
ғанды кемір көнішінен 40 шақырымжердегі ол ашқан өндіріс 
орны -  Спасс мыс қорыту заводы болып тарихта қалды. Оған 
мыс кені Нілді қойнауындағы Өспен руднигіненжеткізілсе, тас 
кәмір Қарағандыбасындағы ашықкарьерден тасылған. Осы- 
лайша Қарағанды кемір кен іші циклды өндіріске айналады. Кен 
де, көмір де Сарыарқадан шығарылып, Спасск заводы мыс 
қорытатын болды. Сөйтіп Қарағанды кәмір кеніші әндірістің 
отын базасына айналады.

€ол кездіңтехникалықжарақтандырылуы, өндірістік қуат, 
әрітұтыну кджеттілігініңтөмендігінен 1856жылмөн 1886 жыл 
йралығындабарлығы 302,8 мыңтоннағана кемір ендіріледі.

Бастапқыда өңірді ғылыми тұрғыда зерттеу, көмірді ретімен 
алудеген болмады. Алпауыттар ен жатқан байлықгы жапатар- 
мағай кармап қалуға, жіліктіңмайлы басын иеленугетырыс- 
ш . Ұланғайыр өлкөні жалпы Ресей әкономикасының қурам- 
дас бөлігіне айналдыру осы өңірдің шексіз байлықтарының 
жыртқыштықпен талануына әкеліп соқты.

Дөгенмен жол қашықтьғы, білікті мамандардың болмауы, 
адам кушініңжетіспеуі, енімніңәлемдік рынокқа шығарылмауы 
орыс көпестерінгң байлыққа белшөсінөн батуына мумкіндік 
бөрмеді. Тіпті кірген кірістен де шығыстары артып, 1886жылы 
патша екіметі Далалық аймақтардағы тау-кен кәсіпорындарын 
уақьггша тоқтатуға шешімалды. Сөйтір осы өңірге тұңғыш рет 
өндірістің лебін өкелген, жұмысшы табының алғашқы легін 
щлыптастыра бастаған Спасск мыс қорыту заводы мен Өспен 
Йуднигі 12жыл қаңтарылып тұрды.

Кейін орыс көсіпкерлері осы көніштіжаңғыртып. өндірісті 
дамытуға талай рет әрекет те жасап көрді. Алайда қаражат 
тапшылығы, жалпы Ресейдің экономиқалық дамуыньіцтөмен 
двңгейі олардың адамын жаздырмады. Орыстар Сарыарқа 
төсіндегі ен байлықты игере алмайтындықтарын сезді. Бұл 
Жайдан Еуропа ал пауыттары да хабардар болатын. Ендігіжер- 
де орыстардың осал тұсын пайдаланып француздар байлығы 
мол өңірді езіне қаратып алуға ұмтылды. Осы жолда олар сан



ғЪірлану әлеуметтік мәселені бірлесе шешуге мүмкіндіқ береді. 
Тап осы кездө ішкі Рөсейде қара табан жүмьюшылардың 
ереуілі, өз түрмыстарына, алатын еңбекақылары менжүмыс 
жағдайына деген өкпө-реніші өсіп , оның өэі жаппай 
ереуілдергө үласып жатқан. Сырттан келген жүмысшы маман- 
дар ішіндө рееолюциялық рухтағы көзіашық, интернациона- 
листер де аз болмады. Солардың бас болуымен алғашқы 
кэсіподақтар үйымдастырыла бастайды.



Аз шығынмен көп пайда табуға умтылған өндіріс иелөрі 
жұмысшылардың әлеуметтік-турмыс жағдайына немқұрайлы 
қараған. Мұныңөзі ішкі наразылықты кушейтіп, алыс болған- 
дығына қарамастан иен далатесіндегі өндіріс орындарының 
Ішкі Ресейдегі, Оралдағы, тіпті Петербұргтегі оқиғалардан, 
саяси ахуалданхабардар болуға деген құштарлығын арттыр- 
ды, тіпті байланыс жасап тұруына да екеліп соғады. Бұл кезде 
қэзақдаласы Ресей патшалығыныңиелігінде дегені болмаса, 
ондағы барлық ендіріс орындарын немістер, ағылшындар, 
француздар қарауына алып, қызығын солар керіпжатқан.

Тарихтан белгілі, Қарағанды өңіріндегі, атап айтқанда, 
Спасск заводы мен Қарағанды кенішіндегіжұмысшылардың 
тұңғыш ереуілі 1903 жылдың қараша-желтоқсанында болды. 
бүлРесейдегі пісіп-жетіліп келе жатқан революциялық қозға- 
яьютардың Арқа жеріне жеткен жаңғырығы еді. Ол Ресейдегі 
1905-1907 жьглдардағы бірінші орыс революциясыныңқар- 
Саңы болатын. Астыртын уйірмелер құрылып, Қарағанды 
«Щрінде де «Шетел интервенттері арамыздан кетсін», «Қара 
Ш іыққа зорлық-зомбылық керсетілмесін» деген урандар 
көрініс берді. 1905жылдың 9 қаңтарындағы қайғылы оқиғалар 
Еуропа елдері тәрізді қазақ даласЫн да, оның ішінде тұңғыш 
жұмысшы табы қалыптаса бастаған Қарағанды еңірін де дүр 
еілкіндіреді. Патшаөкіметінеқарсылықбілдірген митингілер 
мен ереуілдер, баскетерулер, толқуларкөрінісберді. Олсти- 
хиялы емес, белгілі бір түрде ұйымдасқан толқулар еді. Оның 
васында «Орыс-қырғыз одағы» тұрды. Осы одақжұмысшы- 
Лардыңсаяси белсенділігін, оларДыңез құқықтары үшін күре- 
сугедеген ынта-жігерін арттыруғаүлкен үлес қосады. Одақ- 
тыңүйымдастыруымен 1905жылдыңжелтоқсанындаӨспен 
руднигінде үлкен ереуіл етеді. Оның басты ұйымдастырушы- 
лары П.Топорнин жане Ә.БайшаҒыровтәрізді азаматтар бол- 
ған. ргер бұған дейін екпе-наз, реніш, әлеұметтік жағдай 
төңірегінде ербіп келген болса, енді экономикалықталаптар- 
менқрсасаясим&селелердеалғатартылады. Ереуілге шығу- 
шыларжұмыошылардыңжиналыстарында бірнеше ретталқ- 
Ылаған петицияны рудник меңгерушісіне тапсырады. Бұл пе- 
тиция 1906 жылы 5 қаңтарда «Сибирская жизнь» газетінде 
жарияланды.

Ресейдіңдалалық аймақпен жақын тұсы саналған Омбыда



РСДРП-ның комитөті жұмыс істеді. Орталық революциялық 
қозғалыстың бір жермен шектелмей, елді жаппай қамтуына 
мүдделі болды. РСДРП-ның Омбы комитеті ішкі Рөсеймеун 
тығыз байланыста еді. Қазақдаласыңдағы револівііівстықто- 
лқулардыңөрістеуіне осы комитеттінтигізген ықпалы аз бол- 
мады. Оның қурамында қазақтың озық ойлы азаматтары да 
болды. Олар әсірөсе жумысшы табы қапыптгйып қалған Қара- 
ғандьі, Спасск жөне Өспен өндіріс орындарындағы жумысшы- 
лар арасындағыүгіт жумысын жандандыра тусті.

Осы орайда ендіріс орындарының ашылып, халықтың бір 
жерде топтаса жұмыс істеуі арқасында қазақ пролетариаты 
қалыптасып, оііардың арасынан кезі ашықазаматтардың да 
молынан шыққанын айту керек. Қарағанды еңірі қазақ халқы- 
ның көзін ашты, олар күнделікті күйкі тіршілік соңында байла- 
нып қалмай, ендігі жерде өлемдік оқиғалардың бел ортасын- 
даболу қажөттілігін үғына бастады. Саяси жағынан жетілді. 
Спасск, Қарағанды өндірістөрі елімізге есімдері танымал ірі 
қоғам қайраткерлерінқалыптастырып шығарды. Ол туралы 
жерлес жазушымыз Ғабиден Мұстафиннің еңбектерінде 
кеңінен баяндалады.

1917 жылдың көктемінде қүрылған жүмьюшы, солдат және 
ш ару| депугаттарыныңАқмола советі Қарағанды кенішіндегі 
жәнеСпасск заводындағыжүмысшы қоэғалысынажетекшілік 
өтіп отырды. Патшаныңтақтан тайғаны туралы хабарды өңір 
халқы қуана қарсы апды...

Халықкомиссарларкеңөсі 1918жыпғы 11 мамырда Спасск 
мыс қорыту заводын мемлекет иелігіне алу жөнінде қдулы 
шығарды. ОғанХалықкомиссарлар кеңесінің терағасы В.Ле- 
нин және Халық комиссарлар кеңесінің іс басқарушысы
В.Бонч-Бруевичқолқойды.

Алайдареволюцияженісініңдалалықаймақгарғажетуіүшін 
әліде көпуақыт қажетеді. Сондықтан да болар, ағылшындар 
Қарағанды еңіріне 1920 жылға дейін иелік етеді. Қарағанды 
аймағы тек сол жылдары ғана ақ гвардияшылар мен 
интервенттердіңқолынан босатылған, ағылшын алпауьггтары 
тек осыдан соң ғана Қарағандыдан кетуге мәжбүр болды. Ағыл- 
шындардан мйрас болып қопарылған жөне суға толған шах- 
тапар мен іске алғысыз басқа да шаруашылықгар қапды. Аза- 
мат соғысы жылдарында кемір ендіру мүлдем доғарылып, 
көмір кеніші 1929жылға дейін консервациядатұрды.



Гаіеев эксвідииісы
Ақ пен қызылдар жан алысып, жан берісіп жатқан күндердің 

өзінде жаңа екімет өз ретінде ұлан-байтақелдіңжер асты бай- 
лыктарын зерттеуді ұмытқан жоқ. Уралдыңбергі жағы, Қиыр 
Шығыс, ен жатқан далал ық аймақтарға арнайы гөологиялық 
экспедициялар шығарылды.

СССРХалық ЦУаруащылығы Бас кең«зінің(ВСНХ) геологи- 
ялықкомитеті 1920 жылдың басындаДалалықаймақтыңже- 
рэсты қазба байлықтарын зерттеу, тексеру, оның қорын анық- 
іау.әріғылыми бағасын беру женінде қазақ даласына арнайы 
гвологиялық экспедиция шығарды. Оны басқару сол кездегі 
Уралтау-кен институтыныңпрофессоры, әрідиректоры Алек- 
шндр Александрович Гапеевке (1881-1958) жұктелді. Бұл 
кеэде ол елдің ІЛІығыс беткейін геологиялықзерттеумен, ал-

Өмірден көргені мен түйгені мал. шебер ұйымдастырушы, 
өзсалёсының аса біл гірі Александр АлександровичТің өнегелі 
«Нібекжолы кімгеболсынүлгіетугетұрарлықеді. Ол ертежа- 
стан революциялық пиғылды бойына сіңіреді. 25 жасында 
ПӘртия мүшесі болып, үстем тап екілдеріне қарсы наразылы- 
Ш нашықбілдіргендердіңбіріболды. 1906жылы Петербург 
двлегациясы құрамында В.Ленин, А. Луначарский, Е.Стасов- 
пвн бірге Стокгольмде өткен РСДРП - ның IV съезіне де қатыс- 
қан. Болмысынан геологияға жақын ол жерасты қазба бай- 
тқтары н іздестіру ісіне ерте араласқан. Сонау 1 ЭОЗжылы Куз- 
бастағы геологиялық барлауға да қатысады.

ІӨЮжылы Петербургтіңтау-кен институтын бітірген А.Га- 
пееварнайы тапсырма бойынша 1917-18 жылдары-ақ қазақ 
даласында, соның ішінде Сарыарқадағы Қарағанды еңірінде 
йолады. Оның осы өңірдің мол жерасты қазба байлығы тура- 
даұғымы сол сапарында-ақ қалыптасады. Ал 1920жылы оған 
арнайы геологиялықбарлау экспедициясына жетекшілікету 
тапсырылғанда ол өзін үлкен болашақ күтіп тұрғанын білді. 
ГӨлеев өзініңғылыми, геологиялық қызметініңмәуелі жемісі 
фрағандым^н байланысты^оларын үқты.

Жалпы Гапеев экспедициясының мақсаты жалғыз Қараған- 
дыаумағығана емес, Оңтүстік-Сібір еңірінен бастау апатын 
ШлпыАрқа алқабын толығымен барлап шығу еді.



Шынында да Гапеевтіңбұдан 
кейінгі бар емірі Қарағандымен 
сабақтас болды. Ол сол 1920 
жылы басталған геологиялық 
барлау қызметін өмірінің соңы- 
на дөйін жалғастырды десе бо- 
лады.

Егер/̂ э сонау күңдер сорабы- 
на үңіліп Гапёевтің Қарағанды 
ұш»н сіңіріген еңбегінің маңыз- 
дысы не десек мынаны айтуға 
болады. Бұған дейін Қарағанды 
туралы әңгіме кетөрілгенімен 
оныңтек жергілікті маңызы ғана 
тілгетиекетілді. Шетелдікалпа- 
уыттар болса өр жөрден бір 
жұлып, жёрасты байлықгары- 
ның мол қыртысын аршып 

алуға, яғни мол кенді қармап қапуды ғана ойлады. Әрі олар 
өэдеріносыаймақтыңтұрақтықожасыболмасын дабілді. Сон- 
дықтан да жүйелі жұмыс, ғылыми зерттеу болмады. Осы 
сө(|епті де Қарағанды байлығытуралы пікір әлі де нақтылан- 
баған, екі ұдай еді. А.Гапеевтіңалты адамнан тұратын экспе- 
дйциясы (құрамыңда геолог В . Лугутин, әйелі М. Гапеева және 
уш жұмысшы болды) небары уш аптаның ішінде өң^рдің шын 
мәнісінде мол қазына қоймасы екендігіне кез жөткізөді. Сол 
негізде бұрынғы қалыптасып қалған ұғымды бұэып ресми 
турде Қарағанды кенішініңболашағы эор, байлығы молорын 
екендігін дәлелдейді. Гапеев пен оныңөрһтгестері көмір қыр- 
тысының Майкұдықтан Саран және Соқырға дейінгісозылған 
25 шақырымдық алабы барынанықтайды, оныңЭ көмір қаба- 
тЫнан тұратындығыН ғыл ыми түрғыда сипатгайды. Таскөмір 
қорын ғана анықтап қоймай, оныңхимиялық қүрамына даси- 
паттама береді. Қарағанды көмірініңқоры қанша деген сауа- 
лға да алғаш жауап берген Гапеев болатын. Оның жасаған 
болжамы бойынша сол 1920 жылы-ақ Қарағандыбасы 
еңіріндегі кемірдіңжалпы қоры4,25миллиардтонна деп ба- 
ғаланды. Сол бойынша Гапеев бұрынғы қаЛыптасқан қасаң 
қағиданы бұзады, ол Қарағанды көмірі текСпаоск мью қоры-



ту заводын және жергілікті басқэ да мұқтаждарды ғанаемес, 
осы өлкедегі барлық аудандарды энергия көзімен қамтуға, тіпті 
Оңтүстік Уралдыңда шикізат көзі болуға жарайды деген ба- 
ты л тужырым жасаған.

Гапеевтің бұл тұжырымдары мен зерттеу еңбегінің қоры- 
тындысы 1922 жылы жарық көрді.4 Солай болса да Орталық
1930 жылға дейін Қарағанды аймағында іздестіру-зерттеу 
жұмыстарын қолға алмаған. Тиісті орындардың Қарағандыға 
кеңіл бөлмеуі, оны ірі кен орны ретіндё игеруді қолғаалмауы 
Гапеевті қатты алаңдатады. Өзі Мәскеуде жүрген жылдарын- 
да назарды Қарағандыға аударту бағытында табанды жүмыс 
Ж/ргізген. Оныңталап өтуі және ұсынысы бойынша 1927-1929 
жылдары өңірдіңапғашқы топографиялық суреттері түсіріліп, 
картасы жасалды.

Араға кеп уақыт салмай Гапеевтің арманы жүзеге асады. 
Қарағанды кеніші игеріле бастайды. Кейін белгіліғалым-гео- 
лог Қарағандыда сан мөрте болады. Ол Қарағандымен 
шектеліп қалмай Екібастұз, Ертіс алабын, сонымен қоса Са- 
рыадыр, Теменсор, Құсмұрын, Ақжар, Бөрілі және Майкүбі 
көмір кен орындарына сипаттама береді. Сөйтсе де оның аса 
зер салып, кеңілін бөлгені, әрі жанына жақын тартқаны Қара- 
ғанды кеніші болды. 1930 жылДан 1954жылға дейін Мәскеу 
геологиялық барлау институтының профессоры болған А.Га- 
пеев сол жылдары үкіметтің Қарағанды көмір алабын іске қосу, 
құрылыс салу женіндегі кеңесшісі болды. Ол СССРкемір кен 
4рындарының қорын бағалау, жіктеужайындағы 100-ге тарта 
ғылыми еңбектің авторы десек соның басым бөлігі Қараған- 
ды кенішінеарналған. Соныңбірі 1939жылыжарыққашыққан 
«Қарағанды тас кемір бассейні және оның қоры» атты күрделі 
вңбек. 1948 жылы геолог-ғалым А.Гапеев қазақстандық 
әріптестері Г.Кушев, Г.Медоев және алғыр геолог әйел З.Се- 
меновамен бірге Қарағанды кенішінде жаңа кен орындарын 
ашуды қамтамасыз еткені үшін СССР Мемлекеттік сыйлығына 
иеболды.

Жылжыған жылдар Гапеев есімін ұмыттырған жоқ. Қазір 
қаламызда Гапеев есімімен байланысты мұралар мол. Месе- 
лен облыстық мұражайда А .Гапеевтің өміріне, ғылыми 
қызметіне қатысты құжаттар мен фотосуреттер біршама. Со- 
лардың қатарында ғалымның «Қарағанды кен орны» атты 1922



жылы шыкқан, жоғарыда аталған туңғыш еңбек, геологиялық 
бапғасытәріздібаскадажөдігөрлерсақталған.

Қарағанды көмір көнішінің Гапеев есімімөн аталатынкөмір 
қабаты бар. ҚаламыздыңОңтүстік-Шығыс бөлігіндеп б?р көше- 
ге атақты ғалым-геологтың есімі берілген. Күні кешеге дөйін 
Галеев есімін қарағандылық гөологтар да аса қурметпен есте 
ұстап келді. Орталық І̂ азақртан Геологхял^іқ ендірістік бірлес- 
тігіндөгі бір гвологиялық барлау экспедициясы Гапеев 
өсіміменаталды.

Қарағанды және Қарағанды кеніші туралы еңгімө болғанда 
біз СССР Мөмлөкеттік сыйлығының лауреаты, Ленин және 
ЕңбекҚызыл Ту ордендерінің иегері профессор Александр 
Гапеевесімінауыэғаалмайөтеалмаймыз. Себебі Қарағанды 
көмір кенішінө ғылыми тужырымдама берген еңірді 
зөрттеушілердің кеш басында Гапеев түрды.

«иигі кигіі кіркім адіімпі
Қазыналы Қарағанды еңірінИ арғы-бергі тарихынан хабары 

бар адам осы еңірдің революцияға дейінгі түрмысы ғылыми 
эерттеулерде емес, көркемөдебиеттемейлінше көпайтылып, 
терең сипатталатындығын аңғарар едк Оныңда езіндік себебі 
бар деп топшылауға болады. Себебі Қарағанды көніші ашы- 
лып, жерасты мол қазба байлықтары игеріле бастағанғадейін 
бул енір көшпеліқазақтың мекенеткеншұрайлы жері болды. 
Сарыарқадаласынквзінде басып еткен орыс және шетедшкса- 
яхатшылардынеңбектерінде ете сирек кездесөтін дервктер 
болмасаклиматы тым континенттік жане қуаң келетін еңірді 
түбегейлі зерттеген кұнды құзшттардың болмағаны анық. Осы 
олқылықтың орнын қазақжазушы қауымы толтырды десе де 
болады.

Жалпы қазақ әдөбиетінің мол қазынасының ішінде Қара- 
ғанды өңірінің социалистік кезеңге дейінгі және одан кейінгі 
жылдары аса бір ыждаһаттылықпен, кеңпанорамада, эпика- 
лық түрғыда керкем тілмен ернектелді. Осы орайда қазақ 
әдебиетініңтарландары қос Ғабеңнің еңбектері үшан-теңіз.

Халықжазушысы, қоғам қайраткері,академик, Социалистік 
Еңбек ЕріҒабит Мүсіреповтіңете бай шығармашылықеңбегінің 
бір шоғыры Қарағандының еткен еміріне қатысты. Жазушы-



ның 1953 жылы жарық көрген «Оянған елке» романын қалың 
Оіціфман жылы қарсы алды. Ол қазыналы Қарағанды өңірі ту- 
ралы эпикалық шығарманыңбірінші кітабы болатын. Араға 31 
жыл сапып оның жалғасы саналатын «Жат қолында» романы 
10в4 жылы жарық көрді. Автор осы екі кітабында да револю- 
цМ№адейінгі Қарағанды өңіріндегіхалықтыңтұрмыс-салтын, 
еңбегін, ел билегенжуандардыңәрекетгері мен елім, жерім деп 
ж арғақ қулағы жастыққа тимей жүрген ұлтжанды азаматтар- 
даңарман-мақсаттарын қазақжұмысшы табының қалыптасу- 
ын көркемтілмен, нанымды бейнелейді. Жазушыныңбұл шы- 
яврмасының кейіпкерлері ойдан шығарылғандар емес, шын 
монісінде осы аймақта өмір суріп, оның алдағы тағдырына 
аайМ-кепті өзіндік ықпалын тигізген жандар болды.

XIX ғасырдың екінші жартысы Қарағанды өңірінің ғалам- 
дықөркениетпен тоғысу шағы болды. Сары даланыңтөсіндегі 
цаэынаныңхабары сымсыз телефон арқылы орыстарға жетіп, 
цдан өрі Европаны жайлап кетті. Жолқашықтығына қарамас- 
там Сарыарқа төсіне оқымыстылар, орыс және шетел 
инженерлері бірен-саран болса да келе бастады. Бұл жағдай 
жер қайыстырған малға ие болып отырған Арқаның бай-ма- 
наптарын да шапшаңширатты. Олардыңдүниеге деген көзқа- 
расы өзгерді. Ендігі жерде қазақ байлары да нарық заңын 
|№ынабастайды. Мәселен.Ғабит Мүсірепов соңғы романын- 
да Қызылжардан оралған Игілік байдың жай-күйін былайша 
баяндайды:« ... Енді есептеп қараса мұның байлығы Ушаков- 
тың сарапқа түскен жарнасына әрең жетеді өкен. Бес мың 
жылқы жиырма бес сомнан жүз жиырма бес мың болады да 
тұрады. Оның ар жағында жалғыз тайың қалмайды. Ушаков- 
тың бір Қарағандыдағы жарнасы жүз жиырма бес мыңға са- 
тылды ғой! Ушаков тағы да он-он бес жерде жарнасы бар 
адам! Игілік бес мыңжылқыны байлықсанап отыра беріпті. 
Мұнысы біржұттықемес пе!».5

Жұмыр жердің қай пұшпағын мекен етпесін әр адам 
өлөмдік дамудан, ондағы болып жатқан сан қилы оқиғадан 
бөйтарап қала алмайды. Өмірде біреуді біреу есіркеу, елеу 
деген жоқ. Кім ақылды, кім іскер, кім қалталы, кім күшті — билік 
соның қолында. Саналы адамның осыны уққаны ләзім. Міне, 
«Жат қолында» романында пәуескеге мінген үш адамды Қара- 
ғанды —Ақбұйрат бағытына бастап келе жатқан Кенжеғара



Балғарин қонақтармен таныса келе бул үш адамның бірі фран- 
цуэ президентініңбаласы Клод Эрнст Карно мырзаның инже- 
нер, екіншісінің белгілі Ряэанов мырзаныңөкілі адвокатЛюд- 
виг Федорович фон-Ш тейн, үшінші жолаушының орыс 
инженөрі Николай Павлович Касаткин екенін біліп, өзініңнебөрі 
семинарист екендігіне қомсынады. Әңгімелерін тыңдай кел- 
се Клод Эрнст Карно мырза Америка, Африка, Арабияны кеп 
аралаған адам екен. Міне, темір жолдан, теңізжолынанмың- 
дағаншақырым қашықтағы Қарағанды еңіріме оларды әкел- 
ген де байлыққа деген іфізығушылық еді.

Ғабеңөз шығармаларында қазақтыңқарабайыртүрмысы 
мен балаң ойының тың үрдіске ұмтылуына сырттан 
келушілердің қаншалықты ықпалы болғандығын да шынайы 
баяндайды. Қарағанды кеніші осы еңірді мекен етушілердің 
дуниеге дегенкезінашты.

Қарағандының революцияға дейінгі өмірі дегенде 
жерлесіміз, халық жазушысы, қоғам қайраткері, ғылым ака- 
демиясының корреспондөнт-мүшесі Ғабиден Мустафин 
өсімін ілтипатпен еске аламыз. Оның«Қарағанды»{1952), (Да- 
уылдан кейін» (1960) ромаңдары мен «Кез көрген» (1963) 
емірбаяндық романында кенді еңірдің кешегісі мейлінше то- 
лыцбаяндалады. Ғабиден Мустафин осы еңірдің тумасы, ол 
Қарағандыкенішін, Спасск мью қорыту заводын қолдан тұрғы- 
эған еңбек адамдарының ортасында өмір сүрді, олардың 
қуанышы мен күйінішінің куәсі болды. Өзіде солармен бірге 
тыныстап, аймақтағы езгерістерді бірге түйсінді. Сондықтан 
да Ғабиден Мустафин Қарағандының еткен күндері, ондағы 
шахтерлердің ем ір і, қазақ ауылындағы социалистік 
езгер істер , Спасск мыс қорыту заводы , Нілді 
кәсіпорындарындағы ауыр еңбектуралы еркін кесіліп, асазор 
шабытпенжазады. Кезалдымызға Қарағандыныңкөшегісін 
елестетеді. Өзінің«Көз көргеніндө»жаэғандағыдай ол барлық 
оқиғаның бел ортасыңда жүреді. Ғабиденніңкейпкерлері де 
біздіңемірде болған нақты адамдар, автор олардыңшахта- 
дағы ауыр жүмьюын.мыс қорыту заводындағы бейнетінғана 
бейнелеп қоймай осы қарапайым еңбек адамдарыныңбола- 
шаққа деген сенімін де нақты жеткізеді.

Жоғарыда айтқандай, Қарағандының XIX ғасырдың соңы 
мен XX ғасырдың басындағы емірі туралы тарихитереңзерт-



Тву жоқ десек те, қазақ әдөбиетінің өкі алыбы—қос Ғабең сол 
олқылықтыңорнын өздерініңэпикалықшығармалары арқылы 
ТОлтырыптұр. Қарагандыеңірі туралыәңгіме қоэғаған қайадам 
болмасын осы екі жазушының бай еңбектерін айналып юете ал- 
майды. Біз ез жерлесіміз Ғабиден Мұстафиннің туғаньіна 100 
жыл толуын бұрнағы жылы салтанатпен атап етгік. Жазушыны 
өсте сақтау жөніндегі кешенді шарашр жұзеге асты. Қараған- 
дының бір кешесіне Ғабиден Мұстафин есімі беріліп, оның 
твріне жазушының мүсіні орнатылды.

Ал Ғабит Мұсіреповтің адцында қарағандылықтар әді күиге 
дөйін үятты. Әрине, қазақ әдебиетінің классигі, академик- 
жазушыны қүрметтен кенде дей алмаймыз. Ол туған Солтүстік 
Қазақстан облысында жазушы атымен бір аудан аталады. 
Оның есімімен аталатын басқа да театр, мектептер, қала 
көшелері аз емес, солай десек те шығармашылық өмірінің 
қырық жылға жуық уақытын Қарағанды тақырыбына арнап, 
өлемнің сан халықтарыныңтілдеріне аударылған екі бірдей 
романды жазған жазушыға Қарағандыдағы бір көшені қимау- 
ымызды қалай түсінуге болады. Қаланың70 жьілдығы қарса- 
ңында есте боларжай ретінде осыны тағы бір КүлаКқағьісетуді 
жөн санаймыз.

Кысталан жылдарда
Қазан революциясыжеңіскежеткенімен шеткері аймақтар 

әлі де үстем тап екілдерінің қол астында болды. Жол қашық- 
тығы, берік ұйымдасқан саяси партиялардың болмауы, 
жұмысшылар оанасыныңжоғары деңгейге кетерілмеуі еңірде 
Совет екіметінің шапшаң орнығуына кодергі келтірді. Алайда, 
орталықтағы дүмпу Далалық аймаққа жетіп, елді қатты 
елеңдетті. Жаңа екімет орнатуға Омбы облыстықжәне Ақмо- 
ла уездік Советтері большевиктерінің атқарған істері үланғ- 
айыр болды. Олар өз жұмысының пәрменділігін арттыруда 
алдымен Спасск және ағылшындар салып бітпеген Қарсақ- 
бай мыс қорыту заводтарының, Қарағанды кемір кенішінің, 
Өспен және Жезқазған рудниктерініңозықойлы жұмысшыла- 
ры мен интеллигенциясынаарқасүйеді.

Уездортапығы Ақмоладан «Тіршілік» газеті шығарылып, ол 
аталған өндіріс орындарына таратылды. Бұл басылымда



большевиктердінжарқын болашақ ушін куресетіндігі, билікгің 
жұмысшы- шаруа қолына өтуіқажеттігі жазылып тұрды. Сон- 
дай-ақ, В.Ленинніңсөздері мен мақалалары да узбвй жгірия- 
ланып отырды. Жұмысшылардың енөркөеНі касіп- 
с^эындарында шоғырлануы қазақ жерінің басқа аймақтарына 
қарағанда Совөт өкіметі ушін күрестің осы өңірде мейлінше 
жуйелі, әрі мақсатгы жургізілуіне сөбебінтигізді.

Қарағанды өңірін дамытудың жаңа кезеңі Совет өкіметі 
орнаған соң басталды деуіміз керек. РСФСР Халық комиссар- 
лары Советінің төрағасы В.Лөниннің 1918 жылғы 11 мамыр- 
дағықолқойған қаулысыжалғыз Спасск мыс қорыту заводын 
национализациялау турапығана емес, жалпы Қарағанды ай- 
мағында экономиканы социалистік тұрғыда құрудың негізін 
қалады.

Алайда 1918 жылғы маусымда Совет өкіметі жергілікті 
жөрдегі биліктен айрылып, национализацияланған 
касіпорындар бурынғы иелерінің қолына қайтадан қарады. 
Барлықөндіріс орындарындағы құрылған завод комитеттөрі 
қудаланып, таратылды, ниеті бұзық деп танылған озықойлы 
жұмысшылар жұмыстан босатыдды. Колчактың баскесерлері 
өндіріс орындарын ғана емес, қазақтыңбейбіт ауылдарын да 
аяусыз тонады. Қара халыққа зорлық-зомбылық көрсетті. 
Б.Серікбаев, Ф.Кривогуз, Н.Бекмүхамбетов тәрізді тағы да 
басқа көптеген большевиктер Колчак жазалаушыларының 
қолынан қаза тапты, С.Сейфуллин және оның совдептік 
сбріктері Атаман Анненковтың азап вагонында жапа шекті.

Сарыарқа төсіңдегі Колчактыңойраны бір жарым жылдай 
уақытқасозылды. Елдіңкелер күнге дегөн сенімі кеміп, ақтың 
ба, қызылдың ба сойылын соғарын білмей дал болды. Міне, 
осы кезеңде ҚиырШығыс еңірінде ақтармен күрестетамаша 
табыстарга жеткен атақты қолбасшы М.Тухачевскийдіңармия 
бөлімдері қазақ даласында билік жүргізіп отырған ақтарды 
небары 2-3 айдың ішінде дүркіретіп қуып шығады. Атап айтқ- 
аңда, 1919 жылдың казан айыныңсоңыңда ГТетропавдды, қара- 
шада Ақмоланы, ал желтоқсанның 5 жүлдызында Спасск за- 
водын ақтардан азат етеді.

Тарихй деректер Қарағанды аумағында 1919 жылдың 13 
желтоқсанынан 1920 жыддың 3 наурызына дейінгі аралықта 
Совет екіметі толық қалпына келтірілгенін мәлімдейді. 1919 
жылдың 10 желтоқсанында СпаСск мыс қорьпу заводы жұмыс-



шыларының жаппы жинапысында фабрика-завод комитеті 
оайланады. Жалпы елдің болашағы үшін осы өңірдегі кәсіп- 
срындардың халық шаруашылық зор маңызы бар екендігін 
түсінген жұмысшылар бастама көтеріп, Азамат соғысы кезінде 
бүлінген шахталарды, рудниктер мен заводтарды қалпына 
келтіруге кірісті. Осы істің маңдай алдында коммунистер бол- 
ДМ-

Қарағанды мекені 20-шы жылдардың басында бір бірінен 
алшақ орналасқан, орьютар, украиндар, қазақтар мекендейтін 
Үлкен Михайловка, Ескі Тихоновка, Зеленая Балкадеп аталған 
бзюқада бірнеше шағын елді мекендерден түрған. Осы елді 
мекөндердіңтүрғындары булінген, қираған енеркәсіп орын- 
дарын қалпына келтіру бастамасын бірауыздан қолдап, 
өздөрінің ортақ іске үлес қосылуға әзір екендіктерін білдіріп, 
Сйгшюск заводының жүмысшыларына хатжолдайды.

1920 жылдың алғашқы жартысында аймақтың барлық 
«ерінде 1918 жылғы Совет Конституциясы негізінде 
С овөггердің түңғыш сайлауы өткізілген. Міне, осы сайлау ба- 
рысында Өспен руднигі мен Қарағанды кенішініңжүмысшы- 
гпры сайлаушылардың жалпы жиналысында совет өкіметін 
рррағылықпен қорғап, жау қиратқан-өндіріс орындарын то- 
пық қалпына келтіретіндіктерін мөлімдеген. Солай десек те 
1921 жылдың басында Қарағанды өңірінде контрреволюция-

Жүк көлігі ретінде түйелер пайдаланылды.



лық элементтердің қайта бас көтеруі қолға алыиған істің өз 
деңгейіңде жүзегө асуына біршама көдергісін тигізді. Алайда, 
ҚыаылАрмия бөлімдөрініңсоққысынан кейін бүлікшілөр ай- 
мақтыңоңтүстік-шығысына шегінеді.

Міне, Қарағанды аймағын бейбіт тұрғыда дамыту осыдан 
соң нақты арнасынатүседі. Сол кездө-ақ, аймақтың индуст- 
риалдықдаму келешегі табиғи байлықтарын терең зерттеуге 
байланыстыекендігі білінгөн еді.

Қарағанды өңіріне елдің назарын аудартқан, аймақты 
игөрудіжөдел қолғаалудың қажеттігін ғылыми 7урғыда дәлел- 
депшыққандар -  барлаушы-гвологтар болған еді. Негізі Қара- 
ғанды аймағы дөгендө төк ондағы көмір кенішімен ғана 
шектеліп қалсақ, онымыз мәселені толық ашып 
керсетпегеніміз болар еді. Қарағандының мол отынбазасы 
жалпы еңірдің индустриясын дамытудың қайнар көзі болды. 
Нөнәреө болмасын алдымен энергиякөзінен куаталуы қажет. 
Ал Қарағандыныңтаскөмірінағыз знергия көзінің өзі еді.

Белгілі геологтар Қ.Сәтбаев, А.Галевв, Н.Кассин, Н.Наков- 
ник. М.Русаковжәнебасқалардың20-шыжылдардағықажыр- 
лы еңбөгінің нәтижесінде Қоңыратта, Ж өзқазғанда, 
Семізбұғьща, Өспенде және басқажерлердетүсті металдар- 
дыңмол қорлары табылды. Социалистік индустрияландыру 
барысында қатарға қосылған бар енеркөсіп орындары тағды- 
рын Қарағаңды кемір кенішімен сабақгастырды, себебі олар- 
дыңқай қайсысының болмасын кемірсіз күні жоқ еді.

Орталық елдің шығысындағы индустрия аймағының 
келешегіде осылңюдегі кемір қорыныңқаншашқгы екендігіне 
байланьюты екйн№шан. Ғалым-зерттеушілер ігарапынан түрлі 
дәлецщәр, нақты і#іфрлар келтіріліп жатданымен үлкен істі 
қолғаалартұтатшабіркөсіп-пішіпаяуқэжетболатын. Себебі 
қиырдалагажвтдайНвзі күшболған квзеңда ендрйигвруүшін 
мол шығьшж?мсауқдаөг еди Жасшімегкюсйз тауекеіге ба- 
руғабаггпады. Гапвввтіңтіршрымдамаішрыннактлай түсу 
қажетбожды. Ел басына ауыртпашыяықтүсірген қилы кеэең 
еткөнсоң, ОрталықДалалықаймақтың болашағы және қазба 
байлығының қоры қанш&ідегвн мәселеге елденеше мәрте 
оралып отъу>дь(. К&МіғандЫныңжөр асты қазба байлығының 
үшан-теңіз екеңсигінө жоғарыдағылардың көзін жетхізген та- 
маша инженер-геолог Дмитрий Назарович Бурцев е д і...



Үшінші кнмір ошагы
Қазақстанның орталықжәне шығыс аймақтарындағы мол 

қазына байлықтары билеуші Коммунистік партия мен Совет 
өкіметініңназарын осы өңірді игеруге аудартты. Соған байла- 
нысты 1931 жылдыңшілдесіндеАлматықаласындаСолтүстік- 
Ш ығыс Қазақстанның ендірістік куштерін дам ы ту жөнінде 
бірінші конференция өтеді. Онда Қарағанды өңірін зерттеген 
инженер-геологДмитрий Бурцев белгіліғалымдардыңалдын- 
да осы өңірдің жерасты қазба байлықтары туралы баяндама 
ж асаған. Кеніштің алдағы  тағдыры осы конференцияның 
шешімімен байланысты еді. Шынында да Алматы конферен- 
циясы Қарағанды кенішінің өңірінде тарихи роль атқарды.

1930 жылдың мамырында келіп, Үлкен М ихайловкадағы 
Ж оғарғы  көш еден ұй ж алдап тұрған  Д .Б у р ц е в т ің  тобы  
Гапеевтіңзерттеулерін басшылыққаалаотырып, кеніштіңже- 
расты  байлығының жүйелерін анықтады. Олар Қарағанды 
көмірі үш бағытқа жұйеленді дегенгетоқталады . Алғашқысы 
Ескі Т ихоновкадан болашақ №3 шахтаға дейінгі, екіншісі Май- 
кудықаумағын, үшіншісі Жаңа Өзен мен Үлкен Михайловканы 
сабақтасты рған . Бурцевтің  тапсы рмасы  бойынша барлау 
партиясының топографы аумақтың топографиялық суретін 
дайындады.

Міне, Алматы конференциясында осы және басқа да атқа- 
рылған істер ортаға салынды. Соның қорытындысында оң 
шешім қабылданып, ол жоғарыға жөнелтілген.

Осыдан сәл бүрын Орталық Қазақстанның индустриялық 
дам у қарқынын жеделдетуге баса көңіл бөлініп, В.Куйбышевтің 
іө р ағал ы қ  етуімен КСРО  Халық ш аруаш ылығы Ж оғарғы 
кеңесінің президиумы «Республиканың«Қазақкемір құрылы- 
сы» тр е с ін е  қар асты  кем ір  кәс іп о р ы н дар ы н  с а л у  ісін  
Мемлекеттік басқару туралы» ережені бекіткен болатын. Т рест 
басқарушысы болып кемір енеркәсібінің білікті ұйымдастыру- 
йіысы Корней Осипович Горбачев тағайындаладьі. Міне, Ал- 
маты конференциясы жаңадан басталған осы істі одан арі ши- 
рату мақсатында үйымдастырылған болатын. 1931 жылдың 
қаңтарында дербес «Қарағандыкөмір» пайдалану тресі құры- 
яады. Оған шахталар салу және іске қосу жұмысы тапсырыл- 
ДЫ.



лық элементтердің қдйта бас көтеруі қолға алынған істің өэ 
деңгейінде жүзеге асуына біршама кедергісін тигізді. Алайда, 
Қызыл Армия бөлімдерінің соққысынан кейін бүлікшілер ай- 
мақтың оңтүстік-шығысына шегінеді.

Міне, Қарағанды аймағын бейбіт түрғыда дамыту осыдан 
соң нақты арнасына түседі. Сол кезде-ақ, аймақтың индуст- 
риалдық даму келешегі табиғи байлықтарын тереңзерттеуге 
байланысты екендігі бһлінген еді.

Қарағанды өңіріне елдің назарый аудартқан, аймақты 
игеруді жедел қолға алудыңқа)*сеттігінғылыми тұрғыда дәлел- 
деп шыққандар- барлаушы-геологтар болған еді. Негізі Қара- 
ғанды аймағы дөгенде тек ондағы кемір кенішімен ғана 
шектеліп қалсақ, онымыз мәселені толық ашып 
керсетпегеніміз болар еді. Қарағандының мол отын базасы 
жалпы еңірдің индустриясын дамытудың қайнэр көзі болды. 
Не нәрсө болмасын апдымен энергия кезінен қуат алуы қажет. 
Ал Қарағандының таскемір» нағыз энергия кезінің езі еді.

Белгілі гөологтар Қ.Сәтбаев, А.Гапеев, Н.Кассин, Н.Наков- 
ник, М.Русаковжәнебасқалардың20-шыжыпдардағықажыр- 
лы еңбегінің нетижесінде Қоңыратта, Ж езқазғанда, 
Семізбұғьща, Өспенде және басқа жерлерде түсті металдар- 
дыңмол қорларытабылды. Социалистік индустрияландыру 
барысында қатарға қосылған бар енеркәсіп орындары тағды- 
рын Қарағанды кемір кенішімен сабақтастырды, себебі олар- 
дыңқай қайсысыныңболмасын кемірсіз күні жоқеді.

Орталық елдің шығысындағы индустрия аймағының 
келешегіде осыщірдегі көмір қорының қаншалықты екеңщгіне 
байланысты екедаүққан. Ғалым-зерттвушілер тарапынан түрлі 
дәлеіщер, нақты цифрлар келтіріліп жатқанымен үлкен істі 
қолғаалартүстаташбіркесіп-пішіпаяуқажетболатын. Себебі 
қиыр далағажвтуйңвэікүшболғанкезеңде еңірді игеруүшін 
мол шығынжумсауқдеюетад. Жаошімөткадсізтвүемелге ба- 
руға баггпады. Гтттгің түжі>фіымдамаларын нақтылай түсу 
қажет болды, Ел басына ауыртпашылық түсірген қилы кеэең 
еткенеоң, ОрталықДалалықаймақтың болашағы және қдзба 
байлығының қоры қанша дөген мәселеге әлденеше мәрте 
оралып отырды. Қарағандының жер асты қазба байлығының 
үшан-теңга екендігіне жоғарыдағылардың көзін жвткізген та- 
маша инженер-геолог Дмитрий Назарович Бурцев ед і...



Үшінші квмір ошаш
Қазақстанныңорталықжәне шығыс аймақтарындағы мол 

&азына байлықтары билеуші Коммунистік партия мен Совет 
өкіметініңназарын осы өңірді игеруге аудартты. Соған байла- 
нысты 1931 жылдыңшілдесіндеАлматықаласындаСолтүстік- 
Ш ығыс Қазақстанны ң өндірістік куштерін дам ы ту жөнінде 
бірінші конференция өтеді. Онда Қарағанды өңірін зерттеген 
инженер-геолог Дмитрий Бурцев белгіліғалымдардыңалдын- 
да осы өңірдің жөрасты қазба байлықтары туралы баяндама 
жасаған. Кеніш тің алдағы  тағдыры осы конференцияның 
шешімімен байланысты еді. Шынында да Алматы конферен- 
циясы Қнрағанды кенішініңөңірінде тарихи роль атқарды.

1930 жылдың мамырында келіп, Үлкен Михайловкадағы 
Ж оғарғы  көш еден уй ж алдап тұрған  Д .Б у р ц е в т ің  тобы  
Гапеевтіңзерттеулерін басшылыққаалаотырып, кеніштіңже- 
расты  байлығының жүйелерін анықтады. Олар Қарағанды 
көмірі үш бағытқа жүйеленді дегенге тоқталады. Алғашқысы 
ЕскіТихоновкадан болашақ№ 3 шахтағадейінгі, екіншісіМай- 
К^ДЫҚаумағын, үшіншісі Жаңа Өзен мен Үлкен Михайловканы 
Сйбақтастырған. Бурцевтің тапсы рмасы  бойынша барлау 
оартиясының топографы аумақтың топографиялық суретін 
дайындады.

Міне, Алматы конференциясында осы және басқа да атқа- 
рыя^ан істер ортаға салынды. Соның қорытындысында оң 
шешім қабылданып, ол жоғарыға жөнелтілген.

Осыдан сәл бүрын Орталық Қазақстанның индустриялық 
дамуқарқынын жеделдетуге баса көңіл белініп, В.Куйбышевтің 
тврағалы қ етуімен КС РО  Халық ш аруаш ылығы  Ж оғарғы 
МЩесінің президиумы «Республиканың«Қазақкөмірқұрылы- 
СЫ тр е с ін е  қар асты  кем ір  кәс іп о р ы н дар ы н  са л у  ісін  
мемлекеттік басқару туралы» ережені бекіткен болатын. Трест 
басқарушысы болып кемір өнеркәсібінің білікті ұйымдастыру- 
шысы Корней Осипович Горбачев тағайындалады . Міне, Ал- 
маты конференциясы жаңадан басталған осы істі одан әрі ши- 
рату мақсатында үйымдастырылған болатын. 1931 жылдың 
қаңтарында дербес «Қарағандыкемір» пайдалану тресі құры- 
ладьі. Оған шахталар салу және іске қосу жұмысы тапсырыл- 
ДЫ.



1931 жылғы21 қаңтарда Халық Комиссарлары Кеңесіжа- 
нындағы Еңбек және қорғаныс кеңесі «Қарағанды кенішін да- 
мытужоспары туралы» арнайы қаулы қабылдады, ондаКСРО  
Жоғарғы Халық шаруашылығы кеңесінің 1931 жылы Қараған- 
ды ауданында 16 ш ахта салу жөніндегі шешіміне келісім  
беріледі.

Кеніштің шапшаңдамуына оның орталықтан, сыртқа шы- 
ғатын жолдардан қашықтығы үлкен кедергі болады. Үлкен мін- 
деттерді шешу үшін алдымен жол байланысы мәселесін айқ- 
ындап, шешіпалу қажетеді. Көп куш-қайратжүмсап, істіұтым- 
ды уйымдастыру нәтижесінде ГІетропавл-Ақмола темір жолы 
Қарағандыға дейін тартылып, Қарағандыға тұңғыш поезд 
1931 жылдың 1 ақпанында келді. Осыдан соң-ақ жаңа өндіріс 
орнына ағылып шахта жабдықтары, құрылыс материалдары, 
азық-туліктиелген вагондар келе бастады.

Осы 1931 жылдың20наурызындабассейнқұрылысыаума- 
ғында пайда болған елді мекеннің маңызын ескеріп , оның бо- 
лащағын болжай келе, сонымен қоса Қарағанды аумағына 
бірегей шаруашылық бағытын беру мақсатында Қазақ Орта- 
лықатқдру комитетініңсекретариаты Қарағанданы аудан кұра- 
мынан бөліп, жеке бюджеті бар, әрі Орталықатқару комитетіне 
тіквлей бағынатын Қарағанды поселкелік кеңесін құру туралы 
мәселені қарайды. Жаңадан құрылған поселкелік кеңестіңор- 
талығы Үлкен Михайловка селосы болып белгіленді.

Қарағанды өңірінің дамуы мен оның болашағы үшін 6 К  /б/ 
П Орталық комитетінің 1931 жылғы 15там ы здағы  қабылда- 
ған «Көмір және кокс ресурстарын молайту туралы» Қаульюы- 
ның м аңы зы  үлкен  б о лды . С о л  қаулы да  «Қ ар аған ды  
бассейнінің географиялы қ жағдайы, көмірдің орасагі мол 
қорының болуы, оның кокстелетіндігі, көмір қабаттарының 
қолайлы орналасуы Қарағанды көмір кеніші негізінде КСРО- 
ның қуатты үшінші көмір базасын жасауды талап етеді» деп 
атап өтілген. Осы тарихи шешім Қарағанды бассейнініңелдің 
бтын базасын дамытудағы  халық шаруашылығы маңызын 
белгіледі, әрі Бұкілодақтық үшінші көмір ошағының қауырт 
өркендеуініңбастауы болды.

Иә, сол отызыншы жылдардың басында Арқа төсіндегі жаңа 
шаһардың іргетасы қалана бастады. Атап өту керек, қала құры- 
лысы мен ш ахталарды  іске қосу зор қиынш ылықтармен



жургізілді, техника мен жабдықтар кешеуілдеп жетті. Матери- 
Ш Щ ықдабдықтау нашар болды. Қала салуш ылардыңтұрғын 
мекен жайлары да сын көтермеді. Өндіріс орындарының, шах- 
толардың құрылысы бірінші кезекке шығып, тұрғын үй салу 
меселесі ысырылып қапа берді. Жұмыеты екі бағытта жүргізуге 
куш-қуат жетпеді.

Қала құрылысы мен шахта салу ісі өндіріс ошақтарын ашу 
ө»цірді геологиялық барлау ісімен сабақтастырыла жүріп жат- 
ты . Кө м ір д ің  мол қоры ш оғы рланған  ай м ақ  екен д іг і 
дәлелденгенімен, оның нақты мелшері қанша деген сауалға 
жауап әлі берілмеген. 1933 жылы Д.Бурцев бірқатар маңызды 
ш гаю гиялық зерттеу жұмыстарын жұзеге асырды. Ол Г.Кас- 
син және Г.Медоевпен бірлесе отырып бассейннің геология- 
лықкартасын жасау жұмысын аяқтайды. Тұңғыш рет Қараған- 
ды кенішіндегі көмір қорының мелшері қанша деген сауалға жа- 
уап берілді. Бурцевтің тобы дайындаған есепте ол 50 милли- 
ард тонна деп белгіленеді. Ал Орталық комитет бірқатар 
түэетулерді, ескертпелер мен тұжырымдамаларды басшылыққа 
алаотырып, Қарағанды аймағыныңтас көмірбайлығы 32 мил- 
лиард тонна деген шешім шығарады. Бұл сан ұрпаққа жетер 
улан-ғайыр байлықеді. Ендігі жердеосы өңірді игеріп, жер ас- 
тының мол байлығын жүйелеп алып, игілікке жарату міндеті 
Т¥РДы, Қарағанды поселкесі жыл емес, ай сайын өсті. Одақ- 
тагыүшінші көмір ошағының іргетасы қалана бастады.



ДііВастаі тусин дісант
ҚарағандынынЗО-шы жылдардың басындағы келбетін көз 

алдымызға кешчру қиын емес. Ж ат қолында болып, жырақта 
түрған, жұпыныекі- үш  шахтасы мен жеркепе үйлері ғана бар 
кеніштіңтірлігі м әзвм есед і, «Новый мир» журнапы өзінің 1932 
жылғы №1 санында атап өткеніндей, жүмысшьшар мен инже- 
нер-техник қызметкерлербаспана тосып, жер кепелерде, киіз 
үйлерде сығылысыпіұрып жаттьі. БрЕЩЖүмысбір сәттоқта- 
мады. 1931 жылдың орта түсында 16 көлбеу шахта кзке қосы - 
лып, жылдыңекІншіЖәртысындатағы 12 шахтаныңнеіізі қалан- 
ды. Кен инженері Н.Финкельштейн мен профессор А.Гапеевтің 
Қарағандыныңжер асты байлығы қанша деген тақырыптағы 
«За индустриализацию» газеті беттеріндегі (2 8 .1 2 .3 0  ж. және 
5 .01.31 ж .) пікірталасына үн қосқан «Қазақкөмір қүрылысы» 
тресінің басқарушысы К.Горбачев осы газет бетінде Қараған- 
ды кенішін дамытудағы өз ой-пікірін білдіреді. Оның мақала- 
сы «Ірі немесе ұсақ шахта» деп аталады . Білікті басшы шахта 
салу ісінде өзінің Донбастағы Кадиевкада істеген жылдары 
кеңіліне тоқыған тың шешімді үсы нады . Ол бойынша жер 
бетінен көмір қабатының қүлама бойымен көлбеу оқпан тар- 
ты ладу , сөйтіп, забойлар ашылады да , үсақ ш ахталар бір- 
бірімекқосылып, ортақтік оқпан төменнен жоғары қарай қазы- 
лады. Мүндай әдіспен әдеттегі 5 жылдың орнына шағын шах- 
та жарты жылдан кейін-ақ іске қосылып, көмір бере бастаійды. 
Қарағандыныңжағдайында және Орталықпартия комитетін
1931 жылғы 15 там ы здағы  қаулысында қойылған қауырт 
мерзімді орындау үшін бүл аса тиімді шешім еді. Және Арқа- 
ныңсуықта ұзаққа созылатын қысына қарсы тұратын қолай- 
лы ш ара болды . Ө йткені ж ұмыс негіз інен  жер асты нда 
жүргізіледі.

Дегенмен жаңа көмір ошағының аяқтанып кетуі орасан зор 
қиындықтарға тап болды. Өндірістік және тұрғын үй базасы жоқ 
болатын. Темір жолмен әлі жалғасқан жоқ. Сусыз шөлейт далада 
адамдардыңтұрмысы ауыр болды. Сонымен қатар басты про- 
блеманың бірі көмір бассейнін білікті шахтер кадрларымен қам- 
тамасызету еді. Міне, осы бір аса қиын сәтте Қарағаңдыға көмірлі 
Донбасс қол үшін берді. Өздерінің съезінде олар Қарағанды 
бассейнін қамқорлыққа алды. Ал Қарағанды кеншілері болса,



К.О.Горбачевтіңбасшылығымен донбастықтарға мынадайхат 
жолдады:

«Донбасс шахтерлері! Кеншіяердің Бүкілукраиндық 
съезінде көмір үшін күресте революциялық тәжірибесі 
бар, пролетариаттың озық отряды -  Сіэдер бізді қамқор- 
лыққа а лдыңыздар, сондықтан да, біз, Қарағанды шах- 
терлері, Сіздерге мыналарды айтамыз. Сіздер бізге бар- 
лықбағытта -  партия, касіподақ, еюмшілік- техникалық 
мөселелер жөнінде көмектесіңіздер. Бізге іскер больше- 
виктер -  уйымдастырушылар жіберіңіздер, ондаған маң- 
дайалды инженерлер мен техниктер беріңіздер. Бізге ма- 
манданған жумысшылардың ерікті отрядымен 
кемектесіңіздер. Бізге кен мастерлері, кен монтерлері, 
забойиіылар, тіреушілер, жол және шахта слесарьлары, 
шахта электриктері керек. Бізге жүздеген маман шахтер- 
лер жіберіңіздер.

БІз ез тарапымыздан сіздерге 100 *азақ жігітін 
жібереміз. Сіздер оларды мамандандырыңыздар, 
шахтерлікбақылауларыңызға алып, үйретіңіздер.

Сіздердің тежірибеңізді, Сіздёрдің біліміңізді, 
Сіздердің екі ревлоюцияда шыңдалған пролетарлық 
внегеңізді қазақтың жас пролетдриаты -  біздерге, Қара- 
ғанды шахтерлеріне үйретіңіздер».

Бұл үндеу ең алғаш рет орталық «Правда» және «Экономи- 
ческаяжизнь» газеттерініңкөшпелі редакциясы Қарағандыда 
ұйымдйһтырған «Зауголь Караганды» газетінің 1931 жылғы
16 шілдедегі 5-санында жарияланды. Кейін «Правда» газетінде 
7 тамызда адамдардың қолдарымен бірге жарық көрді (су- 
ретте).

Осы орайда республикалық газеттер «Экономическая 
жизнь» мен Донбастағы барлық әріптестерін Қарағандыға 
кемекжөніндегі екі онкүндікке қатысуға шақырды. Бұл көмектің 
барысы туралы материалдар үзбей жарияланып тұрды. 
Сөйтіп, Қарағандыға баруға тілек білдірген мамандармен 
қатар зәру жабдықтар да жаоақтала бастады.

Дрнбастықтар уәделерінде тұра білді. Соның айғағы -  «Эко- 
номическая жизнь» газетінде 11 қараша күні жарияланған 
«Бүкілодақтық кочегарканың кемегін қарсы алыңдар» деген 
хабар. Онда: «7 қарашада Никитовка станциясынан Дон-



баста уйымдастырылған Қара- 
ғаңдыға көмек эшелоны аттан- 
ды. Эшелоннын цкмпіына 
жиналганшаідажабідыктармнан 
басқа Қарағанды шахталары 
үшінеріүрлімшиіаидыістағы400 
Жумысшы, екімшілЫ-шаруашы- 
лық жене медениет кыз- 
меткерлері кіроді. Эшелонды 

1: женелтуге арналған салтанатты 
митингідааттанушыларғаСовет 

* одағынын үшінші кемір базасын 
куруда екпінді қарқынға қосы- 

^  луға қаттыаманат талсырыяды» 
делінген.

_  ! Бул аманат абыроймен орын-
; далды дей аламыз. Қарағандыға 
! көлген донбастық шахтерлөр 

Й В ГЖ і, ; вкпінді еңбек ұлгілөрін, Изотовтың
і оэық тәжірибесін жергіліісгі қазақ
і жұмысшыларына уйрете б ілд і. 

-Сөйтіп.Кдрағандьідақәраалтынта- 
сқыны удөй тусті. Егер 1930 жылы 

небәрі 12800тоннаотынендірілсе, 1931 жылы оныңмөлшері 
288 мың тоннаға, ал 1932 жылы 722 мың тоннаға жетті.

Украин шахтерлері өздерін «Донбастан түскен десантпыз» 
депатайтын. Қарағандының қалыптасуына зор үлес қосқан 
осы алғашқы қарлығаштардың есімін жылдар сілемінде зор 
ілтипатпен еске аламыз. Олардың қай-қайсысы болсын туған 
елкеміздің еркендеуі үшін зор еңбек сіңірді.

«Донбастың бір топ таңдаулы кеншілері Стаценко, Долгих, 
Попов, Балышев, Бондарев, Рябокляч, Ходунович жеке әдюпен 
175 забойшыны, 157 вагоншыны, 75 бекітушіні уйретті. Бар- 
лығы 1931-1932 жылдары 3856 адам оқыды, оның 2818-і 
қазақтар» дөлінгөн сол кездегі бір тарихи деректе.

Алғашқы «Қызыл эшөлонмен» келгендер арасында шахтер- 
лер әулеті де пайда болды. Егер кенші Ғалиолла Хайруллин 
1948жылы Социалистік Еңбек Ері атағына ие болса, оныңулы 
Алмас забойдағы орнын басты. Рябоклячтың баласы геоло- 
гия экспедициясында, Балышевтың немересі Саранда шахта



электр слесары болып істеді. Белгілі өндіріс командирі Васи- 
лий Митрофаненко мен Иван Г авриштің Виктор атты үлдары 
да әке жолын қуып кенші мамандығын игерді.

Қарағандының облыстық тарихи өлкетану музейінде 
бассейнніңөркендеу тарихына арналған арнайы экспонаттар 
бар. Солардыңарасында мына бір құжат көзге ыстықкөрінеді:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Донбасс -  Караганда
Вагон № 6
тов.Кривоносов, ударник Красного Вседонецкого 

Эиіелона, вдень 14-й годовщины Октября направляется 
иа боевой участок борьбы за уголь в 3-ю угольную базу -  
«Караганду».

7 ноября 1931 года
№43
ст.Никитовка Штаб.
Бұл Донбастың жоғарыда айтылған 385таңдаулы кеншісіне 

Қарағандыға атттанарда берілген аманат -  мандаттың бірі.
Қарағанды кеншілерініңүндеуінде айтылғандай, Донбасқа 

қазақ кеншілері де аттанып, мамандықтың қыр-сырына сол 
кездегі «пролетарлық бірінші көмір ошағынан» қанықты. Га- 
зөттерде сол жылы Донецк бассейніне 117 қазақ шахтері 
жіберілгендігіжазылған. Олардың қатарында Әбілхайыр Кен- 
жебаев, Қарар Нүрмағамбетов (Социапистік Еңбек Ері Бәшір 
Нұрмағамбетовтың ағасы), Бейсен Дүйсенбаев, атақты кенші 
Мағауия Рақышевжәнет.б. бар.6

Украин жерінде еңбек мектебінен өткен қазақкеншілерінің 
«өпшілігі кейін стахановшы бодцы, екпінді еңбектерімен көзге 
түсті. Сейтіп, Қарағандының даңқын асыруға лайықты үлес 
қосты.

Аркада туды жас кала
Бұл 1934 жылдың ақпаны болатын. Кешегі жұмысшы 

поселкесі БүкілресейлікОрталық Атқару Комитетінің қаулы- 
сымен қала мәртебесіне ие болды. Ақпанның 10-ы күні қол 
қойылған қаулыда «Қарағанды облысыныңТельман ауданын- 
дағы таскөмір бассейнін пайдалану женіндегі мемлекеттік 
трест құрылысының аумағында пайда болған елді мекенге



«Кдрағанды» атауы берліп, қала болып өзгертілсін»делінген. 
СХ:ылайша өркімнінаузында өртүрлі аталып, бір кездагі «Қара- 
ғандыбасы» дегён сөз үмытьцшіп* оныңорнынажеке жекеор- 
наласқанпоселкелер Үлкен Михайловка, Ескі Тихоновка, Зе- 
лөная Балка, Көпай город болып жалғасып кете баратын ата- 
улар ортақ қала қурамына өніп, ендігіжерде солардыңбәрінің 
басы қосылып Қарағанды депаталать»нболды. БүлқаулыАрқа 
төсіндөп' елді мекенге қапа мәртебесінберуімен қунды, әрі ол 
«Қарағанды» атауын ресми түрде нақтылап бекітіп берді.

Егер осьщан оөл бұрын орталығы Үлкен Михайловка бо- 
лып, 1931 жылы жұмысшы поселкесі құрылса, енді міне, араға 
небері үш жылды салып ол қала мертебееіне ие болды. Бұл 
сол кездіңелшемі үшін зор жетістік болатын. Егер бүгінгікүннің 
биігінен сол үш жылдың ішінде атқар ы лғандарға шолужаса- 
сақ, ауыз толтыра айтар ғаламат істердің жүзеге асқаШзін 
аңғарар едік.

Өткенде айтып кеткеніміздей темір жол торабының келуі 
өңірдіңшапшаң дамуына мүмкіндік берді. Темір жол Қара- 

бойына қанжүгіртті, барлық сала жедел ілгеріледі. 
Қадау*4(адау істер шоғырыныңең басталары ретінда мына- 
лардьгтізугеболады. Айталық, 1931 жылы қуаты 260 квт. Қара- 
ған#яәлектр станциясы іскө қрсылып, су құбырының құрылы - 
сыбасталады. Ендігі жерде мамандарды төк еырттан күтпей- 
ақжергілікті жерде даярлауға да кеңіл белінеді. Көмірөндірісі 
саласының мамандарын даярлайтын тау-кентехникумы ашы- 
лады.

Тұрғындардыңсауатын ашу, оларды саяси жағынан шың- 
дау бағытында да кең келемді істер қолға алынып, жүзегеасы- 
рыла бастады. Сол 1931 жылы Қарағанды аймағында тұңғыш 
баспа енімдері, жергілікті басылымдар емірге келеді. Месе- 
лен, Қарағанды аудандық партия комитетінің, поселкелік 
кеңестіңжәне аудаңдықкөсіподақ кеңэсініңорганы болыпта- 
былған «Большевистская кочегарка» газеті 11 қыркүйекте 
жарық керсе, араға айғатолар толмас уақыт ішінде, атапайт- 
қанда 4 қдзанда қазақ тіліндегі «Қарағанды пролетариаты» 
газеті шығады. Бұл басылымдар кейін облыстық газеттөрге 
айналған қазіргі «Орталық Қазақстан» және «Индустриальная 
Карагаңда» газеттерінің негізі болды. Сондай-ақ осы 1931 
жылдың 7 қарашасынан ефирге тұңғыш рет Қарағанды ра-



диосы шықты. Ол қазақ даласына Мәскеу мен Алматы үнін 
жеткізді.

Міне, Қарағанды қала мәртебесін алу қарсаңындаосылар- 
мен бірге қүрылыс, көмір өндірісі саласы нда да қыруар істер 
қолға алынып, ж үзеге асырылып жатты. Қазақстан Үкіметі 
жүмысшы поселкесіне қала мертебөсін беру мәселесін ерте, 
сол 1931 жылыақкетеріп, Орталыққаүсынысжасаған. Соның 
бір мысалы ретінде ҮІІІ шақырылған ҚазОАК секретариатының
1931 жылдың 27 желтоқсанда еткен мәжілістің шешімін ай- 
туға болады. Осы мәжілісте Арқа төсіндегі ендіріс ошағына 
Зйналып қалған елді мекенге қала мәртебесін беруге әбден 
болады  деген  түж ырым ж асалғаң . Атап ай тсақ , мөж іліс 
шешімінде «Қарағандыдағы қазіргі поселқелік кеңестің орны- 
на ҚазОАК-небағынатын дербес қалалықкеңесүйымдасты- 
рылсын» дегенжолдар бар. Осы қаулыны Мәскеутек 1934жыл- 
дың ақпанында ғана бекіткен.

Солай болғанымен Қарағанды оол 1934 жьшға дейін де 
Қазақстан Үкіметінің шешімі негізінде қала ретіндегі дербес 
қызметін атқара берді. Оған дөлел ретінде 1932 жылдың 
Шілдесінде еткен Қарағанды қалалықкеңесініңбірінші мәжілісін 
айтуға болады. Онда «Ағымдағы жәғдай және қалалық кеңестің 
Кеңестер Одағыныңүші.нші кемір баэасынын қүрылысындағы 
міндеттер туралы» мәселе қаралған. БК/б/П Қазақ елкелік 
комитетінің 1932 жылғы 13 қаңтардағы кеңейтілген пленумын- 
да «Қарағандыны бүкіл Қазақстан, барша Кеңес Одағы болып 
йаламыЗ!» деген үранкөтөрілді. Осының алдында, 1931 жы- 
лғы 26 желтоқсанда комлартияныңорталықорганы «Правда» 
газетінде «Қарағанды Қазақстанда орналасқан» деген баспа- 
сезге  шолу материалы  жарияланып, қаланың өлеуметтік- 
түрмыс мәселесі қатты сыналған болатын. Соған орай пле- 
нумда ҚарағандыДағы түрғын үй қүрылысдағы қалыптасқан 
күрделі жағдай жан-жақты сөз етіліп, оны шешудің нақты жол- 
дары қарасты ры лды . Осы негізде КСРО ХККА уы рөнеркәсіп  
Халық Комисариатына Қарағанды аумағының қүрылысын осы 
комиссариатты ң ерекш а назарында болатын қүрылыстар 
тізім іне енгізутуралы  үсыныс жасады. Сол негізде осы коми- 
сариат Қарағандыдағы тұрғын үй-коммуналдық қүрылысқа 8 
миллион сом бөлді.

Қ ар аған д ы н ы ң  қ а л ы п та су  ке зе ң ін д е  еш  қиы нды қ



ұласып, олар соғысты Праганыңоңтүстік маңында аяқтаған.
Қарағанды топырағынан майданға аттанған тағы бір әске- 

ри құрама 378-ші Перекоп атқыштар дивизиясы. Бұл диви- 
зия 1941 жылы жасақталып, 61 -ші Армия құрамында сан ұры- 
сқа қатысады. Дивизия Севастопольді, Бухаресті жаудан бо- 
сату үшін болған шайқастарда ерліктіңтамаша үлгісін көрсетті.

Ұлы Отан соғысыныңтарихында өзініңатын мәңгіге қалды- 
рған Ленин орденді ҚызылТулы 310-шы Новгород атқыштар 
дивизиясы да Орталық Қазақстанда жасақталды.

Бүгінгі күні тарихи дөректер Қарағанды аймағынан 1941 - 
1945 жылдары Отан қорғауға45 мыңға жуықазаматтыңатта- 
нғанын дәлелдеп отыр. Олардың арасынан 18 мыңдай боз- 
дақ туған топырағына оралмай, майдан даласында, елден 
жырақта өшпес ерліктіңүлгісін танытып, қаза тапты.

Иә, майдандаласындақарағандылықжауынгерлерерлікпен 
шайқасты. Соныңдәлелі ретінде 18 қарағандылықжауынгер -  
Совет ОдағыныңБатыры жоғары атағын алды. Қазыналы Қара- 
ғанды өз ерлерін өшқашан ұмытқан емес. Оларды әрқашан мақ- 
тан етіп, құрмет түтады.

Қарағандыдағы әуе клубында үшқыш мамандығын алып, 
кейін Орынбор авиация училищесінде оқыған Нүркен Әбдіров 
есімін қарағандылықтар мақтан етеді. Барлығы 17 әуе шайқа- 
сына қатысқан Нүркен жаудың 18 танкісін, 46 жүк машинасын, 
оқ-дәрітасыған 18 керуенді, жанар май қүйған 3 цистернаны 
талқандады, бес зенитқоныдырғысының, бірнешежабықатыс 
үясының көзін құртты. Жаудың сан жүздеген жауынгерлерін 
жер жастандырды.

Ұш қыш жерлесім із 1942 жылғы 19 желтоқсанда езінің 
серігі, атқыш, әрі байланысшы Александр Комиссаров екеуі 
кезекті жауынгерлік тапсырмамен аспанға кетерілді. Тек осы 
сапарында ғана олар Боков-Пономарев станциясының ма- 
ңындағы жаудың алты танкісін, бірнеше атыс үясын және зе- 
нит артиллериясының екі қондырғысын жояды. Алайда аспан- 
нан жауына жасындай тиген Нүркеннің самолетіне жау оғы да 
тиеді. Қырандай жауына шүйліккен үшқыш сын сағатта да аб- 
дырап, абыржымады, өздеріне оқтиіп, еліммен бетпе-бет кел- 
ген түста да от жалмаған самолетін жаудыңәскери қару-жа- 
рақтары шоғырланған түсқа бүрып, оларға аспаннан от бо- 
лып шүйілді. Есіл ер осылайша соңғы күші қалғанша жаумен



арпалысып, санжүздегенжаудыңкөзін құртыгі, жастықтарын 
алакетті.

Бүл күнде қаламыздыңтөрінде Совет Одағының Батыры, 
қэһарманүлымыздыңескерткіш ітүр. Әрі үлкен даңғыл Нүркен 
есіміменаталады. ҚарағандылықтарНүркенніңерлігіне басиіп 
қана қоймай, оның жауынгер сөрігі А .Комиссаров есімін де 
ерекше қүрметтүтады .

Нұркен даңғылымен үзеңгілес көше қазір Комиссаров 
есімімен аталады . Ерлікті құрметтеу, оны жас ұрпақжадында 
мәңгілік қалдырудың үлгісі осы-ақ болар.

Қарағандылықтар есінде хас батырлар Мартбек Мамыра- 
ев, Ф едор Яковлевич Иванишко, Арсентий Игнатьевич Мо- 
роз, Семен Андрианович Лебедев, Амантай Дәулетбеков, 
Қазыбек Нұржанов, сондай-ақЖ ауынгерлік«Даңқ» орденінің 
толықиегерлері Ботай Байзақов, Иван Андреевич Карабанов, 
Мүтәш Сүлейменов, Жақсынбек Үншібаев, Николай Изотович 
Покатиловжәне басқаларының есімдері мәңгілік жаңғырып 
тұратынына еш күмән жоқ.

Орайы келгенде айта кету қажет Даңқ орденінің үш дәре- 
жесімен толық м арапатталған , атақты  ж ерлесім із Мүтәш 
Сүлейменов Ұлы Ж еңістің 50 жылдығына байланысты 1995 
жылы Мөскеу қаласындағы Қызыл алаңда өткен салтанатты



шеруге қатысу мәртебесіне ие болды.
Жалпы фашизмге қарсы күресте көрсеткен батырлығы мен 

ерен ерліктері үшін 6587жерлесіміз Совет Одағыныңжауынгер- 
лік ордендерімен және медальдарымен наградталған. Бұл да 
қазыналы қарашаңырақ- Қарағандыөңірініңұл-қыздарының 
жаумен шайқастабабалардәстұріне лайықерлікпентабанды- 
лықты, қайсарлық пен қажырлылықты таныта білгенін андатса 
керек.

Ұлы Отансоғысынақатысушылардыардақтап, құрметтұту 
азаматтық игі дәотүрімізге айналды. Соның көрінісі деу қажет, 
жыл сайынғы Ұлы Жеңіс мерекесі күндері арамыздағы арда- 
герлерге қал-қадірінше сый-сияпат жасалып, жас буын олар- 
дың өз аузынан сонау алы ста қалған қаһарлы күндерден 
естеліктер тыңдайды.

Рас, қан майданға аттанған 45 мыңға жуық қарағандылық- 
тардың ұштен бірі туған топырақтан ш алғайда, Отан қөрғау 
жолында қаза болды. Оларды ұмытуға қақымыз жоқ, майдан 
даласында жан қиған арыстар алдында бүгінгі ұрпағы өрқа- 
шан бас июі қажет. 1987 жылғы 17 қаңтарда СОКП Орталық 
Комитеті арнайы қаулы шығарып, онда соғыс даласында мерт 
болған ерлер есімін мәңгілікесте қалдыру мәселесі кетерілген. 
Осы қаулыға сәйкес Қарағанды облысынан аттанып, майдан 
даласынан оралмаған боздақтар туралы 3 томдық «Зерде» 
кітабы жарық көрді. Бұл олардыңаруағына керсетілген қүрмет, 
боздақтар есімін мәңгілік жадымызда қалдырудың жарқын 
керінісі.

Сарыаркодан майданға салемдеме
Ұлы Отан соғысындағы жеңіске барша совөт халқы үлес 

қосты . 1942 ж ы лды ң ақпан айы нда о р талы қ б а сп асе з  
беттерінде Совет Одағы телеграф  агенттігінің «Эшелондар 
мерекелік сыйлықпен майданға кетіп барады» деген хабары 
жарияланды. О нда« ... Қазақстанныңбарлық 14облысы бір- 
бірэшелоннан сыйлықжөнелтті. Майданғақазірдіңөзінде 100- 
ден астам вагон кетті...» деп жазды . Даңқты Қызыл Армияның 
24жылдығы құрметіне майдандағы жауынгерлерге арнап сый- 
лықженелту жөніндегі бастаманы кенді еңірдіңбаршатұрғы- 
ны қуана қабылдады. Ол айтпаса да түсінікті еді. Батыстағы



чанды соғы сіш індебірөудіңбаласы , біреудіңжары, біреудің 
аивсіжүр, соларғаарнапқал-қадіріншесыйлықәзірлөпжөнел- 
і^ ге басқалар тәрізді қарағандылықтар да белсене кірісті.

Қарағанды қаласында майданға сәлөмдеме жөнелтугө ар- 
иалган салтанатты митингі сол 1942 жылдың 19 ақпан күні өтті. 
О ганхалы қкеп жиналды. Сарыарқаныңтөрі Қарағанды май- 
дзнға  аз уақыт ішінде 28 вагон азық-тұлік, киім-кешек басқа 
дакерек-жарақжинағаңеді.

Өткен күндердің куәгері -  сарғайған газет беттеріндегі осы 
сжиғаға байланысты жарияланған мынахабарды назарға ал- 
иай кету мұмкін емес. 1942 жылғы 20 ақпанда жергілікті ба- 
сылымдар:

«Қарағанды шахтерлері, Балқаш пен Қарсақбай металург- 
тері, Қоңырат, Жезқазған кеншілері, теміржолшылар, колхоз- 
шылар мен колхозшы әйелдер, біздің облысымыздың бар- 
ж іқеңбекш ілері екі аптада даңқты Қызыл Армияныңжауын- 
герлеріне, командирлері мен саяси қызметкерлеріне сыйлық 
дайындады. Біздің кең байтақ облысымыздың әр түпкірінен 
май, ет, шүжықенімдері, печенье, қант, ш арапж әнебасқада 
там ақсаяы нғанмы ңдағанпосы лка әзірленді. М әселен, Ш ет 
ауданының еңбекшілері Қызыл әскерлерүш ін  1800 кг. ет, 7 
цёнтнерүн, қант, шұжық, майжинады.

Кеш е, ертеңгілік сы йлы қтиген  эшелон Солтүстік-Баты с 
майданынажүріп кетті...»  депж азды .

Солтүстік-Батыс майданға Қарағанды облысыныңсәлем- 
двмесін алты адамнан қүралған делегация алып баратын бол- 
ды. Олардың негізі қарағандылықтар болатын. Делегацияға 
ж етекш ілікетусол кездегі Қарағанды қалалық партия коми- 
тетініңсекретарыҒабдырахманӘбдіхалықүлыТөлепбергенов- 
«ежүктелді (Делегация жетекшісі Ғ .Т  өлепбергеновпен әңгіме 
сұхбаты «Орталық Қазақстан» газетінің 1985 жылғы 15 ақпан- 
дағы санында «Сарыарқадан әкелдіксәлемдеме» деген тақы- 
рыппенжарияланған).

Д елегация құрамында Қарағанды облыстық комсомол 
комитетініңсекретары Нина Васильевна Дроздецкая, Қара- 
ғаңдыдағы № 18 шахтаның навалоотбойшігі Тілеубек Сызды- 
*рв, Қарағанды Киров атындағы № 1 мектептің мүғалімі Сви- 
рж ова, Балқаш қалалықпартия комитетініңсекретары Ысқа- 
қрв және облыстық астық өнімдерін дайындау конторының



қыэметкері Исаков болды.
Осы құрамдағы делегацияны аса жауапты сапарға шыға- 

рып саларда облыстық партия комитетінің бірінші секретары 
Х.Пазиков қабылдап, оларға оң сапар тіледі, сонымен бірге 
облыс еңбекшілері атынан Солтүстік-Батыс майдандағы Қыэыл 
А рм ияны ң ж а уы н ге р лер і, ко м ан ди р лер і мен са я си  
қызметкөрлеріне арналған хатты тапсырды. Хатта:

«Құрметтіжолдастар, біздіңқарапайымсыйымыз -  28 ва- 
гон азық-түлік өнімдерін қабыл алыңыздар, Бұл -  майдан мен 
советтылыныңқандасбірлігініңсимволы.

Ол, осы сылықтар, сіздерді Социалистік Отанды қорғау- 
дағы , б іздің балаларымыздың, әйелдер мен қарттардың 
қау іп с ізд іг ін  сақ тауд ағы  жаңа ж ауы нгерл ік  е р л ік те р ге  
жігерлендірсін», -  деген жолдар бар.

Сәлемдеме тиелген 28 вагон тұратын эшелонды барша 
қарағандылықшығарып салды . Вагон қабырғасына «Қызыл 
Армия жауынгерлері! Қарағанды еңбекшілерінің мерекелік 
сәлемін қабыл алындар!» деген сөздер айшықты етіп жазылғ- 
анболатын.

Ж олда бөгет болмады. Майдан даласы на елдің ыстық 
сәлемі мен сағынышын, әрі сәлемдемесін тиген эшелонды ер 
станция еш кедергісіз шығарып салды.

Қарағандылықтарды Солтүстік-Батыс майданныңекілдері 
салтанатпен қарсы алды. Осы жерде шағын митингі ұйымдас- 
тырылып, онда делегация жөтекш ісі, Қарағанды қалалық 
партиякомитетініңсекретары Ғ.Телепбергеновсөйлеп, май- 
дангерлерге Қазақстанның, соның ішінде қазыналы Қараған- 
ды еңірі тыл еңбекерлерінің ыстықсәлемін жеткізді. Бұдан соң 
майдан екілі, комиссар Горбачев сөз алып, майдандағы  
жауынгерлердің ерлігін ортаға салды . Әскери комиссар ез 
се з ін :« Біздіңелден басқа қайжердежұмысш ы екілдері сол- 
даттар  мен офицерлерге өзініңдосы , әрі бауыры деп санай- 
ды. Айтыңдаршы, мұндай бауырластық ешжердежоқ», -  деп 
аяқтағанеді.

Қ ар ағанд ы лы қ  д е л е га ц и ян ы ң  м үш елер і әскер и  
бөлімшелердеболып.жауынгерлердіңтұрмыстарыменжәне 
әскери командирлерімен жете танысады. Әскери госпиталь- 
де болып, жаралыжауынгерлермен жолығады. СовөтОдағы- 
ның Баты рлары м ен ке зд е с е д і. Бұл жөнінде де ле гац и я



Солтустік-Батыс майдан, наурыз 1942 ж.

»#үшелері Н .Д розд ецкая  мен А .С и б ирякова  ө зд е р ін ің  
естеліктерінде жазып, оны сол 1942 жылдың көктемінде елге 
оралған соң жергілікті баспасөзде жарияланған.

Солтүстік-Батыс майданының басшылары мен жауын- 
герлері қарағандылықтардың сый: сияпатына ризашылығын 
&лдірді. Оның куәсіндей майдан әскерлерінің қолбасшысы, 
генерал-лейтенант П.Курочкин мен майданы әскери советінің 
ыушесі, дивизион комиссары А.Пронин қол қойған хат осы 
күнге дейінсақталған. Ондажауынгерлердіңсерті: «...Қызыл 
Армия барлық совет халқының қолдауы арқылы фашист бас- 
қ.ынш ыларының та с -тал қаны н  ш ы ғарады  және ө з ін ің  
жауынгерлік борышын абыроймен орындап шығады...» де- 
генсөздермен жеткізілген.

О сылайш а қарағанд ы л ы қтар  м айданға  сәлем дем ө 
жеткізіп, тыл мен майданның бірлігін одан әрі нығай га тусті.

Қарағанды өңірінің майданға жөнелткен будан да басқа 
кәмегі ұшан-теңіз. Қазақстан тарихында көмірлі өңірдің бұл 
ип юі былайша баяндалады: «Қарағандылықтар еліміздіңқор- 
ғаныс қорын жасау жолындағы бүкілхалықтық қозғалысқа бел- 
сене қатысты. Олар 100 млн. сомнан астам соғыс заемы об- 
лигацияларын сатыпалды. «Қарағапды шахтері», «Қараған- 
датеміржолшысы» танк колонналары, «Қарағанды әйелдері» 
а т ы  санитарлық авиация звеносын қүруға көп қаражат жина-



ды. Қарағандыеңбекшілері фашистікбасқыншылардан азат 
етілгенУкраина шаруашылықтырыназор көмек беріп, оларға
22 мың пұттан астам астық, 55 трактор, 40 тркатор соқасын, 
11 мың ірі қара, 40 мыңдай қой-еш кі, 2 млн. сомдай ақша 
жіберді. Қарағанды әйелдері Донбасс балары үшін бақшалар 
мен яслилер салып жабдықтауға 3 млн. 307 мың сом ақша 
жинап, жөнелтті». Бұдан да басқа көмек-жәрдемдер көрсетті. 
Осының бәрі майдан мен тылдың біртұтастығын көрсетеді. 
С ары арқаны ң сәлем дем есі, ақш адай көм егі, басқа да 
жәрдемдері Ұлы Жеңісті жақындата түсуге және соғыстан кейін 
қираған аймақтарды қалпына келтіру ісіне қарағандылықтар- 
дыңтарапынан қосылған ұлес еді.

Тылдағы ерлік ецбек
Қарағандыныңкөмір базасы ретіндегі рөлі өтежоғары болды. 

Сол жылдары қазыналы өңірдіңдаңқы көңтарады. Оныңөзіндік 
себебідебареді. Батыстағыірі кенорындары, ендірісошақтары 
жау қолында қалып, барлық салмақ елдің шығысындағы енді 
ғана аяғын қаз басып келе жатқан өндіріс саласына түсті. Соғыс 
Қарағандыаймағыныңшаруашылықжәнемәдени құрылыстың 
ұшінші бесжылдық жоспарын орындауына кедергі келтірді. 
Отанға қауіп тонген сәттен-ақ барлықөндіріс ошақтары соғыс 
жағдайына қарай қайта құрылды.

Уақыт талабына орай облыс еңбекшілері «Барлығы майдан 
үшін!», «Барлығы жеңіс үшін!» деген ұранмен еңбек етті. 
Қарағандының елім іздің басты көмір базаларының біріне 
айналуы да осы ел басына күн туған қаһарлы кундерде еді.

Жау басып алған мекендердегі кәсіпорындар елдің шығыс 
аум ағы на жаппай көш ір іле  баста ға н  сол жы лдарда 
Қарағандыға да бірқатар кәсіпорындар, ғылыми-зерттөу 
институттары және басқа да мекемелер жеткізілген. Солардың 
ішінде ең негізгісі деп Пархоменко атындағы Луганск кемір 
маш иналарын жасау заводы н айтуы м ы зға болады. Ол 
соғыстың алғашқы айларында-ақ Қарағандыға көшірілген. 
Соғыс кезеңінде Совет Одағының қолдағы барлық соғыс және 
өнд ір істік  арсеналарды ұтымды ш оғырландырып, жаңа 
жағдайға шапшаң қалыптастырғанын айту қажет.

Тез арада қатарға  қосы лы п, енім ш ығара бастаған



ПІархоменко атындағы заводтын, жасаған кен жабдықтары 
Кдрағандының, Сібір мен Қиыр Ш ығыстыңкөмір кеніштеріне 
■внелтілді. Қарағандыға кен жабдықтарын жасау заводының 
■выіфілуі. әрі білікті маман-инженерлердің келуі Қарағандыда 
швлтр к.азу машиналарын жасау ісін дамытуға кең жол аш ты.
1942 жылы Жаңа Қарағанды кен-шахта және машина жасау 
эаөодтарын құру ісі қолға алынды.

Тек 1942-44 жылдар аралығында Қарағандыға еліміздің 
Батысынан 50 мыңнан астам адам көшіріліп әкелінді. Олар 
ііи ахталар да , ө н д ір іс  оры ндары нда, с о н д а й -а қ  халы қ 
ішаруашылығының түрлі саласында еңбек етті.

Қарағандының соғы с жылдарындағы еңбек қарқынын 
еселей арттыруына Мемлекеттік Қорғаныс Комитетінің 1942 
жыіщың 13 қыркүйегіндегі қабылданған «Қарағанды көмір 
бассейнінде көмір шығаруды үлғайту жөніндегі шұғыл шаралар 
т>ралы > және БК/б/П  Орталық Комитетінің осы жылдың 24 
Сеіриүйегінде қабы лданған  «Көм ір ш ы ғаруды  ұл ғайту  
м н-деттерін ің  қойылуына байланысты Қарағанды  көм ір  
бассейнінде партиялықжұмысты жақсарту женіндегі шаралар 
іүралы-- қаулылардың маңызы зор болды. Себебі 1942 жылдың 
«узінен бастап кеніште көмір өндіру көлөмі курт өсті. Жаңа 
шахталар қауырташыла бастады. Егер 1941 жылы ендірістік 
қуаттылығы жылына 550 мыңтоннажаңадан үш шахта ашылса, 
ал 1942 жылы куаттылығыанағурлымжоғары 12 шахтажәне 
ечі көмір разрезі пайдалануға берілді. Егер сол жылдардың 
көмір шығару керсеткіштеріне ұңілсеңіз мына жайды анық 
байқауға  болады. Қ а р а ға н д ы ға  со ғы сты ң  ең қиы н 
яезеңдерінде кемір өндіру мөлшері үздіксіз есіп отырған. 1941 
жьлы Қарағанды кеніш і жыл іш інде 7,2 млн.тонна көм ір 
шығарды. Ер азаматтардың майданға кетуі, білікті мамандар 
«.атарының си р е кс іп  қалуы, жер асты ауыр жұм ы сы на 
әйелдердің, ж асесп ір ім дерд ің  тартылуы кем ір өндірудің 
керсеткіш іне әсерін тигізбей қалған жоқ. Оны 1942 жылы 
бассейннің бұған дейінгі жылдан сәл аз, 7 млн. тонна көмір 
өндірілгенінен-ақ анық аңғаруға болады. Алайда бұдан соң 
жағдай күрт өзгерді. 1943 жылы 9,7 млн. тонна, 1944 жылы 
*0.Э млн. тонна, ал 1945 жылы 11,3 млн. тонна кем ір  
өмдірілген. Сол жылдардыңдеректері тағы да мынажайларды 
мәлімдейді. Соғыс жылдары Қарағандыда кокстелген көмір



шығару 2,3 есеге артк.ан. егер лавалар мен забойларда соғыс 
жылдарында 43 мың адам еңбек етсе, олардың 35 мыңы 
жаңадан қабылданғандар еді. Шахтада еңбек ететіндердің 
бірш амасы әйелдер мен қарттар болды. Кеніш тің ауыр 
жұмысына 12 мыңнан астам әйелдер (соның ішінде 2450-і 
тікелейжерасты забойына) тартылды. Солардыңараларынан 
ерен еңбегімен көзге тускен Ж .М ұқанова, К.Құлжанова,
А.Жданова, М.Каримова, Л.Лукина, З.Раева, М.Смағұлова, 
Б.Ташкеева, М .Тұрлыбаевалардың есімдерін атап өтуге 
болады.

Ж етпіс жасар қарт шахтер Бекбосын Сиқымбаевтың 
патриоттық өнегесі талайларды жеңіс жолындағы өнімді 
еңбеккежігерлендірді. Ол 1939жылы зейнеткерлікке шыққан 
еді, б ірақ ел басына қатер төнгенде қолына қайласын алып 
шахтаға қайта тусті. Халық ақыны Ілияс Манкин оныңерлігін 
өзінің «Бекбосын» атты дастанына арқау етті.

Соғыс жылдарындағы көмір өндіру ісінің күрт жоғарлауына 
Қарағанды көмір кеніш інде ғылым мен техниканың үздік 
жетістіктерініңкеңінен қолданыла бастауыныңтигізген ықпалы 
мол болды. Соғыс жылдары №31 шахтаның механигі Семен



С ем ен о вич  М акаров көмір ш ы ғар у , қо п ар у , қазу 
»*м ы стар ы н д ағы  еңбекті көп қажет ететін  ж ұм ы старды  
механикаландыру мақсатында өзі жасаған кен комбайнын 
вңдіріске енгізуді ұсынды. Алғашқы сынақтар жаңа техниканың 
еңбек енімділігі шын мәнісінде жоғарылататынын, жұмыс 
гүшін, яғни өңбек ететін адамдар санын азайтып, көп кемір 
шығаруға болатындығын дәлелдеді.

Семен Макаров Қарағандыдағы еңбекқадамын 1942жылы 
№31 ш а хта д а  (кей ін гі К .Го р б ач ев  а ты н дағы  ш а хта д а ) 
бастайды. Осы ш ахтаныңбасмеханигіболыпжүргендеөзінің 
көптен бері кекейінде журген ойын ж үзеге  асы ры п, кен 
машинасын жасап шығарады. Көйін осы жұмысын жетілдіру 
мақсатында ол 1945 жылы Қарағандыдағы кен техникасын 
жасау және ж етілдіру жөніндегі арнаулы конструкторлық 
бюроның жетекш ісі болды. Кейін екінші оайланған КСРО  
Жсғары Кеңесіне депутат болып сайланды.

Міне, соғыстың қызған кезінде іске қосылған Макаров кен 
комбайны Қарағанды кенішіндееңбекенімділігі курткөтеруге 
зор септігін тигізд і. Бассейнде социалистік жарыс кең еріс 
алды . М әселен , 1943 жылы кеніш тегі ком сом ол-ж астар  
бригадалары жыл ішінде жоспардан тыс және негізгі жұмыс 
уақытынан тысқары мерзім де 130 эш елон кемір ендірді. 
Қазыналы Қарағанды барш аелім із тәрізді, Қазақстанның да 
әр облысының назарында, қамқорлығында болды. Айталық, 
ір ге л е с  С о л тү с т ік  Қ а за қ ста н  облы сы ны ң ең бекш ілер і 
Қарағандының № 1,2 және 18-ші шахталарын қамқорлыққа 
алды. Колхоздар мен МТ С-терден Қарағандыға 500 жұмысшы 
ж ібер ілд і. Кенш ілер д і азы қ-түл ікп ен , б асқа  д а  қаж етті 
жарақтармен жабдықтауға ерекше кеңіл белінді.

Соғы с жылдары Қарағанды ға Киевтің  Л еся  Украинка 
атындағы орыс драм а театры  мен М әскеудің камералық 
театры  көшіп келген. Олар жергілікті енер ұжымдарымен, 
әсіресе радио комитетініңжанындағы Қазақхорымен қоян- 
қолтық араласа жұмыс істеді.

М айдан даласы н д а  ж ауынгерлер ұлы жеңіске ж етуге 
ұмты л са , ты лда да әр жүрек сол үмітті күн ді асыға күтті. Содан 
да болар, еңбек қарқыны күн санап есіп , Қарағандының 
ендірістікқуаты артты, соныңмысалы ретіндесоғыстыңсоңғы 
жы лы нда Қ ар ағанды  кен іш тер і кем ір ш ы ғаруды  со ғы с



қарсаңындағы  кезеңмен салы сты р ған да  екі е се ге  жуык, 
өсіргенін айтуға  болады . Ұлы Отан соғы сы  жылдарына 
Қарағанды кеншілері М емлекеттік Қорғаныс комитетінің 
ҚызылТуын алты мәртежеңіп алды.

Отты жылдарда окка айналған жырлар
Отан шебіне тұтқиылдан шабуылжасап, ажал оғын сепкен 

неміс фашистерініңтемір тағанды әскеріне кеңес халқы жұмы- 
л ған , ж ұды ры қтай  қарсы  тұр д ы . О сы  тұ с т а  қызыл 
жауынгерлердіңтыл еңбеккерлерініңжігерінжанып.рухынас- 
қақтату алдыңғы қатарға қойылды. Соғыс басталғанына екі 
аптаөтпей-ақГурьев, Қызылорда, Семейқалаларындахалық 
ақындарыныңкеңесі болып өтті. 1941 жылдың 24-25 маусым 
кундері Қарағандының кеншілер сарайында Қарағанды, Ақмо- 
ла, Қостанай, СолтустікҚазақстан облыстарыныңайтулыжыр 
дулдүлдері бас қосты. «Асқар таудай еліме, байтақ жатқан 
жеріме, шапты ф аш ист дегенде, ашуменен аралас жыр да 
келді көмейге»деп Жамбыл қартжырлағандай осы бас қосуға 
келген Шашубай Қошқарбаев, Ілияс Манкин, Омар Шипин, 
М аясарЖ апақов, Нұрхан Ахметбеков, Игібай Әлібаев, Сәби 
Әзденбаев тәрізді ақпа-төкпе ақындардың кекірегінен ерілгөн 
жыржолдары елдің патриоттықсезім ін асқақтатып, жасанғ- 
анжаудыңжолын бөгеуге мәмілелесті. Алайда ел басына кун 
туған ауыр шақтың алғашқы жылдарында кең көлемде додалы 
сайыстарұйымдастыруға мүмкіндік болмайды. Республика- 
ныңәрөңіріндөшашыраңқы айтыстарөткізіл іп , халықақын- 
дарыныңотаншылдықсезімдегі елең-жырлары жергілікті ба- 
сылымдарда жарық кереді. Жаудың болат құрсанған қалың 
әскері Мәскеу, Сталинградтұбінде ойсырайжеңілгеннен кейін 
жігері тасып, сезімі селдеген жыр перендері халықтың патри- 
оттық сезімін одан өрі шыңдау бағытында алқалы айтыстар 
еткізу шағыныңтуғанын айқын аңғарып, билік органдарына 
өтініш-тілектерін білдіребастайды. Кеміршілерастанасынан 
арна тартқан айтыс осыдан алпыс біржыл бұрын республика- 
лы қдодағаұласады . Бұлжөнінде қазақтыңклассикжазуш ы- 
сы, әдебиет зерттеушісі Мұхтар Әуезов «Советақындарының 
айтысы» мақаласында қазақтыңеңалғаш қы күрделі, көркем



тереңмазм ұнды айтысы  1939жылы Алматы қаләсында Нар- 
тай, Нұрлыбексияқтыекіатақтыақынныңайтысытүріндеетті... 
Сол айтыстан кейін республикалық үлкен айтысты 1943 жылы 
партия мен екімет басшылығының нұсқауы көмегімен жазу- 
шыларұйымы бастап, бүкіл Қазақстан көлеміндееткізді. Бұл 
жылғы айты сты ңбасы  еңәуелі, көмір кені, м ы стелегей і бар 
Қарағанды облысында басталды . Сол жылы аз уақыт ішінде 
айтыс барлық облыстарға жайылды. Қарағандыға үн қосып 
Қазақстанның көп облыстары совет ақындарының Ұлы Отан 
соғысы кезіндегі жаңа мазмұнды айтыстарын жүргізе баста- 
ды» депж азды .

Қарағандыда алғашқы айтыстарды ұйымдастыруға мұрын- 
дық болған облыстық «Советтік Қарағанды» газетінің редак- 
циясы болды. Сол бір күндер туралы газеттің соғыс жылда- 
рындағы редакторы Ә.Қарағүлов былай еске алады:

«... Қарағандыда Доскей Әлімбаев дейтін кепті көрген көне, 
белгілі халық ақыны бар-ды. Редакцияға жиі келіп тұратын. 
Б ірде бл майдандағы  армияның ерлігіне арналған елеңін 
әкеліп, езінің жас кезінде бір ақынмен айтысқаны женінде 
әңгіме айтты . Жұртшылық делебесін қоздыратын, кәріні де , 
жастыдатебірентетіносыайтысөнерініңсоңғы жылдарыұмыт 
қалып баражатқанынақынжылатындығынсездірді. Бұлбіздің  
журналистерге ой салды.

Жергілікті ақын-жазушыларды редакцияғажинап, пікіралы- 
стық. Әуелі екі шахтаныңатынан екі халық ақынын айтыстырып 
көрмек болып ұйғарылды. Екі апта бойы дайындықжұмысы 
жүргізілді. Осыдан кейін Қарағанды қалалық партия комитеті 
мен «Советтік Қарағанды» газетінің редакциясы 1943 жылы 
13 ш ілдеде бассейнде ақын-жазушылар мен кеншілердің 
кездесуінөткізді.

Қездесу «Ұлы Отан соғысы және Қарағанды кеншілерінің 
міндеттері»дегентақырыгіпенетті. Кемірқаласыныңтарихын- 
да болған бұл түңғыш айрықша бас қосуды облыстық партия 
комитетінің идеология жөніндегі секретары, қазіргі профессор 
Әмір Қанапин ашты. Кеншілердің емірі мен күресін жазу үшін 
Қарағандыға келіп жатқан белғілі жазушы, қазіргі академик, 
Социалистік Еңбек Ері Ғабит Мүсірепов сез сейлөді. Бұдан соң 
N^18 шахта мен №20 шахтаныңжұмыстары туралы ақындар 
Қайып Айнабеков мен Ілияс Манкин айтысқа шықты...



Ақындардың айты с өлеңі мен Ғабит М үсіреповтің сөзі 
газеттің  16 маусымында 125-номерінде толығымен жария- 
ланды.

Обком бюросы еңбекш ілер арасы нда ұгіт-бұқаралы қ 
жұмыстың пәрменділігі кұшейту құралы ретінде өзін толық 
ақтаған жарыстың дәстұрлі халықтық формасы болып табы- 
латын ақындар айтысына улкен саяси маңыз бере келіп, 14 
тамызда Қарағанды мен Балқаш қалалары халықақындары- 
ның айтысын өткізу жөнінде редакцияның қалалық партия 
комитетіменбірлесіпжасаған ұсынысынмақұлдады».10

Сөйтіп Қарағанды дағы алғашқы аймақтық айтыс 1943 жыл- 
дың 14тамызы күні Қазақ драма театрында балқаштық Ша- 
шубай Қошқарбаев пен қарағандылық Кешен Елеуов арасын- 
д а  ө тед і. 1941 жылы Қ а за қ ста н ға  еңбек с ің ір ген  енер 
қайраткері атағын алған Ш ашубай сол кезде 78 жаста болса 
да кәрі қырандай жыр томағасын сыгіырып, айшықты өлең 
жолдарын тау суындай сапыра тегеді.

Байлықтың биік қузын ұялаған,
Қыранмын асқар көрсем қиялаған.
Балқаш қатеңкелетін ш ыңболмаса, 
Шоқығаанау-мынауұяламан.
Алтайдай биігімсің Қарағанды,
Сен ғана тең келесің мына маған.
Досеке, Кешен қайда, Қайып қайда?
Кемшілік үқсамайды айыққанға.
Осында барды бар деп, жоқты жоқ деп,
Өзара сынға салсақ, айып бар ма?
«Жатпасын қисықағаш тез алдында»,
Ақындар соны түгел сезе  алдың ба?
Не жайда Қарағанды осы кезде,
Елестет бірің ш ықта көз алдыма, - деп елдіңеңсесін көте- 

рер самалдай торғын жырын ағытады. Ал жыр дүлдүлі Кешен 
өз кезегінде:

Майданға қару-жарақ, азық-түлік,
Таситынтемір жолдың- қаны көмір!
Мүз бүзып, толқын тілген, теңіздерде, 
Кереметкемелердіңжаны - кемір!
Бүгінгі техникалықтіршілікте.
Кемірсіз, айта алмаймын.бар депем ір .



Сарқылмас сол кемірдің дариясы ,
Қағітаған қара алтынның қазынасы.
Ш арұрып, о, Шашөке, шарықтадың,
Аз сезбен айтарыңды анықтадың.
Жаңылып қалмағайсыз, шолып еттім ,
Қайратын Қарағанды танытқанын, - деп 
аз сезге  кеп мағынасидыра отырып, кеншілердіңмайдан 

жылдарындағы жанкешті еңбегін мақтантұта елеңмен ереді.
Айтыстыңмәтіні газеттің 18тамыздағы  номеріндежария- 

ланды, ал Қоңыраттағы айтыс тіпті орыс тіліне аударылып, 
жергілікті газеттерге шықты, үзінділері Л . Пинегинаның «Мед- 
ный гигант» кітабына енгізілді.11 Сол жылдың күзінде ақындар 
айтысы кеңінен қанатжайып, қала, аудан, совхоз, колхозжәне 
кәсіпорындар арасындағы жыр бәйгелерінеуласады. Облыс- 
тықпартия комитетініңсол кездегі хатшысы Ә.Қанапин 1943 
жылдыңб желтоқсанында «Казахстанская правда» газетінде 
жарияланған «Сила айтыса» атты мақаласында колхозаралық 
10, қалааралық 1, ауданаралық 3, кәсіпорындараралық 2 
айтыс еткенін жазады.

1943 жылдың 15 қарашасы күні Қарағанды қаласында 600 
адам қатысқан малшылардыңоблыстықслеті етеді. Осы келелі 
кеңесте Маясар мөн Шашубай, Болман мен Кешен, Кеншімбай 
мен Қайып, Ілия с пен Бүралқы ақындар ез аудандары атынан 
ж ы рсайы сы натүсіп , ауылеңбеккерлерініңотты жылдардағы 
еренеңбегінжырғақосып, кемш іліктердісынтезінеалады .

Соғысжылдарында «Оянған елке» романына материалдар 
жинау мақсатымен кеміршілер қаласына ат басын тіреген 
белгілі сез зергері Ғабит Мұсірепов Арқа ақындарының айты- 
сына куә болып, «Советтік Қарағанды» газетінің сол жылғы 
тамызайындажарықкерген мақаласында: «Ақындарайтысы- 
ның бүгінгі іске қандай әсөр беретініп кезімен көріп отырған 
Қарағанды ақындары Қызылорда мен Семей облысының 
ақындарын айтысқа шақырып қойды», деп жазды. Облыстың 
белгіліхалықақындары ДоскейӘлімбаев, Шашубай Қошқар- 
баөв, Қайып Айнабеков және басқалары Семей облысынан 
Нурлыбек Баймүратов, Қызылорда облысынан Нартай Беке- 
жановтыайтысқашақырды. Кепұзамай Нүрлыбеккеміршілер 
қаласына келді. Қарағанды ақындары Семейге барды. Бұл екі 
облыс арась/нда өткен айть/стардың ықшамдалған мәтіндері
23 желтоқсанда облыстық газетте «Асыл сез , тасқынды жыр



жеңіс үшін» деген тақырыппен жарияланып, кейіннен жинаққа 
енді.

1943 жылдың 29 тамызы күні республикалық «Социалистік 
Қазақстан» газетінде «Қайдасың Нұрлыбек пен Нартай ақын» 
деген тақырыппен бір топ қарағандылық жыр сүлейлерінің 
өлең-арнауыжарияланады. Оған Доскей, Шашубай, Қайып, 
Сәби, Көшен ақындар қол қояды. Ондағы:

Майданда күн туатын марқаятын,
Қүлшынып үрандамас қандай ақын.
Белінен Сарыарқаның дабыл қақтық,
ҚайдасыңНұрлыбек пен Нартай ақын?

Белсеніп шықайтысқабалуаның,
Сезіміз жайы болсын шаруаның.
Жиналып кеңесейік-бас қосайық,
Халықтыңкөтеруге аруағын! - деген
жыр жолдары жер-жердегі тарлан ақындардың талайының 

қолына қайырадан үкілі домбырасын алдырып, облыстықжыр 
додаларынөткізуге мұрындықболды. Сол жылдыңкүзінде-ақ 
Қызылорда, Гурьев, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Жамбыл, 
Семей об лыстарында халықақындарының айтысы болып өтті. 
Жыр додалары өтпес бұрын айтыс ақындары өндіріс орында- 
рын, ауыл-селоларды аралап, кеншілердің, малшылар мен 
егінш ілердіңжұмысжайымен танысты. Әлеуметтік салалар- 
дың жағдайына да баса назар аударды. Кейбір облыстарда 
Қазақстан Жазушылар одағыныңмүшелері болып, айтыс ал- 
дында әдістемелік жәрдем көрсетті. Осындай жан-жақты 
әзірліктен кейін республикалық айтыс өткізуге үйғарым жа- 
салды.

Жалынды жырларын ел басына күн туған шақта жауды же- 
ңуге арнаған республикалықақындар айтысы 1943 жылдың 4 
желтоқсан күні кешке сағат 8-де Алматыдағы академиялық 
операжәне балеттеатрында басталды. Сол күнгі «Социалистік 
Қазақстан» газетінде «Асыл ой, ағынды жыр жеңіс мүддесіне 
арналсын» деген тақырыппөн бас мақала беріледі. Ақындар 
айтысыныңтұсауын жүз жасқа табан тіреген Жамбыл Жабаев 
толғау елеңімен кеседі.

Айтыстыңекінші күніндеОңтүстік Қазақстан мен Қызылор- 
даақындарыайтысқатүседі. Мұнда Орынбай, Әлібек, Қаза- 
нғап, Нартай мен Үржамал ақындар бақсынайды. Жыр дода- 
сыныңекінші күні Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Алматы об-



лыстарыныңжыр дүлдүлдеріайты сқатүседі.Театрғаж иналғ- 
ан.қалыңқауымдыЖ амбыл, Нартай, Қуат, М олдахметтәрізді 
айтыс өнерінің ақиықтары кестелі сөз, көрікті ойларымен тәнті 
етеді. Айтыстың соңғы үшінші күнінде М аясар Ж апақов пен 
(Қ арағанды ) Н үрлыбек Байм үратов (С ем ей ), Ж олдыкей 
Нүрмағамбетовпен (Қарағанды) Төңірберген Әміренов (Се- 
мей) және басқа жыр саңлақтары сайысқа түсіп , отты жыл- 
дардағы ел тынысын, майдан жайын майы тамған шуақты жыр- 
ларына қосады. 8 желтоқсан күні республикалық айгы стың 
қорытынды мәжілісі болады . Айтыстың сараптама қорытын- 
ды сы н қазы лар  алқасы н ы ң  үйғары м ы  бойы нш а Ғ аб и т 
Мұсірепов хабарлайды. Бас бәйге жыр алыбы Ж амбылдың 
еншісінетиіп, атан түйе мен оқалы шапанға ие болады.

БіріншітөртжүлденіңбіреуінШетауданыныңжампозақыны 
М аясар Жапақов алып, ат мініп, шапан жамылады. Үшінші 
орындағы сегіз жүлденің біреуін Жолдыкей Нұрмағамбетов 
иеленіп, шапан киіп, ескерткіш  сағат тағады . Ынталандыру 
сыйлыЛіна қарағандылықтар Болман Қожабаев, Кешен Елеу- 
ов, Доскей Әлімбаев, Ш ашубай Қошқарбаөв тәрізді айтыо- 
тыңақиықтарландары иеленді. Халықақындарыныңреспуб- 
ликалықайтысына қатысушылардыңатынанЖоғары Бас Қол- 
басшыға құттықтаухатқабылданды. Өлеңмен өрілген осыхат- 
тың мәтіні 1943 жылдың 19 желтоқсанында «Социалистік 
Қазақстан», «Казахстанская правда» газеттер інде жарық 
кереді.Сол айда Н .Титовтың тәржімалауымен М аясар мен 
Ж олдыкейдіңайтысы «Казахстанская правда» газетінде жа- 
рияланады. Республикалықайтыотыңқұрметтітералқасында 
Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің хатш ылары 
Ж .Ш а я хм е то в , А .Қ о й ш ы ғүл о в , І .О м ар о в , М ин и стрлер  
КеңесініңтөрағасыН.Ондасынов, КеңесОдағыныңмаршалы 
С .Б у д е н н ы й , К С Р О  Ж азуш ы лар  одағы ны ң  хатш ы сы
В.Виш невскийдің болуы жыр додасының мән-маңызын арт- 
тыра түсед і. Бүл женінде белгілі ауыз әдебиеті үлгілерін 
зерттеуш і Көбей Сейдеханов «Қаһарлы сөз қамал бұзады» 
атты танымдық кітабында қызғылықты деректер келтіреді. Ха- 
лық ақындарының соғыс жылдарындағы айтыстарының таң- 
даулы үлгілері 1942 жылы «Айтыс», 1943 жылы «Қарағанды 
ақындарының айтысы» жинақтарына енеді. Олардың біразы 
сол жылдары облыстық газеттерде жарияланып, кейіннен 
Қазақстан Ғылым академиясы мен М .Әуезов атындағы әде-



биет және өнер институтынын, қорына алынады. Сонымен қатар 
1966 жылы «Жазушы» баспасынан жарық көрген уш томдық 
кітапқа қарағандылық Шашубай, Көшен, Маясар, Қайып, 
Ілияс, Болман, Нияз ақындардың 1943-1945 жылдар аралы- 
ғындағы 5 айтысы кірсе, 1946-1957 жылдардағы Ғабдіман мен 
Жолдыкейдің, Иманжан мен Әбілқасенніңайтыстары жария- 
ланған.

Бірталай үлгілер жоғарыда аталғанК.Сейдеханов қүрасты- 
рған кітапқа енгізілген.12 Сайып келгенде Ұлы Отан соғысы 
кезіндегі айтыстар халықты еселі еңбекке жумылдыруды, ке- 
ңес сарбаздарын отаншылдық рухта тәрбиөлеп, жеңіс саға- 
тын жақындатуды мүрат түтты. Сонымен қатар сол жылдар- 
дағы  айты старды ң бәр інде ж үм ы стағы , түр м ы ста ғы  
кемшіліктер батыл сыналып, оны жою бағытында шүғыл 
міндеттер қойылды.

Жалпы алғанда Қарағанды облысы елімізге ең көп айтыс 
ақындарын берген өлке. Қазыналы өлкеден шыққан талай ма- 
рқасқа таланттар ақпа-төкпе ақындығымен көпке танылып, 
сондарына мол әдеби мүра қалдырды. Әйтседе облыстық, 
аудандық, ауылішілік айтыстардың әлі күнге дейін сарғайған 
газеттігінділерінде, жеке адамдардыңархивінде ғана қалып 
отырғандығы көңілге кірбің түсіреді. Арқадағы айтыс дәстүрі 
ондаған жылдар хатпен қайымдасуға немесе жазып айтысуға 
апарғанын да қалың көпшілік біледі. Әйтсе де суырып салма 
ақындықжоралғыны қайыра жаңғыртуға кейіндө жерлесіміз 
Жүрсін Ерманов тәрізді үлтжанды азамат, езі де тамаша ақын 
қайыражаңғыртып бүгінде барша республика келемінде үлкен 
насихатшылықжүмыс атқаруда. «Тоқсан ауыз сөзд іңтобы қ- 
тай түйінін» айтқанда Қарағанды облысынан шыққан халық 
ақындарының көкірегінен әрілген айтыстың озық үлгілері аз 
емес. Ендігі таңда солардың тірнектеп жинап, бірнеше том- 
дық айтыс жинақтарын шығарса елкенің мәдени еміріндегі 
елеулі руханият қүбылысы болары даусыз. Бұл игілікті жұмыс 
қазыналы Қарағандының 70 жылдық мүшелтойына баға жет- 
пес тарту болар еді. Әрі мәдени мүраларды ел игілігіне жара- 
тү жөніндегі укіметтік бағдарламаның аймақта жүзеге асуы- 
ның шынайы көрінісіне айналары даусыз.

( Осы материалды жазуға Қазақстан Журналистер одағының  
мүшесі Ғаббас Смағұлов қатысты).



Жаркырады Ерлердіц жүлдыздары
Куштеп ұжымдастыру, ашаршылық, репрессия, қанқұйлы 

соғыс сияқты ауыр кезеацерді бастан кешкен халық Ұлы Отан 
соғысынан кейін «ух» деп бір дем  алып, бүлінген халы қ 
шаруашылығын қалпына келтіру ісіне құлшына кірісіп кетті. 
Сталиндіктоталитарлықрежим де халыққа бір ауықтыныштық 
беріп, бар игіліктіңиесі -ж ұм ы сш ы  табыныңбеделін кетеру 
ш араларын ойласты рды . Соған орай м оральды қ-м ате- 
риалдық ынталандыру шаралары қарастырылды. Тіпті бір 
жолғыжоғары көрсеткіші үшін орден, медальдармен, асаүздік 
нәтиже үшін Социалистік Еңбек Ері сияқты құрметті атақпен 
наградтау осы жылдары белен алды.

Республика халық шаруашылығын қалпына келтіру және 
дамы гудыд тертінші бес жылдыққа арналған жоспарында 
экономикалық және мәдени орталық ретіндё Қарағандыға 
ерекшеорын берілді. 1946-1950 жылдары облыстың барлық 
ш аруаш ы лы қ са л ал а р ы н , алды м ен  көмір өнеркәсіб ін  
интөнсивті дамыту көзделді. Жалпы қуаты 6,5 млн. тонналық
17 шахта салу, Саран және Шерубай-Нұра кемір кеніштерін 
игеружоспарланды.

Өндірістіңбарлықсалаларындасоциалиотікжарыскенінен 
ер істед і. Мұнда да алдынғы қатарда ш ахтерлер болды . 
М әселен N»33/34 ш ахтасының проходкашылар бригадирі 
Петр Акулов кен қазбаларын дайындауда жоғарғы қарқынға 
жету жөнінде бастам а кетерді. 1946 жылғы 24 қазанда оның 
бригадасы 17 тәуліктік норманы орындап, одақтық рекорд 
керсетті. Бұл бастаманы кемір комбайнының машинисі Бәшір 
Н ұр м ағам б ето в , навало отб о йш ы лар  бригадир і Сәкен  
Шоманов, проходкашы ҒалиоллаХайрулинжәнебасқалары 
қолдады.

Кеміренеркәсібіндөжоғары нәтижеге жетуде Қарағанды 
конструкторы  Семен М акаровтың ойлап ш ығарған кен 
ком байны ны ң маңы зы  зор болды . Ол ж асаған  ГКЩ -1 
(М акаров кен комбайны) ш ахталарда кеңінен қолданыла 
бастады . 1947 жылдың өзінде осындай 24 құрылғы жұмыс 
іс тед і, соның нәтиж есінде б ассей н де ең жоғары еңбек 
өнімділігіне қол жетті. Яғниайына 15822тонна, жылына417 
мың тонна көмір ендірілді. Бұдан кейін ендіріс жаңашылы



Т.Күзембаев пен С.Макаров.

ГМ К-2, КМ -6М , КМ -4М  көмір комбайндарын, УДП-2 көмір 
қопарып тиейтін машина құрастырды. Ол басқарған шағын 
топ Қарағандыдағы кен төхникасын жасау және жетілдіру 
жөніндегі арнаулы конструкторлық бюро қүруға ұласты. 1948 
жы лғы 9 м аусы м дағы  КСРО М инистрл ер  К е ң е с ін ің  
қаулысымен «Көмірді б ірден шауып құлатып, оны ұзын 
забойл ардағы  тр а н сп о р те р л е р ге  тиеу үш ін М акаров  
системасындағы жоғары өнімді комбайнның конструкциясын 
жасап, оны өндір істе қолданғаны үшін» конструкторлар 
С.Макаров, П.Денисов, N«31 шахтаның бастығы Л.Егоров 
КСРО мемлекеттік сыйлығын алды. Сол қаулымен Қарағанды 
көмір бассейнінде кокстелетін кем ірдің жаңа учаскелерін 
ашуды қамтамасыз еткен геологиялық зерттеу жұмыстары 
үшін ғалым-геологтар А.Гапеев, Г.Кушев, Г.Медоев және 
«Қазақ кемір барлау» тресінің геологы З.Семенова да одақтық 
мемлекеттіксыйлыққа ие болды.

Ш ахтерлердің социалистік жарысты өрістетудегі ролі 
ескеріліп 1947 жылдың 10 қыркүйегінде КСРО Жоғары Кеңесі 
ПрезидиумыныңЖарлығымен кәсіби мереке -  Шахтер күні 
тағайындалып, жыл сайын тамыздың соңғы жексенбісінде атап



ету белгіленді. Мұның өзі 1935 жылы көмір өнеркәсібінде 
басталған стахановш ылар қозғалысына көрсетілген құрмет 
еді. Осыған орай Қарағандыда алғашқы Ш ахтер күні 1948 
жылғы 27 та м ы зд а  кең көлем де атап  ө т іл д і. Б а ссө й н  
ш ахталарындасалтанатты жиналыстар болып, ондасоғыстан 
кейінгі бесжылдық ішінде атқарылған істер қорытындыланды. 
Алғашқы мерекені қарағандылықтар зор өрлеу үстінде қарсы 
алд ы . Ө йткен і К С Р О  Ж оғар ғы  Кең есі П р езидиум ы н ы ң  
Жарлығымен О дақта 150 ш ахтерге Социалистік Еңбек Ері 
атағы берілді. Солардың ішінен 10 адам қарағандылық болып 
ш ы қты . О лар : о за т  ке н ш ілер , № 33/34  ш а хта сы н ы ң  
проходкашылар бригадирі Пётр Акулов, Костенкоатындағы  
шахтаныңкенш ісіЖ ансейітАбдрахманов, №8/9 шахтасының 
навалоотбойшылар бригадирі М ұстаф а Айтқұлов № 44/45 
шахтасыныңкомбайн-машинисі Бәшір Нұрмағамбетов, №64 
ш ахтаны ң проходкаш ы сы  Ғали олла  Х айр уллин , № 18/5 
шахтасының навалоотбойшылар бригадирі Сәкен Шоманов 
жәнеөндіріскомандирлері, Кировкөмір тресініңбасқарушысы 
А.Воронков, № 44/45 шахтасыныңбастығы Түсіп Күзембаев, 
№ 20 ш ахтаоы ның басты ғы  Д .О б ухо в , Қ арағанды  көмір 
комбинатыныңбастығы В .Ш ибаеведі.

Сол жылдары ауыл шаруашылығы еңбеккерлері де екпінді 
еңбектерімөн керіне білді. «Алтынжұлдызға» алдымен облыс 
диқандары ны ң өкілдер і ие болды . О блы сты қ «С оветтік  
Қарағанды» газетінің 1948 жылғы 30 сәуір кунгі номерінде 
м ы надай  хаб ар  ж ар и ялан ды : «Кеш е Қ К (б )П  об лы сты қ  
комитетінде КС Р  Одағы Ж оғары Советі Президиумының 
Жарлығы бойынша Социалистік Еңбек Ері атағы  берілген 
облысымыздыңозат адамдарына ордендер мен медальдар 
тапсыруға арналған салтанатты  мәжіліс болды. КСР Одағы 
Жоғарғы Советінің Президиумы атынан ҚК(б)П облыстық 
комитетінің секретары Абабков жолдас Социалистік Еңбек 
Ерлеріне -  Тельман ауданына қарайтын Доскей атындағы 
ко л хсзд ы ң  звен о  б а сты ғы  Д әке й  А сы л б е к о в а , Н ұра 
ауданы ндағы  Киевка  М ТС-ін ің  тр актор  б р и гад асы н ы ң  
бригадирі Ибрагим Смағұлов, Киевка МТС-інің директоры 
Даниил Ильич Скоромный жолдастарға Ленин орденін және 
«Орақ пен Балға» алтын медалін тапсы рды ... Киевка М ТС- 
індегі трактор бригадасының бригадирі Смағүлов жолдас



Социалистік Еңбек Ері С.Шомановтың 
(алдыңғы қатарда) бригадасы.

сөйлеп: -  Биыл Осакаров ауданындағы Ударный М ТС-інің 
трактор бригадасының бригадирі, Социалистік Еңбек Ері 
Герасимов жолдасты жарысқа шақырамын, -  деді».

Енді газеттің 28 шілде күнгі «Социалистік Еңбек Ерлерінің 
даңқы арта берсін» деген мақалаға назар аударайық. Онда 
былай делінген: «КСРОдағыЖоғарғы Советі Президиумының 
осы жылғы 23 шілдедегі жарлығы бойынша Социалистік Еңбек 
Ері атанғандардың ішінде Қарағанды облысының 17 озат 
малшысы бар. Олар: Қарқаралы ауданындағы «Жөншілік» 
колхозыныңсиыршысы Дұйсен Байғулин, «Томар» колхозы- 
ныңшопаны Жақсылық Басымбеков, «Үштөбе» колхозының 
шопаны Ж ақыпбек Бейсембаев, Шет ауданындағы «Шет 
жарық» колхозының шопаны Әбду Қайқыбасов, Қоңырат 
ауданы ндағы  «Қуаныш» колхозы ны ң ш опаны  С әтибек 
Ыбыраев, Жезқазған ауданындағы «Бірлестік» колхозының 
шопаны Абайділда Жұмыртқинов, тағы басқажолдастар».

Келесі 1949 жыл да облыс малшылары үшін табысты болды. 
Тағы да 23 адамСоциалистік Еңбек Ері атанып, омырауларына 
«Алтын жұлдыз» қадады. Осы екі жыл облыс еңбекшілері үшін



шын мәнінде «жұлдыз жауған жыл» болды.
• Облыстың қоғамдық-саяси өмірінде де  үлкен оқиғалар 

болып жатты. 1946 жылы КСРО Жоғары Кеңесінің сайлауы 
болып ө т іп , облы с аум ағы н ан  б а л қаш ты қ  м е та л л у р г  
А.Әлімжанов, атақты геолог Қ .С этб аев  және конструктор
С.Макаров пен сауыншыА.М иденкодепутатболыпсайланды. 
Қаныш С ә тб ае в  1950 жылы үш інш і сайлан ған  Ж оғарғы  
Кеңесінің депутаты болу құрметіне де ие болды.

Қаныш  И м ан тай ұлы  1926 ж ы лдан  бері Қ а р са қ б а й , 
Ж езқазған өңірінің кен байлығын зерттеп , Ж езқазған мыс 
кенішінің қоры орасан зор екендігін дәлелдеді. Оғанғылыми 
атақберіліп, жаңаданашылған ҚазақКСРҒылымакадемиясын 
б асқару м індеті тап сы р ы лды . Қ а за қ ста н д ц қ  гео ло гтар  
О рталықҚазақстан аймағыныңкен қойнауын барлап, өлкеде 
М енделөев кестес ін дегі барлық дерл ік  элем е н ттер  бар 
екен д іг ін  аны қ тады . 1949 жылы Қ а р аға н д ы д а  Ғы лы м  
академиясының Орталық Қазақстанның өндіргіш күштерін 
дамыту мәселелері женіндегі кешпелі сессиясы  болып өтті. 
Онда Қ .С әтбаев  бастаған ғұлама ғалымдар баяндамалар 
жасап, ОрталықҚазақстанның байлығын барш аәлемге мәлім 
етті. Сейтіп, Қарағанды өңірі дамуды ңдаңғы лж олы натүсті.

Іргелі ғыдым орталығы
Ұлы Отан соғысы жеңіспен аяқталған соң Қарағанды еңірін 

игеруді ғылыми негізде жургізу қолға алынды. Егер бұған дейін 
кен алу, ендіру жұмыстары алға қойылған тапсы рм а мен 
міндеттерді орындау мақсатында ғана еш ғылыми негізге 
сүйенбей, текО тан игілігі үшін мол кемір шығару қажетдеген 
жалпы ұран аясындаж үргізіліп келсе, ендігі жерде жер асты 
мол байлығын жен-жосықсыз, жүйесіз қопарып ала берудің 
реті жоғы белгілі болды. Соған орай Қарағанды еңірінде кемір 
саласыныңарнайы ғылыми-зерггеу институтын ашу қажеттігі 
туындаған, Бұл жалғыз көмір ендіру саласына ғана қатысты 
болыгі қойған жоқ. Халық шаруашылығының басқа да саласын 
ғылыми негізгеүйлестіруқаж етболды . Соған қосаендір істің  
жаңа құрылымдарының емірге келуіне орай, Қарағандыда 
жергілікті маман кадрларды , оның іш інде кемір өндірісі,



техника саласының орта буын кадрларын даярлау қажеттігі 
туындаған.

Міне, осындай игі іскетүбегейлі бетбұрысжасауға Ұлы Отан 
соғысы Жеңіспен аяқталған соңғана мұмкіндік туған еді. Бұл 
жөнінде Қазақстан қалаларыныңтарихынаарналған «Қарағанды» 
(1989) кітабында былай делінген: «Қазақстан мен Орта Азия 
көмір өнеркәсібінің дамуы Орталық Қазақстанда жоғары өнімді 
жаңа технологиялықжүйелер белгілеу, газы көп, жарылыс әрі 
өрт қаупі күшті көмір қабаттарын игеру жағдайында кен 
жумыстарын қауіпсіз жургізу әдістерін және бұл жұмыстарға 
қажетті қүралдар жасау мәселелерін шешетін өзіндік ғылыми- 
зерттеу базасын ұйымдастыруды қажет етті». Иә, мәселенің 
соншалықты маңыздылығына байланысты 1945 жылдың 
соңында-ак, Қарағанды да М акеевка ғы лы м и-зерттеу 
институтының (МакНИИ) ғылы м и-техникалы қ станциясы 
ашылған болатын. Ал осы негізде 1946 жылы жұмыстарды 
қауіпсізжүргізужөніндегі Шығысғылыми-зерттеу институтының 
(ВостНИИ) Қарағанды бөлімшесі құрылады. Ал, 1947 жылы 
Бүкілодақтық ғы лы м и-зерттеу институтының Қарағанды 
бөлімшесі өмірге келді. Міне, көріп отырғанымыздай, ендігі 
жерде барлық жұмысты ғылыми негізге суйене жүзеге асыру,



еңбек қауіпсіздігін сақтау мәселесіне баса көңіл беліне бастады.
Елуінші жылдар Қарағандының шын мәнісінде ғылым мен 

біліморталығынаайналуыныңнегізі қаланған жылдар болды. 
Соны ң іш інде ш оқтығы  б и ік тер ге  қы сқаш а то қ та л с а қ , 
Қарағанды  шежіресіндегі мына жайларды айналып етуге 
болмайды. 1952 жылы Бүкілодақтық кемір ғылыми-зерттеу 
институты мен Шығыс ғылыми-зерттеу институты жергілікті 
бөлімшелері негізінде Қарағанды  көмір ғы лы м и-зерттеу 
институты  (КНИУИ) өм ірге келді. Оның басш ы сы  болып 
болашақ академик Ә. Сағынов тағайындалды . Келесі жылы 
оның құрамына С .М акаровты ң арнаулы конструкторлық- 
тәж ірибелік бюросы қосы лды . И нститут ғалы м дары ны ң 
өнідіріспен біте қайнаса еңбектенуі нәтижесіз болмады. Сөйтіп 
лавалардан алынатын өнімдерді артты ра түсуге  мүмкіндік 
ашылды. Ал, 1958 жылы Кемір және кен машиналарын жобалау 
институты  қүры лды . Олар ш ы ғарған Қ ар ағанды  -  7/15 
проходка комбайны екі м әрте дүни еж үзіл ік  рекордты ң 
Қарағанды топырағында дүниеге келуіне себепш і болса, 
комбайндыжасаушы топ (Г.Қосжанов.Б.Бреннер, А.Ш манов, 
Н.Юдин) 1967 жылы СС СР  Мемлекеттік сыйлығын иеленген. 
Кейінғылыми-зерттеуинститутыныңғалымдарыендіріскеталай 
ж аңалы қ пен өнімді техникаларды  е н г ізд і. Сол арқылы 
Қарағанды кенішінде еңбекенімділігі еселей артқан болатын.

Қарағанды еңіріндегі жұмысты ғылыми негізге  бұруда 
ҚазКСР Ғылым Академиясының қосқан үлесінің мол болғанын 
ұмытуға болмайды. Ж оғарыда аталған игі істер 1949 жылғы 
маусымда Орталық Қазақстанды дамытудың мәселелерін 
арқау еткен республика Ғы льім  Академиясының Қарағандыда 
өткен кешпелі сессиясынан соң жедеғабыл қолға алынған 
ш аралареді.

Ендігі жерде Қарағандыға тек көмірдің орталығы ретінде 
ғана қарамай осы өңірде химия және металлургия саласын 
дамыту қажеттігі де күн тәртібіне қойылды. Ш апшаң дамып 
келе ж атқан  осы салан ы ң  жұмысын ғы лы м и үй л е ст ір у  
мақсатында 1958жылы ҚазССРҒА-ны ңХимия-м еталлургия 
институты құрылды. Оныңалғашқы директоры И .Әзербаев, 
ал 1960 жылдан белгіл і ғалы м  Е .Б ө ке то в  болды . Ж аңа 
институттыңғылыми зерттеулерінің басты бағыты -  Балқаш 
кен-м еталлургия комбинаты нда мыс балқы туды  оттегін



қолдана отырып күрт арттыру және ш икізатты  кешенді 
пайдалану, Қазақстанныңтемір кендері мен ферроқорытпа 
шикізаттарын кешенді пайдалану, соның ішінде қоңыр темір 
мен марганец рудаларын металлургиялық жолмен айыру 
технологиясыныңнегіздерін физикалық-химиялықжағынан 
зерттеу болды. Алғашқы еңбек 1969 жылы СССР Мемлекеттік 
сыйлығымен аталып өтілді. Институтты 1972 жылдан ҒА 
корреспондент-м үш ес і Ж .Ә біш ев басқарды , қазір  осы 
мекеме сол ғалымның атымен аталады.

Аймақтың өзіндік ерекшеліктеріне байланысты Қараған- 
дыға медицина саласының қауырт дамуы да осы елуінші 
жылдар еді. Жер асты шахталарындаеңбекету, өндірістіңтүрлі 
саласыныңдамуы кәсіптікауруларды туындатты. Соған орай 
1958 жылы Қарағанды ға Еңбек гигиенасы  және кәсіптік 
аурулар институты қүрылды.

Қарағанды өңірін ғылыми негізде дамыту мәселесі күн 
тәртібінентүскенемес. Мәселен 1958жылдыңқарашасындатағы 
да академик Қ.Сәтбаевтың басшылығымен Қарағанды халық 
шаруашылығы кеңесі және Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің 
ғылыми-техникалық комитеті бірлесіп шақырған ҚазССР ҒА 
бірлескен сессиясы өтіп, оның жұмысына Мәскеу, Ленинград, 
Свердловск, Алматы және басқа қалалардыңғалымдары қатысты. 
Сессияда көмір өнеркәсібін, түсті және кдра металлургияны, химия 
өнеркәсібін дамыту, аймақты сумен қамтамасыз ету мәселелері 
талқыланғанеді.

Осылайша Қарағанды көмір, қара металлургия және химия 
саласы ғалымдары ның басын б ір ікт ір ген  іргелі ғылыми 
орталық ретінде сол елуінші жылдары таныла бастады. 
Қаланы ң жыл сайын қарқы нды  өсуі, түрл і салаларда 
мамандарға деген сүранымның артуы білім саласын да жаңа 
деңгейге көтеруді талап етті.

Төртінш і бесж ы лды қта  барш а Қ а за қста н  тәр ізд і 
Қарағандыға да жалпыға ортақ7 жылдық білім беруді енгізу 
ісі аяқталды . Тек 1952 жылы Қ арағанды да  24 мектеп 
салынып, пайдалануға беріледі. Онда 5000-нан астам оқушы 
оқыды.

Барш а е л ім ізд е гід е й  Қ арағанды да  да 1957-58  оқу 
жылдарынан білім берудіңжаңа кезеңі басталады. Осы оқу 
жылында қаладағы 82 күндізгі және 2 кешкі мектептерде



Қарағанды техникалық университетінің 
профессор-оқытушылары.

барлығы 47880 оқушы оқыған. Мұғалім кадрларды даярлауда 
Қарағанды мұғалімдер институтыныңатқарғанөңбегі зор. Ол 
1938 жылы ашылған еді, 1952 жылы Қарағанды педагогика 
институты болып қайта құрылды. 1958 жылы институтта 107 
оқытушы қызмет етсе, соның 22-сініңғылыми дәрежесі болды. 
Ал, соғыс қарсаңында мұғалімдер институтында 2-ақғылым 
кандидаты болған.

Қара ғанд ы  м едицина институты  да 1950 жы лды ң 
қы р кұй е гін д е  аш ы лған. О ның алғаш қы  оқы туш ы лары  
қатарында кейін Орталық Қазақстандағы денсаулық сақтау 
саласыныңірі мамандары атанған П.Поспелов, Х.Мақажанов, 
Ф.Курганская, А.Тимофеевич, Л.Богацкая, Г.Галиакбарова 
және басқалар болған. 1955 жылдың жазында Қарағанды 
мединститутыныңтүңғыш түлектері дәрігер мамандығын алып 
шықты. Үлкен өмірге жолдама алған 94 жас дәрігердің 15-і 
қазақеді.

Бұгінде Қарағанды техникалықуниверситеті деген атпен 
белгіл і Қарағанды  кен институты  да 1953 жы лдың 12 
м аусы м ы нда аш ылған. Оқу орны ны ң тұңғы ш  ректоры  
Д.Нұрмұхамедов болды. 1958ж ы лы осыоқуорнын 158адам 
бітірген, алғаш инженер мамандығын алған осы жастардың 
41 -і қазақ.

Отызыншы жылдары ашылған Қарағанды кен техникумы



мен Қарағанды медицинаучилищ есі шоғырына, 1950жылы 
индустриалдытехникум, педагогикалықучилище, 1952жылы 
музыкаучилищесі қосылды. Соғыстан кейінгі кезевде, елуінші 
жылдары кешегі ш ахтерлер қалаоы Қарағанды ооылайша 
ғылым мен білімнің қарашаңырағына айналған болатын.

Тацғажайып натижелер
Қарағанды кеніші дегенде ең алдымен шахтер қауымының 

ерен еңбегі, олардыңсыртқа шығарған тау-тау көмірінің көз 
алды ңы зға келері анық. Қарағанды ның іргетасы  қалана 
бастаған сонау 30-жылдардың басынан-ақ осы бір өндірісті 
өлкегетәнөнегел ідәстурекп інд іеңбек болғанеді. Қ айсала  
болмасын өз алдына міндет қойып, оны үнемі уақытынан 
бұрын, ш апш аң орындап ш ы ғуға үмтылып ж атты . Олай 
етпейінше тыңнан жол салып жас шаһарды экономикалық 
жағынан өркендету де мүмкін емес еді.

Ө ткен  күндер со р аб ы н а  үң ілер  б о лсақ , Қ ар ағанды  
өңіріндегі алғашқы табы стар  мен рекордтардың тамыры 
тереңдежатқандығын аңдауымызғаболады. Иә, Қарағанды 
топ ы р ағы н да  әлд е н е ш е  м ә р те  д үн и е ж үз іл ік , о д ақты қ  
рекордтар өмірге келді. Оны жүзеге асырып, өздерінің де , 
кеніштің де даңқын айдай әлемге танытқандар қарапайым 
еңбекадамы -  шахтерлер болатын.

Стаханов қозғалы сы  О дақ келем інде қауырт дам ы п , 
баршвдан қолдау тапқан 30-жылдары «рекорд» деген ұғым 
Қарағанды жұртына ұғынықты бола бастады. Ол бұған дейін 
ешкім де жетпеген межеге қол жеткізу, басқадан жақсы нәтижеге 
жетудегентусінікболатын, Кейіндетекспорттықтөрминретінде 
қабылданып жүрген рекордты кезінде Қарағанды кеншілері 
таңоық көрген жоқ. Солардың арна басында есімі Қарағанды 
жұртына жақсы танымал ардақты азаматымыз, атағы барша 
Одаққа тарап тұрды . Түсекең н ің  бригадасы  отызынш ы 
жылдардың екінші жартысында тамаша еңбек табыстарына қол 
жеткізе білді. Сол ерен еңбегінің нәтижесінде Қарағанды 
кенішінде алғашқылардың бірі болып Ленин орденін, одан кейін 
Еңбек Ерінің Алтын жұлдызын омырауына тақты.

Осы жерде рекордтар не үшін жасалады  деген жалпы



сауалға қысқаша жауап бере кеткен жөн. Қай өндіріс саласы 
болмасын үнемі өсіп, дамып, жетіліп отырады. Өндірістегі 
бүгінгі жоғары көрсөткішті ертеңгі нормаға айналдыру үшін 
үнемі ізденіс қалыптасады. Сол үшін жұмыстың неғұрлым 
тиімді едістерін игеру, жаңа техникалар мен технологияларды 
ендіріске тұрақты енгізіп отыру тәрізді жұмыстар қалыпты 
жүзеге асырылады.

Осындай іл ге р іге  ұм ты луш ы лы қ Ұлы Отан со ғы сы  
қарсаңында кеніште жаппай көрініс тагіқан. Мұның өзі аз 
мерзім ішінде Қарағандының еліміздің үшінші кемір ошағы 
атануынадасептігінтигізген. Өндіріліпжатқан мол кем іросы 
еңірде өндірістің басқа да салаларын дамытуға жол ашты. 
Қарағанды ны ң болаш ағына барш аның сенім ін үялатты. 
Ә сіресе, ел басына күн туған қаһарлы соғы с жылдары 
шахтерлер еңбегі тың қарқынға ие болды. Оган басты себеп 
Отанға энергияны ң не гіз гі көзі саналатын көм ірд ің  көп 
қажеттілігі болатын. Батыстағы іргелі кенішжау қолында қалған 
тұста бар ауыртпашылық Кузбасс пен Қарағандыға түсті. Оны 
кеншілер жақсы түсінді. Ер азаматтар майданға аттанып, 
олардың орнын әйелдер мекжеткіншектер басқан сол бір қилы 
кезеңдө  де Қарағанды  кен іш і көм ір  ш ы ғаруды бір сәт 
төмендеткен емес. С ез ім із  дәлелді болу үшін мына бір 
керсеткіштерді тағы бір қайталаудыңеш артықтығы жоқдеп 
білеміз. Қарағанды кеніші 1942 жылы 7 млн. тонна, 1943жылы 
9,7 млн.тонна, 1943жылы 10,9 млн. тонна, ал 1945 жылы 11,3 
млн. тонна кемір өндірген. Муны да езіндік рекордтар деп 
қабылдаған абзал.

Қарағанды кеніштерінде ауыр қол еңбегін алмастыратын 
енімді машиналар ойлап табуға деген ізденіс Ұлы Отан соғысы 
жылдарында қолға алынған. 1945 жылы N9 31 шахтаның 
механигі С .М акаров өнеркәс іптік  жағдайда кең алымды 
комбайн ойлап тауып, сынақтан өткізд і, соның негізінде 
ен ім д іл іг і ж о ғары  б ірсы пы ра  маш иналар ш ы ғары лды . 
Нәтижесінде жаңа рекордтар емірге келді. Мәселен, 1957 
жылдың қаңтарында №31 шахтадағы Е.Таушкин, В.Ким, 
И.Сова басқаратын бригадалар Букілодақтықрекорджасады. 
Олар «Донбасс» кен комбайнымен бір ай ішінде 28025 тонна 
көмір өндірді.

1957 жылдың наурыз айы Қарағанды кенішінің тарихына



тағы бір даңқты бетқосты . О сы айда N«37 ш ахтадаЗ І жұмыс 
күнінде кең алымды «Донбасс» комбайнымен 31500 тонна 
көміршығарылып, дүниежүзілікрекорджасалды. Осыайтулы 
іст і ж үзеге  асы р ған дар  В .М ер ш авкан ы ң  уч аске с ін д е гі 
И.Попков, А.Мирошниченко, И .Дудоваловжетекш ілікететін 
бригадалардың аптал азаматтары  болатын. Рекордты N931 
және №37 шахтаның кеншілері қатарынан төрт жыл бойы 5 
мәртежаңартып (соңғы рет 1965жылы наурыз айында 58200 
тонна көрсеткішке қолжетті), өндірілғен көмір мөлшерін үнемі 
молайтып отырды. Олардың кәмір өндіру саласындағы  қол 
жеткізғентамаш атабыстары дүниежүзілікрекордтарретінде 
әлемдік көмір өндірісінің тарихына алтын әріппен жазылып 
қалды.

Ал 60-шы жылдардың басында Қарағанды шахталарына 
Макаров комбайнының негізінде қүрастырылған тар алымды 
техника келді. К-52М , 2К -5 2 , К-58М , КШ -1 КГ және тағы 
басқа комбайндар тазарту забойларында кеңінен қолданыла 
бастады . Л аваларда механикаландырылған жылжымалы 
тіреулері бар комплекстерді енгізу еңбектің қауіпсіздігін 
а р тты р уға , қол еңбегін  а за й ту ға , ш а хтер л ер д ің  еңбек 
енімділіғін еселей түсуғе мүмкіндік берді.

Қарағандылықтар көн орындарындағы 60-70 жылдардағы 
өмірге келғен республикалық, букілодақтық рекордтарды әлі 
үмыта қойғанжоқ. Олеңбектабысыныңтамаш аүлгісі, шахтер 
ісініңзормүмкіндіғі ретінде зерделергесақталды .

Қарағанды кеніші сол жылдары ж асампаз еңбектің талай 
жемісін керді. № 33/34 шахтаның А.Кан (1968 жылы мамыр 
айында 2К-52  комбайнымен 75344 тонна және 1970 жылғы 
наурыз, сәуір айларында 31 жүмыс күні ішінде 113 400 тонна 
кемір ендірілді), А.Романюта (1971 жылы наурыз айында 80050 
тонна), «Михайловка» шахтасының О.Ишхнели басқаратын 
учаскенің  қол ж еткізген  нәтиж есі қарағанды лы қтарды ң 
жадында. МихайловкалықтардыңЗІ жүмыс күні ішінде 177023 
тонна кемір шығарған Бүкілодақтық үзд ік нәтижесін күні 
кешеге дейін бассейнде ешкім жаңарта алған жоқ.

Рекордтар -  қажырлы еңбек, сонымен қоса сала инженер- 
техниктері менғалымдарыныңақыл-ой ізденісініңнәтижесі. 
Соның арқасында тек кемір өндіру саласы нда ғана ем ес 
проходка қазуда да қарағандылықтар алдыңғы лектен керініп



оты рды . 1965 жы лғы науры з айы нда Л .Д а н д з б е р гт ің  
комплексті бригадасы «Қарағанды тау-кен машиналарын 
жобалау» институты жасагі шығарған «Қарағанды -  7 /15 
проходка комбайнының көмегімен 31 жұмыс кұннің ішінде 
1803 қума метр кенорнын жүріп өтті. Бұл дүниежүзіл ікрекорд 
еді. 1966-1967 жылдары осы бригада аталмыш комбайнмен 
рекордтық нәтижені 2280 және 2523 метр деңгейіне жеткізді.13

Қарағанды  кеніш і ө з ін ің  даму, қалы птасу, өркендеу 
кезеңінде шын мәнісінде еңбек рекордтарының мекені болды. 
Сол дәстүр елім із егем енд ік алған жылдарда да жанды 
жалғасы н тауып оты рғаны  көң іл ге  қуаны ш  ұялатады . 
Қарағанды кеншілері өзініңдаңқтыеңбекдәстүрін Тәуелсіздік 
туы астында тың серпінмен жаңа қырынан түлетті. 2002 
жылдың тамыз айында Костенко жөне Күзембаев атындағы 
шахталардың С.Мустивко және М.Бесперстов басқаратын 
учаскелері 31 жүмыс күні ішінде тиісінше 280415 жөне 250442 
тонна көмір өндіріп, жаңа заманныңжаңаша рекордын жасады. 
Ал сол жылғы қазан айында «Тентек» шахтасының В.Егоров 
басқаратын учаскесі рекордтың деңгөйін 412030 тоннаға дейін 
көтерді! Қажырлы еңбек, ілгеріге үмтылыс, мол өнім шығаруға 
ұмтылысжолындағы қарағандылықкеншілөрдіңқалыптыеңбек 
дәстүрінің осылайша келер күнмен сабақтасып отырғаны 
көңілдергө жылылықұялатады.

Республикадағы екінші
Ж етпісінш і-сексенінш і жылдар Қарағандының эконо- 

микалықөркендеуітәрізді әлеуметтік-мәдениеміріне, сондай- 
ақғылым мен білім саласына келелі табыстар әкелген айтулы 
кезеңболды. Егер бұл күндеастана мен облыс орталықтары 
түгілі аудан орталығының өзінде университет пен ақадемия 
деп аталатын түп- тегі шикі оқу орындары көптеп санал- 
ғанымен, сол 70-ші жылдың басында Қазақстанда білімнің 
іргелі қарашаңырағы, баршаның мақтанышы Алматыдағы 
жалғызғана Киров атындағы Қазақ мемлекеттікуниверситеті 
болатын.

Ел экономикасының дамуы, республикамыздыңорталық 
және солтүстік өңірлеріне білікті маман кадрлар даярлау мақ-



сатында Қарағандыда 1972 жылы университет ашу туралы 
шешім қабылданды. Бұл республика көлеміндегі аса маңызды 
оқиға еді. Болаш ақуниверситеттің  іргетасы сол 1972 жылы 
қаланыңжаңа дамып кележатқан Оңтүстік-Ш ығыс белігінде 
қаланды. Жаңауниверситеттіңболашақғимаратыныңалғаш- 
қы тасын қалауға арналған үлкен салтанат өтіп, оған академик- 
жазушы Сәбит Мұқанов арнайы келді. Университеттіңтүңғыш 
ректоры болып, Қазақ С С Р  Ғылым академиясының мүше- 
ко р р есп о н д ен ті, те хн и к а  ғы лы м дар ы н ы ң  д о кто р ы , 
профессор, СССРМ емлекеттіксыйлығыныңлауреаты, СС СР  
Ж азушылар одағының мүшесі Евней Арыстанұлы Бөкетов 
тағайындалды.

Алғашқы оқу жылында университеттің биология, тарих, 
м атем атика, хим ия, ф изика , ф илология, экономика, заң  
факультеттерінде4820студентоқы ды . Оларға38 кафедрада 
280 ұстаз-оқытушы дәріс берді. Бұлардың ішінде 4 ғылым 
докторы, 82ғылым кандидаты болды.

Қ ар аған д ы дағы  п о ли техн и калы қ , м еди ц ин алы қ 
институттардың да материалдық-техникалық базасы  осы 
жылдары нығайды. Егерсалы сты рм алы түрдеқарасақ , 1958 
жылы политехникалық институттың I курсына күндізгі бөлімге 
425 студент қабылданса, 1983 жылы 3075 студент оқуғатүсіп, 
1807 инженер даярланып шықты. Осы жылдары институтта 
бір мезгілде 19 мыңнан аса студент білім алды. Оларға 919 
оқытушы дәріс берсе, оның40пайызынан астамыныңғылыми 
атақтары болды. Атап айтсақ, сексенінші жылдардың басында 
Қарағанды политехникалық институтында 20 проф ессор, 
ғылым докторлары, Қазақ СС Р  Ғылым Академиясының екі 
мүше-корреспонденті еңбек етті.

Институттыңөркендеп, оныңоқу-тәрбиежұмысыныңдұрыс 
жолғақойылуына, материалдық-техникалықбазасын нығай- 
тып, мамандардың жоғары біліктілігін қамтамасы з етуде 
и н сти тут  р екто р ы , Ең б ек  Е р і, Қ а за қ  С С Р  Ғы лы м  Ака- 
демиясыныңакадемигі, ҚазақССРМ емлекеттіксыйлығының 
лауреаты Әбілқас Сағыновтыңеңбегі зор болғандығын ерекше 
атап етугеболады. Өзінің45 жылға созылған инженерлікжәне 
ғылыми-педагогикалық қызметінде ол техникалық прогресті 
игеру мен көмір өнеркәсібін дамытуға және инженер-техник 
кадрларын даярлауға елеулі үлес қосты.



Негізі 50-жылдарда қаланған медициналық институт та 70- 
80-ші жылдары өсіп-өркендеді. Осы оқу орныныңаяғынан қаз 
басып тұруына, оның білікті маман-дәрігөрлер даярлауда 
жоғары табысқа жетуіне институттың алғашқы рөкторы Петр 
Поспеловтыңсіңірген еңбегі үлкен. Орталық Қазақстандағы 
осы оқу орнын басқарған ш ирекғасырға жуық мерзім ішінде 
ол Қарағанды медицина институтын республикамыздағы 
алдыңғы қатарлы медицина мамандарын даярлайтын іргелі 
оқу орнына айналдыра білді. Институт мамандары тек білікті 
дәрігерлер даярлап қана қоймай, Қырым мен Кавказдың 
шипалы курорттарына пара-пар жергіл ікті іргелі емдеу- 
сауықтыру орындарын да ашуға ықпал ете білді. Жер асты 
пайдалы минералды сулары мен емдік қасиеті бар саздарды 
тиімді пайдалана отырып облыс аумағында Жосалы, Шалқия 
тәрізді шипажайлардың өм ірге келуіне мұрындық болды. 
Қарағанды медицина институтыныңтүлектері республикатүгі- 
лі, бұрынғы Одақ бойынша жоғары  бағаланды. Себебі, 
мединститут езі алғаш ашылған кезден бастагі адам жанының 
арашашыларына терең білім мен жақсы тәжірибе беруді



қамтамасыз етті. Сондықтан да болар, бұл күнде алыс және 
жақын шетелдердежемісті қызметатқарыпжүрген Қарағанды 
мединститутыныңтүлектері аз емес.

Қарағандының жоғары білім жүйесі бір орында тоқырап 
қалған жоқ. Жоғары мектептер қатары уақыт озған сайын 
толығып отырды. Мұның езі Қарағандының ел өміріндегі 
алатынорнынабайланысты болды. Республиканыңорталық 
жөне сслтүстік  еңірі үшін Қарағанды қалаоы шын мәнісінде 
іргелі білім орталығы ретінде танылды. Барлық таланттар, 
әс іресе , техникалық білім саласы  бойынша талапкерлер 
Қарағандығатоғысты . Әрі Қарағанды қаласында республи- 
камыздағы ең кеп ғылыми-зерттеу институттары шоғыры 
қалыптасты. Олар Бүкілодақтық ғылыми-зерттеу институт- 
тарының бөлімшелері әрі құрамдас бір бәлігі ретінде жұмыс 
атқарды.

1 Эббжылы республикамыздағы тұңғыш сауда-кооператив 
институты да Қарағандыда ашылды (қазіргі Қарағанды эко- 
номикалықуниверситеті). Ал 1970жылдыңтамызында дене 
тәрбиесі педагогикалықинституты құрылды. Сол жылыСССР 
ІІМ Қарағанды жоғары милиция мектебі (қазіргі Б .Бейсенов 
атындағы ҚРІІМ заң институты) емірге келді. Ол жалғыз Қазақ- 
стан үшін ғана ем ес, керші Қырғызстан үшін де мамандар 
даярлаған оқу орны болғандығын айта кету керек. Тағы бір 
жетістік -  жетпісінші жылдың басында Қарағандыда Алматы 
халық шаруашылығы институтының филиалы ез есігін айқара 
ашты.

Ғылым мен білім саласындағы  70-ші жылдардағы келелі 
ілгерілеушілік сексенінші жылдары одан әрі жалғасты. 1983 
жылы Қарағанды да Қ азақ  С С Р  Ғылым А кадем иясы ны ң 
Орталық Қазақстан белімшесінің құрылуы облыс қана емес, 
жалпы республикамыздағы елеулі оқиға болатын. Республика 
Ғылым Академиясы  белім ш есін ің  Қарағанды да ашылуы 
аймақтыңеліміздіңөміріндегі алатын орнының үлкен екендігін 
тағы  бір мәрте дәлөлдед і. Қарағанды  Алматыдан кейінгі 
ғылыми потенциалы жағынан екінші қала екендігін тағы ай- 
ғақтады. Ал индустриялық дамуы жағынан республикада кеш 
басындатұрды.

Республика Ғылым Академиясының Орталық Қазақстан 
бөлім ш есін ің  алғаш қы  құрамы на Қ а зС С Р  академ иктер і



А.Абдуллин, Т.Әшімбаев, Б.Боровский, Е.Бөкөтов, С.Қожах- 
метов, Ә.Сағынов, Б.Суворов, ҚазССРҒылымАкадемияоының 
корреспондент-мүшелері Д.Әбішев, И.Байтуллин, Ш.Бал- 
ғожин, М.Ермеков, З.Молдахметов, И.Поповенді. Бөлімшенің 
академик-секретары болып ҚазақССРҒылым Академиясының 
академигі З.Молдахметов бекітілді.

Қарағандының ғылыми әлеуеті дамыған және жоғары 
мектебі өскен 70-80-ші жылдарды еш ұмытуға болмайды. Сол 
мектептен сан жүздеген білікті мамандар, ғалымдар өсіп 
жетілді.

... Көз алдымызға сонау 1972 жылғы қаланың жартылай 
құлазып жатқан О ңтүстік-Ш ығыс аумағындағы республи- 
камыздағыекіншіуниверситеттіңіргетасы қаланған'сәт келеді. 
Осы салтанат туралы газетімізге журналист әріптесіміз Матай 
Айнабеков оқиға ізімен көлемді репөртаж жариялаған. Бұл 
күнде Оңтүстік-Ш ығыс аумағы өсті. Осыдан 32 жыл бүрын 
университеттіңалғашқы кіргііші қаланса, бүгінде ол студенттер 
қалашығына айналды. Университеттің жатақханаларынан 
бастау алып жоғары ерлеп, жаңа корпустар орналасқан үлкен 
даңғы лды ң халқы м ы зды ң ардақты  ұлы Сәбит М ұқанов 
есімімен аталуыныңөзінде де бір мән бар-ау. Кезінде ақжол 
тілеп, туңғыш тасын қалаған академик-жазушы есімімен осы 
кәшені атаймыз деп арнайы талпынбасақта жаратқанныңезі 
Сәбит аруағын Қарағанды университетімен сабақтастыр- 
ғанына риза боласың.

Миллиард тойы
1978 жылдың 18 қаңтары Қарағаиды кемір бассейінніңта- 

рихындаалтын әріптерменжазылып қалды. Өйткені статисти- 
ка мамандарының есептеуі бойынша дәл сол күні кеніш пай- 
далануға берілген күннен бастап өндірілген көмір 1 миллиард 
тоннаға жеткен еді. Қарағандылықтар бұл күнді улкен салта- 
натпен атап өтті...

Ол кезде көм ірден тау тұр ғы зы п жатқан Қарағанды  
шахтерлерініңатағы жержарып тұрған. Әсірәсе тоғызыншы 
(1971 -1975ж.) және оньіншы (1976-1980ж.) бесжылдықжыл- 
дары табы сты  болды. 1975 жылы «Қарағанды  кем ір»



бірлестігінде 46 ,3  миллион тонна көмір өндірілді. Сонымен 
қатар бассейн бұрынғы одақ бойынша көмір өнеркәсібі сала- 
сында еңжоғары еңбекөнімділігіне қол жеткізді. Соған орай 
1976 жылы Октябрь революциясы орденімен наградталды.

Тоғызыншы бесжылдықжылдарында шахталарда механи- 
каландырылған комплекстерді енгізу белгілі бір мақсатқа ба- 
ғындырылды. 70-шіжылдардыңортасындажылжымалы гид- 
равликалықтіреулерменжабдықталған комплекстер бассейнің 
2 4 шахтасында қолданылды, Қырустіндегі негізгіж әнеқоса- 
лқы процестерді механикаландырып, автоматтандыру еңбек 
шығындарын азайтуға көмектесті.

Шахталарда еңбек пен ендірісті ұйымдастыруды жетілдіруге 
бағытталған жұмыстар кеңінен жүргізілді. Соған орай бассейн 
шахталарындатын бастамалартуыңцап, Қарағандьі кенішініңтасы 
өрге домалады. Мөселен, Ленин атындағы шахта ұжымы 1971 
жылыәржұмысшыныңайлықеңбекөнімділігін ЮОтоннағажеткізу 
жөнінде бастама көтерсе, сол жылы костенколықтар әр лавадан 
тәуліксайын ЮООтоннакөмірөндіружөніндегі игіжорыққамұрын- 
дықболды. Атақты «мыңшылар» қозғалысыосылай өрістеген еді. 
1973 жылы ол әр лавадан жыл сайын 500 мыңтонна көмір өндіру 
жөніндегіжарысқаұласты.ОныОктябрьреволюциясыныңбОжыл- 
дығыатындағы шахтаның№2, «Қазақстан» шахтасыныңМеІ, Ле- 
нин атындағы шахтаның №5 учаскелері бастады. 1976 жылы жы- 
лына жарты миллион тонна отын өндіруші учаскелерінің қатары 
15-ке жетті. Әсіресе О.Ишхнели, А.Кан, Г.Презент, Л.Поваляев,
В.Тонкошкур, Қ.Көрпебаев, О .Руффжәнет.б. басқаратын ұжым- 
даржоғары өндірістік көрсеткіштерге ие болды.

Кеншілердің ерлік еңбегі ұкіметтарапынан лайықты баға- 
ланып отырды. Костенко атындағы шахта сегізінші бесжыл- 
дықтыңжоспарын орындауда қол жеткен табыстары үшін Ле- 
нин орденімен наградталды. Ал Ленин атындағы шахтаға Еңбек 
ҚызылТуордені берілді.

Сегізінші бесжылдықтағы тамаша табыстары үшін кеншілер 
И.Сусляков, А.Серіков, Я.Мұсағалиев, шахтадиректоры А.Фо- 
мичев, проходкашыларбригадирлері Р .Литман, В.Зименок,
А. Кубайчук, учаске бастығы Қ. Көрпербаев Социалистік Еңбек 
Еріатағын иеленді. «Қазір Қарағандыныңкенш ілерармиясы 
қатарында 22 Социалистік Еңбек Ері, 22 С С С Р  М емлекеттік 
сыйлығының лауреаты , көптеген орденді және медальды кенші



бар. Олар істәжірибөлерінжас шахтерлерге жалықпай үйретіп, 
ездерініңлайықты ізбасарларынтәрбиелеп, өсіруде», депжаз- 
ды облыстық «Орталық Қазақстан» газеті 1980 жылғы 20 та- 
мыз күнгі санында.

Оныншы бесжылдық жылдары бірлестікте 238 миллион 
тонна көмір өндірілді, мүның өзі тоғызыншы бесжылдыққа 
қарағанда , 20,7  млн. тоннаға арты қ. Қарағанды  көм ір 
бірлестігінің шахтерлері салада еңжоғары еңбек өнімділігіне 
жетуін сол кездегі билеуші коммунистік партияның Орталық 
комитеті 1976 жылғы Октябрь пленумынде ерекше атап өтті...

Миллиардтонна көмірөндірусалтанатын бассейндегі бай- 
ырғы «Северная» ш ахтасында ө тк ізу  белгіленд і. СССР 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Александр Кузьмич Рома- 
нюта басқаратын бірінші учаскеде арнайы Досты қ вахтасы 
үйымдастырылды. Лаваға бассейнн ің  таңдаулы, атақты 
кеншілер түсті. Олар осы шахтаның бригадирі В.Богданов, 
Социалистік Еңбек Ерлері Қ.Әбдірәсілов, Я.Мүсағалиев, С.То- 
қымтаев, СССР Мемлекеттік сыйлығыныңлауреаты А.Жанай- 
даров және гағы басқалары.

«Екпінді вахтаға қатысушылар «Отанымызға -  Қарағанды



миллиарды!» деген жазуы бар көмір кесегін қыр ұстіне алып 
шықты. Көмір өндіруші бригадирлер Я.М ұсағалиев пен В.Бог- 
данов м иллиард тонна көмірдің үлгі кесегін  Қ азақстан  
коммунистікпартиясы облыстықкомитетініңбіріншісекретарі
В.Акулинцевжолдасқа табыс етті», деп жазды «Орталық Қазақ- 
стан» газеті ертеңіне шыққан номерде. Бұдан кейін шахтада 
салтанатты митингі болып, облыс, бірлестікбасшылары, шах- 
та директоры Б.Әбдірахманов атақты кеншілер құттықтау сөз 
сейледі.

ҚарағандылықтардыұздіктабысыменОрталықкомитетінің 
басхатш ы сы  Л.Брежнев құттықтады. Онда былай дөлінген: 
«Сіздерді айтулы оқиғамен -  миллиардтонна көмір шығары- 
луымен қызу құттықтаймын. Вул отынныңтеңжартысы соңғы 
он жылдыңішінде шығарылғаны ерекше мәнді. Көмір шығару- 
ды арттырудыңжоғарғы қарқыны сан мың адамдық шахтер- 
лер коллективінің, бірлеотіктіңбарлықеңбекшілерініңжанқи- 
ярлықеңбегінің, партия, шаруашылық, кәсіподақ жәнеком- 
сомол ұйымдарының белсенді саяси және ұйымдастырушы- 
лықжұмысының нәтижесі болып табылады ».14 Осы оқиғаға 
орай Кеншілердің мәдениет сарайында салтанатты  жиналыс 
болды. Сейтіп қарағандылықтар кеңес өкіметі жылдары мил- 
лиард тонна кемір ендірілұін үлкен саяси оқиға ретінде атап 
етті.

Қарағанды бассейініңкеншілері осылай екінші миллиар- 
дқа нық қадам жасады. Он бірінші бесжылдықта Қарағанды 
кеніші 245 миллион тоннағажуықкөмір берді, мұныңезі онын- 
шы бесжылдықтағыдан 17,1 миллион тоннаға кеп. Соның 
ішінде 208,1 миллион тоннасы ж ерасты тәсіл ім енендір ілд і. 
Ал 1988 жылы бассейн ез тарихындағы бұрын-соңды болма- 
ған рекордтыңнәтижегеж етті, яғниосы ж ы лы 52,4м иллион 
тоныа көмір қырға шығарылды. Бұл кеніш тіңжұлдызды сәті 
еді.

Мадениет пен внер квгінде
Қарағанды аса ірі индустрия орталығы, ғылым мен білім 

ошағы ғана емес республикамыздың мәдениет ордасы да бол- 
ды. Егер Қарағандықаласындағымәдениошақтартізімінтізер 
болсақ, алдымен қазақ, орысжәне неміс драма театрлары ,



музыкалық комедия театры  ауы зға оралады . Қарағанды  
мәдениетінің шырқау кезеңі деп жетпісінші жылдардың соңы 
мен сексенінші жылдарды айтуға болады.

Осы уақытта театрлар жылына көрермендерге 100-ден аса 
спектакльдер ұсынып отырды, оны жарты миллион адам 
қызықтайтын. Қарағандыөнерініңқарашаңырағыдеп бізал- 
дымен қазақ драма театрын атаймыз. Үшінші кемір ошағы- 
мен б ір ге  өм ір ге  келген  өнер ұжымы ез ін ің  ғасы р л ы қ  
м ерекесіне дейін сахнаға  қазақ, орыс және б аты с клас- 
сиктерінің екі мыңға тарта туындысын шығарып, көрермен 
назарына ұсынған. Театрға 1964 жылы халқымыздың аяулы 
ұлы , ж ерлесім із , қоғам қайраткері, ақын-жазуш ы Сәкен 
Сейфуллинніңесім і берілді. Ресми деректер облыстыққазақ 
драма театрын 1932 жылы драма ұйірмесінен бастау алды 
дейді. 1936 жылы өнерпаз ұжымға профессионал театр атағы 
берілген болатын.

Қарағандыдағы бұл кұнде бір шатырдыңастьіндағы С.Сей- 
фуллиін атындағы қазақжәне К.Станиславский атындағы орыс 
драма театрының қоса қабат өрілген тарихы бар. Екі театр да 
Қарағанды кенішінің ірге тасы қаланған жылдары іркес-тіркес 
емірге келсе, екеуі де осы сексенінші жылдары өзінің жарты 
ғасырлы қмеракелерінатап етті. Екі театрды ңдаұзақж ы лғы  
ш ығармашылықтабысты еңбегі орынды бағаланды. Драмте- 
атрлар Халықтар достығы орденімен наградталды.

Қарағандытеатрларыныңнегізі қаланған кезде оғанхалық 
арасынан шыққан көптеген тума таланттар тартылды.Қараған- 
ды топырағында театр енерін дамытуға Қазақ ССР-ін іңеңбек 
сіңірген артистері З.Көш кімбаев, ағайынды Н. ж әнеТ.Ж аба- 
евтар, Ә .Ш әймердөнов, Т.Зимин, В.Портнов тәрізді басқа да 
кептеген енер саңылақтарының қосқан үлесі ұшан-теңіз.

Қарағандыдағы қазақдрам атеатры ны ңш ығармаш ы лы қ 
жолы туралы  белгілі ар ти ст , театрды ң әдеби ет белімінің 
меңгерушісі, Қазақстан журналистер одағыныңмұшесі Слам- 
бекЖ ұмағали енер отауының70-жылдығы қарсаңындатеат- 
рдыңарғы-бергі тарихынан сыр шертетін зерттеу еңбегін шы- 
ғарды. Осы кітапта театрдың қазыналы өңірмен біте қайнасқ- 
ан мол шежіресі, ондағы өнер адамдары туралы толық баян- 
далады . М әселен 30-жылдардың екінші жартысында театр 
ұжымы жаңа лекпен толыққан. Солардың қатарында Б.Бекте-



нов, Р.Жұматаев, Ә .М үсабекова(ҚазақССР-ніңеңбексіңірген 
артисі), Ж .Ш аш кина, М .Суртібаев (Қ азақ  С С Р-н ің  халық 
артистері), Ш .Ж андарбекова (С С С Р-д ің халы қар ти сі) және 
басқалар болды.

Қарағандыда театр өнері жыл санап дамыды. Егер 1973 
жылы музыкалық комедия театры аш ылса, республикамыз- 
дағы, тіпті ОрталықАзия өңіріндегіжалғыз нем істеатры  1980 
жылы құрылып, Тем іртау қаласында ез көрермендеріне өнер 
көрсете бастады . Бүлтеатроблы сы м ы зда 1989жылғадайін 
жүмысістеді.

Осы 80жыддарықазақдраматеатрытағыбіртабысқажетті. 
Жазушы Сәкен Жүнісовтың«Өліара» пьесасы бойынша қойылғ- 
ан спектакль үшін төатрдың шығармашылықүжымы (бас режис- 
серҒ.Тәпенов, бассуретш і М.Мақсүтов, артистөр Қ.Жүмабе- 
ков, С.Қажымүратов) ҚазақССР Мемлекеттік сыйлығының ла- 
уреаты атағын алды.

Қарағанды музыка өнерінің де орталығы болды. 30-жыл- 
дарда ашылған радио комитетінің қазақхорынан кейінгі му- 
зыка енерінің дамуы 70-80 жылдардың үлесіне тиед і. Мәсе- 
лен , 1988 жылы республикамыздағы екінші үлт аспаптар ор- 
кестрі өмірге келді. Оркестрге халық таланттарының аса ірі 
өкілдерініңбіріжерлесімізТәттімбетҚазанғапүлыныңесімінің 
берілуі дежарасымды болды. Осы мерзім ішінде музыкаенерін 
өзара байытып, насихаттау жөніндегі музыкалық-қоғамдық 
шаралар еткізетін аса ірі орталықтың біріне айналды. Тек 80- 
жылдарығана Қарағандыда «Қазақстан композиторларының 
қазіргі музыкасы» (1981ж .), «Совет композиторларыныңшы- 
ғарм алары ндағы  азам атты қ  және патриотты қ әуендер» 
(1984ж .) тәрізді басқа да ірілі-үсақты түрлі фестивальдар 
еткізілді. Егер сол 80-жылдары облыста кептеген концертзал- 
дары, филармонияның симфониялық және қазақ халық ас- 
паптары оркестрлері, 37 музыкаучилищ есі, 12үрлем еліас- 
паптар оркестрі жүмыс істесе , бүлардың басым кепшілігі 
Қарағанды қаласында еді.

Бөйнелеу және қолданбалы сөн енері де  жаңа биікке 
көтөрілді. Олар ендігі жерде суретшілер мен мүсіншілержеке 
шығармашылықшеберханаларындажатып қалатынтуынды- 
ларды ғана емес жалпы халықтықталғамға үсынылған мазмү- 
ны бай, мәні үлкен, ойы терең, кәркемдігі жоғары шығарма-



ларды өмірге әкелді. Қарағанды сурет өнерінің нөгізін қалау- 
шы/іар қатарында болған П.Антоненко, П.Андриюк, Р.Есіркөев, 
П.Речинский, Ю.Гуммельдіңқатарын А.Биоык, В.Крылов, С .Са- 
носян және басқалар толықтырды. Қарғандыдағы кескіндеме 
сы збасурет, м үс ін , монументті-бейнелеуөнерініңдамуы 60- 
жылдардан бастау алды десек, 80-жылдары ол жоғары дең- 
гейгежетті. Басқаныайтпағандақаланыңорталықкешелеріне 
үлкен  е ск е р тк іш те р , м о н ум ен ттер  қойы ла б а с та д ы . 
Суретшілердіңқыл қаламынантуындаған кен панорамалы су- 
реттер көрме залдарыныңтөрінен лайықты орын алды.

Қарағанды қаласында 1956 жылдан бастап жұмыс істейтін 
Қазақстан Жазушылар одағының облысаралық бөлімшесі де 
70-80 жылдары жаңа лекпен толықты. Оқырмандар қолына 
М .Зуев-Ордынецтің«Вторая весна», Еркеш Ибраһимнің«Жа- 
лын», М .Балыкинның «Марианна», Н.Пичугиннің «Зори над 
городом» , Ә .Ә зи е в т ің  «Ж ез таулар » , А .Ж ұм ад ілд и н н ің  
«Жұмысшы әулеті», Ө .Ахметовтың «Заңғар» шығармалары 
тиді. Олардың бәрі өз шығармаларынаөндірісті өлкедегі еңбөк 
адамының қажыр-қайратқа толы еңбегін арқау етті. Бұл жас 
ақынжазуш ылардыңүлкен шығармаш ылықөнергеқұлш ына 
ұмтылған кезөңі болды. Астанадан>алыста тұрып кітап шығару 
қи ям ет б о лса  д а  ж ас ақы ндар  мен п р о заш ы л ар д ы ң  
б ірлестіктер і ом ірге келд і. С оларды ң іш інде Қарағанды  
мемлекеттікуниверситеті жанындағы құрылған «Горизонт», 
«Балауса», «Г ренада» әдебиетшілер бірлестіктерініңде келелі 
істерді атқарып, талантты  жастардың басын біріктіргенін ай- 
туғаболады .

Осы жылдары қарағандылық бірнеше жас таланттарды ң 
тырнақалды еңбектері республикалық баспалардан жеке кітап 
болып шықты . Соларды ң қатары нда Т .Б ей сем беко вты ң , 
Қ.Жойқынбековтың, Л.Лунинаның, Р.Сүлейменовтың, С.Ақс- 
үң қ а р ұл ы н ы ң , ф .И гнатовты ң , Т .Григориадидіңж әнө басқа- 
лардыңтуындылары бар. Қарағанды өңірі туралы академик- 
жазушы , Еңбек Ері Ғабит Мүсіреповтың «Оянған өлке» рома- 
ныныңжалғасы«Жатқолында»кітабының80-жылдардыңекінші 
жартысында оқырмандар қолына тиуі де  республика әдебиет 
еміріндегі аса ірі оқиға болды.

Бір кезде негізін қазіргі қадірменді ақсақалым ыз Қали 
Аманбаев қалаған облыстық радио және телевизия комитеті



дежаңадеңгөйге көтерілді. Облыстықтелерадиокомитетінің 
қырықжылдықтарихы туралы Сәбит Байдалының «Өлке өмірі 
-  өз көзімізбен» деп аталатын зерттеу кітабында ол жан-жақты 
баяндалды.

Облысөмірініңайнасы атанған, Қарағандымен қатар емірге 
келген облыстық «Орталық Қазақстан» және «Индустриаль- 
ная Караганда» газөттөрі 1981 жылы әздерініңтұңғыш саны- 
ның шыққанына жарты ғасыр толу мерекесін атап өтті. Осы 
жылы облыстық қос газет туына Еңбек Қызыл Ту ордені тағыл- 
ды. («Орталық Қазақстан» газетініңшежіреліжолы «Ақпарат 
айдынында» кітабындатолықбаяндалады).15

Иә, Қарағанды тарихында әдебиет пен өнердіңеркендеп 
дамуына 70-80 жылдардың қосқан улесі мен қалдырған езіндік 
ізі барын ұмытпауымыз керек.

Кала туында келісті орден
Сексенінші жылдардың ортасына қарай Қарағанды облы- 

сы мен оныңорталығы өзініңэкономикалықжәнеәлеуметтік 
даму тарихында шырқау биікке шықты дей аламыз. 1983 жы- 
лғы желтоқсан айында болып өткен XXIII облыстық партия кон- 
ференциясындажасалған есепті баяндамада бесжылдықтың 
басынан бері облыста өнеркәсіп өнімінің көлемі 10,7 процент, 
еңбек енімділігі 3,9 процентартқандығы айтылды. Бассейнде 
138 миллион тонна кемір өндірілді, оның 1 миллион тоннасы 
жоспардантыс. Күн тәртібіндегі көкейтесті ғылыми-техника- 
лық проблемаларды шешуде Қазақстан Ғылым академиясы- 
ныңжаңадан құрылған Орталық Қазақстан белімшесіне үлкен 
ум ітартылады. Шұбаркел кенорныныңашылуы арзан, ашық 
әдіспен кемір өндіруді едәуір арттыруға мүмкіндік бермек. 
«Орталық» әуежайда ұшу-қону алаңы іске қосылып, басқа да 
объектілер салынғандықтан алып ұшақтарды қабылдай ала- 
тын болдық. Сол жылдары Ертіс-Қарағанды каналынанЖар- 
тас  су қоймасына қарай су құбыры тартылды. М ұныңезі об- 
лыс орталығы мен серіктес қалаларды суармалы алқаптың 
кекеніс өнімдерімен қам там асы з етуге жағдай туды рды . 
Әлеуметтік-мәдени емірде де елеулі өзгерістер болып жатты. 
Бкі мыңкәрермендік Циркғимараты іске қосылып, симфони-



ялықоркестр құрылды. Сөйтіп Қарағанды шын мәнінде рес- 
публиканың Алматыдан кейінгі екінші ғылым-білім орталығы- 
на айналды. 1983жылдыңақПанындахалқыныңсаны 600 мың 
адамға жетіп, халық саны женінен де республикада екінші оры- 
нға бекем орнықты.

Қарағандылықтардыңсонау отызыншыжылдарданбасталғ- 
ан қажырлы еңбегі, Ұлы Отан соғысы кезінде неміс-фашист бас- 
қыншыларын талқандауға қосқан үлесі сол кездегі одақтық үкімет 
тарапынан лайықты бағаланды. 1984жылғы бсәуірде қала Еңбек 
ҚызылТу орденімен наградталды. Бұл кездееңбекшіл Қараған- 
дыөзініңқала мәртебесіналуыныңбОжылдығын лайықтытабы- 
стармен қарсы алып, үлкен салтанатпен атап өткелі жатқан.

Отанныңжоғары наградасынтапсыруғаСОКП ОрталықКо- 
митеті Саяси бюросының мүшесі, Қазақстан Компартиясы 
ОрталықКомитетініңбірінші хатшысы, халқымыздыңардақты 
үлы Д.Қонаевтыңөзі келді. 22 мамырда КеншілердіңМәдени- 
ет сарайында осы оқиғаларға байланысты салтанатты жина- 
лыс болып өтті. Дінмүхамед Ахметүлы қарағандылықтарды жо- 
ғары наградасымен жылы құттықтап, жарқын сөзсөйледі.

Ол Қарағандының кеңестік дәуірде, өткен ғасырдың оты- 
зыншы жылдарындағы қалыптасутарихына шолу жасады. Әр 
жылдары Қарағандының үшінші көмір ошағы, сән-салтанатты 
қала болып қалыптасуына үлес қосқан азаматтардыңаттарын 
атады. Соғыс жылдарыжау Донбасстыуақытша жаулапалған- 
да көмірлі Қарағандының маңызы еселеп артты. «Біреуіміз 
үшеудің орнына жүмыс істейік! Көмір — бүл да қару. Еңбекте 
де үрыстағыдай алғы шепте болайық!» — шахтерлер қаласы- 
ныңұраны осы болды, деді ДінмұхамедАхметүлы. Осы патри- 
оттық қозғалыстың көш басында Бәшір Нұрмағанбетов, Әбу- 
ғалиТұраров, ИванСигарев, шахтереңбегініңбасқадай көпте- 
ген екпінділері түрды. Соғыс жылдары шахталардың бірін Алек- 
сей Стаханов басқарды. Еңбеквахтасынатүрып тылдыңгвар- 
дияшылары бір жеңістен соңб ір  жеңіске қол жеткізді. Сөйтіп, 
Мемлекеттік Қорғаныс Комитетінің Қызыл Туына бірнеше 
мәрте ие болды.

Ел Қарағандыдан тек қана бірінші сортты көмір алып қойған 
жоқ, деп сабақтастырды ойын республика басшысы. Украина- 
ның марганец рудниктері жау қолында қалғанда қарағандылық- 
тар орнын толтыра білді. Қорғаныс мақсатына Қарағандының



мысы, вольфрамы мен молибдені тасқындап ағылды.
Димекеңтылда және қан майданда ерліктің үлгілерін көрсет- 

кен қарағандылықтардыңаттарын зор құрметпен атады. Со- 
ғыстан кейінгі даму тарихына шолу жасағанда облыс орталығы 
Қарағанды-Теміртау аумақтық-өндірістік кешенініңжуреп бо- 
лғандығын атагі өтті. Сондай-ақ, Қарағанды республиканың 
жоғары білім беру орталығы болғандығын, жоғары білікті кад- 
рлардүкенінеайналғандығын тілгетиекетті. Отанныңжоғары 
наградасын тапсыра отырып, ол кеншілер қаласыныңсөлоға 
көмегі, республика агроөнеркәсіп кешенін дамытуға қосып 
отырғанүлесінежоғары баға берді.

Дінмүхамед Ахметүлы рухани саладағы жүмыстарға тоқта- 
ла келе облыстық«0рталық Қазақстан» және «Индустриальная 
Караганда» газеітері маңызды гіроблемаларды көтеріп, шешіп 
отыр, деді («ОрталықҚазақстан» газеті, 24мамыр 1984ж.).

Өз сезінде Д.Қонаев біздің облыс 1958 жылы астық және 
басқада ауыл шаруашылығы өнімдерін ендіруді арттырып, 60 
миллион 200 мың пүт астық тапсырғаны үшін Ленин орденімен 
наградталғандығын еске алды. Содан кейін ол қатысушылар- 
дың ду қол шапалақтауы үстінде Еңбек Қызыл Ту орденін қала 
туына қадады. Жоғары награданы қалалықпартия комитетінің 
б ір інш і хатш ысы М .У сти н о вски й , қалатком  төрағасы  
Б.Өбдірахманов, Социалистік Еңбек Ерлері, «Киров» шахата-



сы кенжумысшыларыныңбригадирі Қ.Әбдірәсілов, «Караган- 
дажилстрой» тресініңқұрылысшылар бригадирі И.Примачұк 
жәнет.б. қабылдады.

Екі жыл өткеннен кейін қарағандылықтар тағы бір айтулы 
датаны тойлауға дайындала бастады. Орталығы Қарағанды 
қаласы болып Қарағанды облысының құрылғанына 1986 жылы 
50 жыл толм ақш ы  еді. О сыған орай облы сты қ партия 
комитетінің арнайы шешімімен «Қарағанды. Қарағанды об- 
лысы» энциклопедиясын шығаруұйғарылды. ҚазақСоветЭн- 
циклопедиясының ұжымы бұл жумысты келер жылдардың 
үлесіне жоспарлап қойған екен. Облыстық партия комитетінің 
бірінші хатшысы А.Коркин кітапты облыстың 50 жылдықторқа- 
лытойы қарсаңында шығаруды өтініпхатжазды. Сөйтіп, Қара- 
ғандыда ҚСЭ бас рөдакциясының мүшелерімен бірге арнау- 
лы жүмыс тобы құрылды. Жүмыс тобына облыстық партия 
комитетініңхатшысы Қ.Аманбаев жетекшілікетті, оныңқүра- 
мынаоблыстағы бөлгілі журналистер А.Жанғожин, В.Минин, 
Б.Мүқышев, И.Югай енді. Жергіліктіжурналистерден, ғалым- 
дардан, халық шаруашылығының ірі мамандарынан құрылған 
авторлық ұжым энциклопедиялық еңбекті небары екі жыл 
ішінде сапалы дайындап шықты. 1986 жылғы 4 қазанда облы- 
стық «Орталық Қазақстан» және «Индустриальная Караганда» 
газеттерінде энциклопедияның жарыққа шыққандығы тура- 
лы хабар жарияланып, екі айқарма бет берілді. Ертеңіне 
Кеншілердің Мәдениет сарайында КҚП облыстық комитеті мен 
халық депутаттары облыстық кеңесінің Қарағанды облысының 
құрылғанына 50 жыл толуына арналған салтанатты мәжілісі бо- 
лып өтті. А.Коркин «Қарағанды облысының50 жылдығы тура- 
лы» баяндама жасады. Салтанатқа Қазақ Совст Энциклопе- 
диясыныңбас редакторы, белгіліғалым Р.Нурғалиев қүрметті 
қонақретінде қатысты.

«Қарағанды. Қарағанды облысы» энциклопедиясы облыс- 
тық партия комитетінің бірінші хатшысы А.Коркиннің кіріспе 
мақаласымен ашылады. Мұнан кейін табиғаты мен табиғи қор- 
лары, халқы, тарихы, экономикасы, қала қүрылысы және архи- 
тектурасы, халықағарту ісі, ғылым жәнеғылыми мекемелері, 
денсаулықсақтау ісі, дене гөрбиесі және спорт, әдебиеті мен 
әнері, экономикалық жәнө мәдени байланыстары туралы 11 
шолу очерктөрі мөн өкі мыңға жүық алфавиттік мақалаларда



Орталық Қазақстанда үшінші көмір ошағының құрылуы, әрі 
көмір-металлургия кешенініңқалыптасуы, өскелеңөңірдіңта- 
рихы, жасампаз адамдары ғылыми жәнө нақты деректермен 
жан-жақты сипатталады. Сөз жоқ, бул энциклопөдия қала мен 
облыстың рухани өміріндегі елеулі оқиға болды,

Желтоксан жанғырығы
Елдің бәрін дурл іктірген қайта құру кезең ін ің  тарихта 

қалды рған ө з ін д ік  өрн ектер і аз ем ес. СОКП О рталы қ 
комитетін іңсоңғы басхатшысы Михаил Горбачевтіңжелдей 
ескен сөзін, саналарға сіңіое қоймаған «демократия», «қайта 
құру» тарізді тыңұғымдарды әркімтүрліше қабылдаған. Шын 
мәнісіндебаршасоветхалқыныңбрежневтіктоқырау кезеңінен 
шаршап, тыңөзгерістерді, соны бастамалары күткені тағы да 
рас болатын. Сырттай бәрі жақсы болып көрінгенімен эконо- 
миканың құлдырауы, әлеуметтік әділетсіздік нышандары 
сексеніші жылдардың басында-ақ кезге ұрып тұрды.

Орталық Комитеттің 1985 жылғы сәуір Пленумы тосын 
пікір, соны умтылыс, келелі бастамасымен баршаныңжурегіне 
ұялады.

Ел ішінде сондайлық бір ынта, жігер туындады. Әр адам 
өзін қоғамның белсенді мушесі ретінде сезініп, төңірегіндегі 
ар оқиғаға бейтарап қарай алмайтын деңгейге көтерілді,

Одақтың әр тұсында бұрынғы басшылар жылжытылып, 
орнына жаңа адамдар келе бастады. Мәскеу Қазақстанның 
басш ы лары н ө зге р ту  жолы ндағы  алғаш қы  қадамды  
Қарағандыдан бастады. Жаңа кезеңніңез дәстурі қоса көледі. 
Жоғары орындар өздерініңалқалы бас қосуларын, іріжиналыс, 
пленумдарын жүмыстан тыс уақытта сенбі, жексенбі күндері 
өткізуді деөміргеенгізебастады. Жоғарыдағы көкелер жұмыс 
кунін ел игілігін молайту ушін жұмсап, ал былайғы істерін 
демалыс күндері орындауға көшті.

1986 жы лдың қоңы р күз інде  15 қараш а, сенб і күні 
Қарағанды  облы сты қ ком итет ін ің  пленумы өтіп, онда 
облыстық партия комитетінің бірінші хатшылығына В.Локо- 
тунин деген азамат гағайындалды. Бұл есімді ол кезде 
қазақстандықтар біле қоймайтын. В.Локотунин 1980жылдан 
1986жылғы сәуіргедейін Липецкоблыстықкомитетініңекінш і



хатш ысы , Қарағандыға келерден бұрын, тек 6 айдай ғана, 
СОКПОрталықКомитетініңинспектөры болған.Ж аңабасшыға 
к,арағандылықтардың кезқарасы әрқилы болды . Біреулер 
Қ а за қ с та н ға  б ей м әл ім , р есп уб ли кан ы ң , соны ң  іш інде 
облыстыңтыныс-тіршілігімен танысы тағы жоқ адам қалайша 
бізді басқарады десе , келесілердің көкейінде барлықжерде 
басқару ж уйесі, жүмыс істеу стилі бірдей ем ес пе, қайта 
тамырын тереңге жайған, жең асты жалғасудың тамырына 
балта шабүға септігін тигізеді деп үкілі үмітке малданыпжүрді. 
О сы лайш ааң-таңж ағдайдаж үрген кезде, арадатур а  бірай 
еткенде, 16 желтоқсанда Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетінің Пленумы болып, ондаүйымдықмәселеқаралды . 
П ленум  Д .Қ о н а е в ты  п е н си яға  ш ы ғуы на б ай л ан ы сты  
республика  Ком партиясы  О рталы қ Ком итөтін ің  бірінш і 
секретары  міндетінен бооатты . Қ азақстан  Компартиясы  
Орталық Комитетінің бірінші секретары болып бұған дейін 
Ульянов облыстық партия комитетінің бірінші секретары  
болыпістеген Г.Колбинсайланды.

Облыстардыңжені бір белек, республика компартиясының 
біріпші басшылығына халықтың арасында алдын-ала үгіт- 
түсін ік жүмыстарын ж үргізбей, бірден сы рттан  әкелінген 
көлденең кек атты тағайындалар деп бір да бір қазақстандық 
ойлағанемеседі. Г.Колбинніңжасырынжәнехалықты қорлай- 
тындай түрде тағайындалуы ел ішінде толқу тудырып, жүрек 
түбіндежатқан запыран, ашүмен ызажастар қозғалысы болып 
желтоқсанда бұрқ етті.

С ол  к е зд е г і а с та н а  -  А л м а ты д а  б а с та л ға н  ж астар  
толқуының жаңғырығы республикамыздың бар аймағына, 
соныңішінде Қарағанды ғадаж етгі.

Бұл күнде сақталған сол 1986 жылдың 19 желтоқсанындағы 
Қ а за қ с та н  К о м п ар ти ясы  о б л ы сты қ  ко м и те т ін ің  құпия 
ан ы қ там асы  тә м е н д е г і ж айлар дан  м а ғл ұ м а т  б е р е д і. 
Алматыдағы жастар толқуы туралы хабардың елге тарамауын 
қаншалықты қадағалап, тиісті шараларды қолға алғанымен 
(Алматымен телефон, телеграф  байланысы үзілді, жолдарға 
күзетқойылды, поездар бараржерінежете алмай қаңтарылып 
тұрды, самолеттердіңүш уынатиымсалынды, қалағасырттан 
автокөліктің келуі мен шығуына кедергі қойылды) сымсыз 
телефон бүрын-соңды болмаған оқиғаның еріс алып, қар



құрсанып, мұзжастанған өрімжастардыңтоталитарлықбилік 
пен ұлтты кемсітушілікке қасқая қарсы шыққан жанкештілігі 
туралы хабарды жамиғатқа жария етіп жіберген. Осы себептен 
Алматыда жастар толқуы 17-18 желтоқсан күндері болса, 
Қар ағанды да  19-20 ж елтоқсан  күндері е тт і. Қарағанды  
облыстық партия комитеті шүғыл түрде оперативті топтар 
құрып, ж астар  арасы нда ү г іт-н а си ха т  жұмысын ж үргізу 
ш араларын қауырт қолға алды . Олар жоғары оқу орын- 
дарында, студент және жұмысшы жастар жатақханасында 
болды. Соған қарамастан жастардыңтоптасүына кедергі қоя 
алм ад ы . Ж оғары  оқу оры ндары  с ту д е н тте р і ар асы н да  
байланыс орнап, жастар 1 Эжелтоқсан күні сағат кешкі 20.00- 
деездерініңҚазақстан КомпартиясыныңОрталықКомитетінің 
V пленумының шешімімен келіспейтіндіктерін білдіру үшін 
қаланың Г агарин атындағы алаңында жиналатын болды.

О ларды ң  а р а сы н д а  кейін бил ік  оры ндары  мың 
құбылтқандай нашақорлар да , маскүнемдер де болған жоқ. 
Ж астарды ң кекейіндегі: «Қазақстанға біріпші басшы неге 
сырттан әкелінеді, қазақеліннеге қазақбасқармайды» деген 
сауалға ешкім жауап бере алмады . Жауабын бермейін деген 
жоқ, жергілікті шенеуніктердің өзі да орталықтың сыңаржақ 
саясатын қалыңелге қайтыптүсіндірудіңретін білмейтосылды. 
Сол күні кеш кілік алаңға жиналған ж астарды  ішкі істер  
органдарының қызметкерлері күш жұмсап таратуға мәжбүр 
болды. Ж астардың көбі құтылғанымен бір тобы ішкі істер 
органдарына жеткізіліп, олардан түсін ік алынды. Оларды 
«анығын айтып, кешірім сұрамасаңдар оқудан шығарамыз, 
комсомолдан қуамыз, жалпы жиналысқасаламыз, елдегі ата- 
аналар ы ң а хаб ар л ай м ы з»  деп  қо р қы тты . Б ү г ін д е  оол 
жастардың тиісті органдардың күштеп жаздырған түсінік- 
темелерінің барі болмаса да біршамасы тиісті орындарда 
сақтаулы.

19 желтоқсан күні кешкілік қуғын керген жастар бастарын 
сауғалап, төнер қауіптентосылып, бүғып қалмады, Ертеңінде 
20 желтоқсан күні таңғы сағат 8-9-дан бастап кешегі алаңға 
жастар тағы да шоғырланды. Бұл сенбі күні болатын. Бұл 
уақы тта  А лм аты дағы  ж астар  толқуы  күш пен басы лы п , 
ереуілшілерге қарсы тек милиция күші ғанаем ес, ішкі әскер, 
арнайытоптардажүмылдырылған. Осы әсеретті межөргілікті



жердегілер бұл күні жастармен диалог жасауды қажет деп 
таппады. Қолға түскен қазақ жастарын топырлатып ұстап , 
машинағатиеп, ішкі істер органдарынажеткізді. Олардан қатал 
түрде тергеу алынды.

Кейін осы оқиғаға қаты суы на байланысты  Қарағанды  
ун и в е р си те т ін е н  12, п о ли техн и калы қ  и н с ти ту тта н  6 , 
мединституттан 28, кооператив институтынан 3, сондай-ақ 
пединституттан  да  бірнеше студ ен т оқудан ш ығарылды . 
М әдени-ағартуучилищесіненЭ, есеп-кредиттехникумынан2 
оқушы оқудан кетуге мәжбұр болды. Жоғары оқу орында- 
рындағы қызмет атқарушы 59 адам ға қатаң сөгіс берілді. 
Еңбек ұж ы м дары нда ж елтоқсан  оқиғасы на қаты сы  бар 
дегендержалпыжиналыстарғасалынып, қатаңсынғаалынды. 
Студенттер мен жұмысшы жастардың ата-аналары да жазасыз 
қалмады. О ларж ас ұрпақты коммунистік рухта тәрбиелеуде 
кемшілікжібергендеріұшінқатаңжазаланды. Партиядабарлар 
қатаңсөгіс алды, тіпті кейбірініңқызметі темендетілді. Бірнеше 
адамғасотболы п, оныңбарысыжергілікті бүқаралықақпарат 
құралдары арқылы елге сабақ болу үшін барш аға жария 
етілд і.16

Бір сөзбен айтқанда, желтоқсанюқиғасына қатысы бар деп 
танылған еш адам ж азасыз қалмады. Б ірақта  бұл барша елі- 
мізтәрізді Қарағанды жастарын дажасыта алмады. Олар ортақ 
м ү д д е , ел бо лаш ағы  ұш ін к ү р е сте  ө здер ін ің  барш а 
әріптестерімен ниеттес екендігін өз істерімен, әрекеттерімен 
танытабілді.

Токырау тудырған толку
Горбачевтың қайта құруы мен елді демократияландырүы 

кейін ғалымдардың дәлөлдеп жазғанындай экономикалық 
тұрғыда қуатталмаған процесс болды. Бір жағынан қоғамдағы 
кемшіліктер ашық сыналып, тұтас ел бір үлкен саяси аренаға 
айналды. 1989 жылы жаңадан сайланған Жоғарғы кеңестің 
бірінші және одан кейінгі сессиялары үлкен дау-дамай үстінде 
өтіпжатты. Газеттердесталиндік-брежневтікәкімшіл-әміршіл 
жүйе әшкерелене баствды. Репрессияжылдары туралы ақтан- 
дықтараш ылып.арыстарымыздыңаттары қайтаоралды.

Б ірақ та  ұзақ  ж ы лдарға созы лған  тоқы рау халы қты ң



әлеуметтікжағдайын діңкелетті. Дұкендерде азық-түліктің бол- 
мауы, еңқажетті түрмыстықзаттардың«номенклатура» мен 
сауда саласындағы адамдар арасында беліске түсуі баршаға 
мәлім еді. Қазақстанда желтоқсан көтерілісін басып-жаншу 
және кейін партияның Орталық комитеті жариялаған «қазақ 
үлтшылдығымен» күрес саяси бағыттағы уақытша жеңіс еді. 
Енді халықтың көзі ашылып, ашықтан ашық экономикалықта- 
лаптар қойды, әлеуметтік әділетсіздікті жоюды талап ете бас- 
тады.

Алғашқы болып бас кетерген шахтерлер еді. Қарағанды 
бассейнінде «Тентек», Костенкожәне КСРО-ның50-жылдығы 
атындағы шахталарда талаптары орындалмаған кеншілер қыр 
үстіне шықпай ашаршылықжариялауды шығарды. Мұндай 
қыр көрсету ол кезде шектен шыққан қылық болып есептелетін. 
Осындайоқиға 1989жылғы ш ілдеайыныңбасында«Киров» 
шахтасындағы Е.Кәрімов басқаратын N92 учаскеде де қайта- 
ланды. С аясат алдыңғы қатарда қойылған елде экономика 
құлдырай бастады. Сөйт/л кеншілер өндірген көмір өтпей жат- 
ты. Вагондардыңжоқтығынанжұмысшыларжерастындабос 
отыратын болды. Ш ахтерлер түнгі ауысымға қосымшатөлем 
енгізуді, кетермесыйлықтарды, материалдықынталандыру- 
ды әр ұжымның сіңірген еңбегіне сай бөлуді талап етті.

Төтенше оқиға шахта директоры И.Любимов пен кемір 
бірлестігі басшыларын, оныңбас директоры Н.Дрижді аяқта- 
рынан тік тұрғызды. «Қарағанды шахталарында жекелеген 
учаскелер коллективтерініңжер астынан шықпай жатып алып, 
Дрижд жолдасты тізе бүктіруге мәжбұр ету фактілері жиіледі. 
Сондықтан да ол бұгінде: қандай талап болса да жер үстінде 
қойыңыздар, өз бастары ңы зды  қатерге байламаңы здар 
дегенді нығарлап айтатын болды. Несі бар, бірлестік басшы- 
сыныңжағдайын түсінуге болады. Алайда осынау «ереуіл» де- 
ген сезді айтуға тіліміз оралмай-ақтұр . Өйткені бұл ұғымды 
б ізд ің  бәр ім із  п атш алы қ  Р о с с и я ға , н ем е се  б үт ін дей  
капиталистікдүниегеқатыстығанақолданыпүйренгенбіз. Енді 
кеншілердің көкейкесті әлеуметтік жағдайлары сөзбұйдаға 
түсіп , жылдар сілемінде қордаланып, жұмысшылар ең ауыр 
тәуекелге бара бастағанда басшы жолдастар жер бетіндегі 
ереуілгезәруболы поты р. Ш ындығындағажайып құбылыс!» 
депж азды  «ОрталықҚазақстан» газетін іңтілш ісіС .Алпысов



өзінің «Кеншілер наразылығы негө күшейіп барады?» деген 
мақаласында («Орталық Қазақстан», 8 шілде 1989 жылы).

Газөт осы мақалада шахта мен бірлестік басшыларының 
кеншілердіңталаптарынорындаудағықыңырлығынсынғаалды. 
Алайда газетдабылынан, кеншілердің наразылықтарынан бас- 
шыларқорытындышығарғанжоқ, қулақтарынадаілмеді. Ұшқын- 
нан жалын лаулайды дегендей, көп үзамай бассейнде жаппай 
ереуіл бүрқетті. 1989жылғы 20 шілде күні Кузбасс пен Донбасс 
шахтерлерінің ереуілін қолдай отырып, «Тентек», «Долинка», 
КСРОБО-жылдығыатындағы, «Абай» шахталарыныңжүмысшы- 
ларыжүмысты гоқтатып,еңбекті үйымдастыру менақытөлеуді 
жетілдіру, түрмыс пен демалыс жағдайын жақсарту жөнінде 
бірқатарталап қойды. Ертеңінеереуіл бірлестіктіңбарлықшах- 
таларынатарады. Қарағанды, Абай, Саранжәне Шахтинскқала- 
ларының кешелерінде көп адам қатысқан митингілөр болып өтті.

Ереуіл кезінде шахтерлөр тарапынан қалалық, облыстық 
ереуіл комитеттері (кейін жумысшы комитеттері) қурылып, 
олар кеншілердің негізгі талаптарын үсынды.

Сол күндердегі оқиғаларды жергілікті газеттер майданнан 
тускен мәліметтей жедел жариялап отырды. Мәселен, 21 
шілде күні сағат 14-те облыстық партия комитетінің бюро 
мүшелері мен ереуіл комитеті мүшелерінің кездесуі болып 
еткен. Кездесуде митингілерде кетерілген мәселелер талқы- 
ланды. Мәжіліске КСРО Кәмір енеркәсібі министрініңорынба- 
сары А.Пухтеев, ҚазақКСР Министрлер кеңесі терағасының 
орынбасары К.Байкенов қатысты. Сол мәжілісте әрбір қала 
кеншілерініңдербес талаптары пысықталып, ортақталап оны 
шешу үшін жоғары орындарға жіберілетін болып келісілді. 
Ереуілшілердіңсүрақтарына жауап беру үшін бүқаралықжи- 
налыстар өткізілді. Оларда облыстықпартия комитетініңхат- 
шылары А.Ібжанов -  Шахтинскіде, Қ.Сүлтанов -  Абайда, А.Ива- 
нов -  Саранда жауап қайтарды. Қарағандыда ереуілшілер ара- 
сына сез сейлеуге шыққан облыстықпартия комитетін іңсол 
кездегі бірінші хатшысы В.Локотунинді шахтерлер тыңдағы- 
сы да келмеді.

Міне осындай аса курделі жағдайда сағат 21 -де Қараған- 
дыға Қазақстан Компартиясы Орталық комитетінің бірінші 
хатшысы Н.Ә.Назарбаев Мәскеудеөтіпжатқан КСРОЖоғары 
кеңесінің сессиясынан тікелей үшып келіп Октябрь револю-



циясының 50-жылдығы атындағы алаңға жиналғандармен 
кездесті, ереуілшілердің әлеуметтік-экономикалық салада 
қалыптасқан жайсыз мәселелерді қозғаған сан алуан сауал- 
дарынажауап қайтарды. Кеншілержақындағана Республика 
басшысы болып сайланған Нурсұлтан Әбішұлын мұқияттың- 
дады. Оныңсабырлылыққа шақырған сөзін, кеншілерталап- 
тарын талқылау үшін үзіліс жариялау жөніндегі усынысын 
түсіністікпен қабылдады. Талаптардыталқылауғасолтүні Қара- 
ғандыға арнайы келген КСРО Министрлер кеңесі төрағасы- 
ның орынбасары В . Догужиев және жоғарыда аталған лауазым 
иелері қатысты.

Қарағандылық кеншілер қойған талап-тілектерді талқылау 
8 сағатқа созылды. Соған қарамастан алаңға жиналғандар түні 
бойы тарқамай талқылау қорытындысын күтті. Айта кету ке- 
рек, олар таң атқанша шыдамдылық көрсетіл, қоғам ды қ 
тәртіптіңсақталуына ездері бас-кез болып, жайсыз қылықта- 
рға жол бермеді.

22 шілде кунгі таңғы сағат 6.30-да одақтық министрліктер, 
республика, облыс басшылары, ереуіл комитетініңжетекшілері 
алаңға қайта келіп, кеншілерталаптарыныңбарлықтармақта-



рын тағы бір егжей-тегжейлі сарапқа салды. Жергілікті өкімет 
органдарына қатысты мәселелердің дереу шеш ілетіндігі 
ереуілшілерге хабардар етілді. Ал жоғары жақ шешетін мә- 
селелердің әбден зерттеліп, пысықталып барып жұзеге асы- 
рылатындығыайтылды.

Сонымен 47 тармақтан тұратын талаптар облыстықереуіл 
комитеті мен Қазақстан КП Орталықкомитетінің, КСРО Мини- 
стрлер кеңесінің, КСРО Көмірөнеркәсібі министрлігініңжәне 
ВЦСПС-тің комиссиясы арасындағы келісілген шаралардың 
хаттамасындакөріністапты. Оныңорындалысы облыстықбас- 
пасезде ауық-ауық жарияланып тұрды. КСРО Министрлер 
кеңесінің03.08.1989ж. N»608 қаулысымен, т.б. шешімдермен 
1989ж. қазан айына дейін талаптардың жұмыс ерекшелігіне 
байланысты қосымша ақы төлеу, 30% белдеулік коэффици- 
ент белгілеу, басқару аппаратын қысқарту, жоспардан тыс 
пайданың70%-ін кәсіпорын қарамағына қалдыру, медицина 
қызметін жақсартуженіндегі және т.б. барлығы 25 талабы орын- 
далды. Басқа талаптар жаңадан дайындалып жатқан заңцар- 
дыңжобасынаенгізілді. Ереуілшілерсенім көрсетпегендіктен 
«Қарағандыкөмір» өндір істік б ірлестігін ің  бас директоры  
Н.Дрижд қызметінен босатылып, баламалы 5 кандидатура- 
дан КСРО Мемлёкеттік сыйлығының лауреаты А.Саламатин бас 
директор болып сайланды («Қарағанды. Қарағанды облысы» 
энциклопедиясы, А., 1990, 611-бет).

Мәскеұдің кадр саясаты да күл-парша болды. Жергілікті 
жерд ің ерекш ел іктер ін , халқының дәстүр ін , адамдарын 
білмейтін сырттан келген басшыныңхалықарасында беделі 
жоқ екендігі осы жолы тағы бір дәленденді. Сондықтан 1989 
жылғы 6 қазанда облыстық партия комитетінің пленумында 
В.Локотунин біріншіхатшы міндетінен босатылды. Пленум бо- 
лар алдында Қарағандыға Орталық комитеттің бірінші хатшы- 
сы Н .Ә .Н а зарб ае вты ң  өзі кел іп , облы с орталы ғы нда , 
Теміртауда кездесулер еткізді. Обкомныңбіріншіхатшысы ла- 
уазымына балама кандидатуралар ұсынылды. Бірінші хатшы 
болып республика Министрлер кеңесі төрағасының 1 -оры н- 
басары Е.Башмаков сайланды.

Қарағанды кеншілердің ереуілі Қазақстанда желтоқсан 
оқиғасынан кейінгі екінші ірі әлеуметтік дүмпу болды.



Тауелсіздік тацы атканда
80'Жьілдардыңаяғы -  90 жылдардың басындағы турлі тол- 

қулар мен ерөуілдер кейбір жекелөген мәселелерді уақытша 
шешуге жағдай тудырғанымен ел өміріне түбірлі өзгерістерге 
әкеле қоймады. Өйткені мәселенің тугі қазығы ғылыми тілмен 
айтқанда экономикалық базистің қондырмаға, өндіргіш күш- 
тердіңендірістік қатынастарға сәйкес келмеуінен еді. Яғни оа- 
яситүрғыдабір партияның-Компартияның, коммүнистікиде- 
ологияныңшексіз үстемдік етуі, социализмнің басты жетістіг і 
деп саналатын -  өндіріс құралдарына қоғамдық мөншіктің 
болуы зор кедергі келтіріп отырды. Компартия мен Совет 
үкіметі қайта қүруды бастай отырып социализм қағидаларын 
да сақтап қалуға тырысты. Ұлтаралық қатынаста шынайы тең 
қүқықтықпринцип сақталмады. Міне осыныңбәрі «мызғымас» 
одақтыңыдырауына, оныңқүрамындағы республикалардың 
егемендік алуына, қоғамның объективті даму жолына гүсуіне 
әкелді.

Митингілер мен ереуілдержалғасын тауып жатты. Оларда 
көбінесеэкономикалықталаптар қойылатын, аймақтыңэко- 
логиялық месөлелері де алдыңғы қатарға шығатын болды. 
1989 жылғы 22 қазан, жексенбі күні облыс орталығындағы Га- 
гарин атындағы аланда көп адам қатысқан митингі болып етті. 
Онда әсіресе Семей ядролық полигоны туралы қызу әңгіме 
козғалды. Қарағандылықтардың қалалық митингісіне «Нөва- 
да-С ем ей» антиядролық қоғам ды қ қозғалысы үйлестіру 
кеңесініңжетекшісі, КСРОхалықдепүтаты, ақын Олжас Сүлей- 
менов арнайы келді. Жалынды ақын, қоғам қайраткерініңсөзін 
жиынға қатысушылар үлкен ықыласпентыңдады. Оныңполи- 
гонды жабуға шақырған сөзін бір ауыздан қолдады. Антияд- 
ролыққозғалыс аймақта кеңінен еріс алды. Ал еліміз егемендік 
алғаннан кейін 1991 жылдың29тамыз күні Қазақстан Респуб- 
ликасыныңтүңғыш президенті Нүрсүлтан Әбішұлы Назарба- 
евтың Семей ядролық полигонын біржола жабу туралы жар- 
лығы шыққан еді. Сейтіп осынау күрес нәтижесінде әлемде 
түңғыш рет 5 полигонның бірі -  Семей полигоны мәңгіге жа- 
былды. Қазақстан президентінің, «Семей-Невада» қозғалысы- 
ның, букіл қазақстандықтардың ниетімен Америка, Ресей, 
Франция полигондары да өз сынақтарын уақытша тоқтатты.



Бүл маңызы өте зор жеңіс еді.
Бірақелдеазық-түпік, көпшіліктүтынатынтауарларжетіспей 

жатты . Облыстыңқалалары мен аудан орталықтарындатау- 
арлардыңнегізгі түрлерін талонмен сату жүйесі енгізілді. 1991 
жылғы 2 сәуірден бастап белшек сауда бағасының реформа- 
сы енгізілуіне байланысты қымбатшылық шарықтай түсті. Жа- 
ңадан енгізіліп жатқан нарықтық қатынастардың орталықтан- 
дырылған қатаң саяси жүйеге сәйкессіздігі осындай келеңсіз- 
діктер тудырып, халық наразылығы да үдей түсті. Басқа көмір 
б а ссе й н д е р ім е н  ты ғы з қар ы м -қаты н ао  орнатқан  
көміршілердіңтәуелсіз кәсіподағының ынтасымен солжылғы 
1 -2 наурызда тағы да шахтерлер ереуілі болды. Кеншілер қой- 
ған талаптарды шешу үшін 20 наурызда Қарағандыға Респуб- 
лика П резиденті Н .Ә .Н азарбаев келіп , еңбек үжымдары 
өкілдарімен кездесті. Бірақжоғарыда айтылған себептермен 
кеншілердің бар талаптарын орындау мумкін болмады да, 
ереуілдер дүркін-дүркін қайталанып, атқарушьгоргандармен 
текетірес үзаққа созы лды .

Саяси түрғыда да үлкен оқиғалар болып жатты. Орталық 
қарсылықтарғажайбарақат қарап отырмады. Сондықтан Одақ- 
тың жаңа жобасын ұсынып, сол Одақты сақтап қалу мәселесі 
бойынша 17 наурызға референдум тағайы ндады . Онда «Сіз 
КСР Одағын тең праволы егеменді мемлекеттердердіңодағы 
ретінде сақтау қажет деп санайоыз ба?» деген сүраққа жауап 
беру сүралды. Референдум нәтижесі одақтық басшылар үшін 
натижелі болғанымен тамыз айында жағдай шиеленісіп кетті. 
Тамыз оқиғасы газеттердежан-жақты  жазылды. Сондықтан 
оған егжей-тегжей тоқталмай-ақ қоямыз. Бірақ облыстық «Ор- 
талық Қазақстан» газетініңредакторы Нүрмахан Оразбековтің 
мемлекеттіктөңкеріс, жаңадан өрістеп келе жатқан демокра- 
тиялықөскінді жаныштауға бағыгталған әрекеттерді әшкер- 
леп, «Иә, бүл тенкеріс!» деп газеттің  20 тамыз күнгі санында 
жазған батыл мақаласын атап өтпеуге болмайды .17

Демократия мен егемендік арқасында бүрын тыйым салы- 
нған, қолға түспейтін әдебиегтермен детаны суды ң мүмкіндігі 
ашылды. 1991 жылғы кектем-ж азайларындаоблыстық«И н- 
дустриальная Караганда» газетінің 12 немірінде Қарағанды- 
ның бұрынғы қожайындарының бірі Э .Н ельсон  Ф еллд ің  
«Виззіап алсі МотасІ» яғни «Орыстар мен көшпелілер» деген



1916 жылы Нью-Йорктө жарық көрген естөлік кітабынан 
үзінділөр шықты. Оның негативін Мәскеудегі Лөнин атындағы 
Мемлекеттіккітапханадансұратып алып, ҚарМУ-діңағылшын 
тілі пәні оқытушысы Кулән Жаңабаеваға орыс тіліне аудартқан 
осы жолдардың авторларының бірі (А.Жанғожин) өді. (Бұл 
туралы аудармашы К.Жаңабаөва көйін «Караван» газетінде ри- 
зашылықпөн еске алады).

НельсснФөлл-ағылшын-французалпауыттарының«Спас- 
ск мыс көндері» акционерлік қоғамында бас екілі болып, 1902 
жылдан 1908жылға дейінж ұмыс істөгөндігі бөлгілі. Авторез 
кітабында орыс капиталистерінен шахталар мен рудниктерді 
қалай сатып алғандығын, жергілікті қазақжәне орысжүмыс- 
шыларымөн, қырдағы қазақтармен қандай қарым-қатынаста 
болғандығын қызықты баяндайды. Алпауыттар өкілі әсіресө 
қазақ  халқы ны ң кеш пелі тұр м ы сы н , әд ет-ғүр ы п тар ы н  
әдептілікпен жылы баян етед і. Оның қазақ сахарасын қалай 
терөңтүсінугө тырысқандығы кітаптың бөт ашары рөтіндегі 
арнауынан-ақкөрініптұр. Ондабылай делінген:

Іо
Аппе, Іһе ВаіЬзһа,
Магіап,
ОІМа, Іһе К іг ітказ ,
Меізоп, Іһе Ваісіап Ваіа, 
шһозһагесііһезе асіуепіигез, Іһіз Ьоокіз 
сіесіісаіесі, Ьу Іһе аиіһог.

Қазақшасын былай деп көлтіруге болады: «Бұл кітапты ав- 
тор осы қызықоқиғаларды бірге бөліскен Энн бөйбішеге, Мэ- 
риан, Оливия қыздарына, байдыңбаласы  Нельсонғаарнай- 
ды».

Кейінгі концессионөр , ж ары лқауш ы ларға қарағанда 
Нельсон Фөлл орыс тілімен қатар қазақ тілін де бірсыдырғы 
меңгерген. Өйткені кейбір мәліметтергө қарағанда «Бай» 
Нельсон қазақ халқының б ірнеш е аңыз әңгімөлөрі мен 
елөндерін ағылшын тіліне аударып, Лондон мен Нью-Йорктің 
газөттеріндежариялаған. Соныңбірі-«Бүркітш іөні»аталмыш 
кітапқа енгізілген («Индустриальная Караганда» 28 қыркүйөк, 
1991 ж .).

Кітап римшө санмен нөмірлөнген 17бөткіріспеденжәнө 
200 бет негізгі бөлімнен тұрады. Естеліктерде қазақ сахара-



оыныңтұрмыс-тіршілігі жоғары сапалы 45 фотосуретпен бей- 
неленген.18

Әрине, автор оқиғаларды ез пайымдауы бойынша баянда- 
ған. Барынша объективті болуға тырысқан. Сондықтан кітаптың 
кеп жыл бойы кезден таса  болуы тарихи шындықты қалыптас- 
тыруға кері әсер етпей қоймады. М эселен. Фелл мырза Қара- 
ғанды, Спасск, Өспен руднигі жұмысшыларының 1905жылғы 
ереуілі туралы бағалы мағлұматтар береді. Жалпы алғанда 
Н .Ф еллд іңестел ікк ітабы  әлі кунгедейін Қарағанды тарихын 
зерттеушілердіңназарынан тыс қалып келгендігі өкінішті.

Елдегі оқиғаларға оралсақ, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі 1991 
жылғы 1 желтоқсанғажалпыхалықтықпрезидентсайлауынта- 
ғайындады. Жоғарғы Кеңестіңезі президенттіккке кандидат 
етіп Н .Назарбаевты ұсынды. Бұл усынысжер-жерде, әсіресе 
ол түлеп ұшқан Қарағанды облысынан қызу қолдау тапты.

Н .Назарбаев Қарағанды мен сол кездегі Жезқазған облы- 
оында 26-27 қараша күндері сайлаушылармен кездесті. Қара- 
ғанды сапарында ол ұшып көлісімен бірден өзі азам ат болып 
қалыптасқан Теміртауғажүріп кетті. Ал кешкісін Сәкен Сейфул- 
лин аты ндағы  облысты қ драм а таетры ны ң ғим араты нда 
жерлестерімен жүздесті. Бірінші желтоқсан күні қарағандылық- 
тар Нұрсұлтан Әбішұлына бір ауыздан дауы с берді. Одан 
кейінгі оқиғалар тарихтан белгілі. 16 жөлтоқсан күні прези- 
дентН .Назарбаев «Қазақстан Республикасыныңмемлекеттік 
тәуелсіздігі туралы» конституциялық заңға қол қойып, қазақ 
еліезін іңмемлекеттіктәуелсізд ігін  барш аэлем ге жарияетті.

Қол жеткен тәуелсіздікті сол кезде әркім әр түрлі түсінді. 
Бүл қазақ халқының ғасырлар бойғы бодандықтан бостан- 
дыққөжетужолындағы күресініңлайықты қорытындысыеді. 
Облыстық «Орталық Қазақстан» газеті езінің 18 желтоқсан күнгі 
санында«Бауырлар, бұл кұнгедежеттік-ау!» деген қуанышты 
анш лаг берді. Ал жылдың соңына қарай «мызғымас» одақ 
ыдырап, Алматыда бұрынғы одақ құрамындағы республика- 
лардыңбасшылары Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығын құру 
туралы декларацияғы қол қойды. 28желтоқсан күні газет«Қош 
бол, қайран одақ!» деген тақырыппен 70жылдай емір сүрген 
империяныңтарихынан деректер келтіріп, суретші әзілінжа- 
риялады. Газет сол оқиға ізімен тарихи процеске мынадай 
баға берді: «Атақты «Аврорадан» басталып, Апматыда аяқтал-



ған бір кездөгі мызғымас Кеңестер Одағыныңзаман сахнасы- 
нан кетуі 1917 жылғы әлемді дүр сілкіндірген 10 күннен кейінгі 
XX ғасырдың аяқ шеніндегі теңдесі жоқ оқиға болды. Көз ал- 
дымызда қайталанбас тарихи өзгвріске куә болдық...»

Сейтіп барша Қазақстан халқымөн бірге қарағандылықтар 
да жаңа жылда жаңа дам у жолына қадам басты.

Күрмеуі мол жылдар
Тәуелсізд іктаңы  атқанымен, аспаннан қүймақжауып, ел 

бірден молшылыққа кенеле қойғанжоқ. Ескі қоғамдыққүры- 
лым ыдырап, оныңорнынажаңа кезқарастар мен қүрылым- 
дарды ң өмірге енуі ауыр реанимациялық ж ағдайда өтті. 
Кешегіні көздегендөр алдағы күндерге үркө қарап, еткенді 
аңсап, соның сойылын соқса, тәуелсіздік әкөлер жақсылық- 
тың бәрі алда екөндігіне имандай сөнгөндер бүгінгі етпелі 
кезеңнің қиындығына шыдай білуге үндеді. Қалай дөмейік, 
егөмөндіккеқолжеткізгенім ізбенсол 1992жылыоның бола- 
шағыәлі күңгіртеді. Әсіресе, Қарағанды тәрізді ірі индустрия 
орталықтары аса қиын жағдайға тап болды. Одақтың көзіндө 
үшы-қиыры жоқалып елдің бір қиырымен келесі қиырын шыр- 
мауықтай шырмап, кәсіпорындардың бір-бірінсіз күн керуін 
қиындатып қойғаны да әсер етті. Нөгізін жүмысшылар қалай- 
тын қаланыңзавод-фабрикалары, шахталары, қүрылыс үйым- 
дары бірінен соң бірі жабыла бастады . Өндіріс саласындағы- 
лар жүмыссыздарға айналып сыртқа ысырылып қалды.

Қарағандының қала болуы да, әрі ірі енеркәсіп ошағына ай- 
налуыдажерастымолкемірініңарқасындаеді. Кемірбаржөр- 
де өмір бар заманда Қарағандыда аса ірі өндіріс орындары, 
завод-ф абрикалар ш оғырландырылды . Сөбөбі, олардың 
бәрініңжүмыс істеуіне керек болған энергия көзі — кемірден 
ешкедергіжоқ-тын. Көмірсаласыныңқүлдырауыжағдайды күрт 
езгер тті. Бір-бірімен байланысқан, ермекшінің торындай 
ерілген, бір-бірінсіз күн көруі қиын салалар бір шеті ыдыраған 
соңбірден кетеуі кетө бастады . Әрі қолда барды үтымды пай- 
даланып, ендірісті жалғастыра бөрмекші болғандарға енімдөрін 
өткізетін жер болмай тоқыраушылыққа үрынды.

Осылай істерге жүмысжоқ, болашағы күңгірт өлдіңтүрмы-



сына 1992 жылдың қаңтарында бағалардың ырықтандыры- 
луы да ауыртиді. И нф ляциядақауы ртөсті. М емлекеттікста- 
тистика сргандарының ресми мәліметіне сүйенсек, сол 1992 
жылы инфляция деңгейі 2000 пайызға жетіпті.

Жалпы, қарағандылықтардыңүштен екісітап солжылдары 
жұмыссыз қалды. Бүл жағдай жалғыз кеншілер қаласындағана 
ем ес.барш а еліміздеосындай сипаталған. М інебүлжағдай- 
да республика басшылығы экономиканы батыл реформалау 
мен микроэкономикалықтүрақтылықты орнықтырудыңжо- 
лында батыл қадамдар жасады. Соның ішіндөгі ең негізгісі 
ретінде мемлекет меншігінен алу, жекешелөндіруді жүзеге 
асыруды айтуға болады. Бүгінгі күндері біз сол жылдары ана- 
дай нысан, мынадай көсіпорынарзанбағаменжекеніңқолы- 
на етті деп жатамыз. Алайда, сол кезде қайсыбір кәсіпорынды 
қалпына келтіріп, ісін оңға бастыртам дегендерге бірқатар 
ендірістікжәне инфрақүрылымның лажсыздан тегін берілгенін 
де айту керек.

Қазақстан  Республикасының Президенті Н .Н азарбаев 
Тәуелсіздіктіңон екі жылдығынаарналған салтанатты жиналы- 
ста сейлеген сөзінде: «Он екі жыл бүрын елдің саяси басшы- 
лығы орасан көп аса еткір де кезек күттірмөс м індеттермен 
бетпе-беткелді. Оқиғалардың жеделдікпен ширыққандығы 
соншалық, бізге көйде болып жатқан процестерді басқару- 
дан  гер і олар ды ң  соңы нан  ж үр у ім ізге  тур а  ке л е т ін . 
Мемлекеттік қамқоршылықтың ескі жүйесін мүмкін болған- 
ш атезіреккүйретіп, мемлекеттіктөн — жеке мөншікке, масыл- 
дық пен «жсғарыдан» бәрін шешеді деп күтушіліктен жауап- 
кершілікпен кәсіпкершілдікке кешу керек екеніайқынболды»,- 
деп атап керсетті.19

Ел экономикасы тәрізді қүлдыраудыңеңтөменгі шегіне жет- 
кен кешегі алып Қарағандының да экономикасын қалпына 
келтіруге инвесторлар тарту қажет болды. Тоқырап қалған за- 
водтардыңайналым қаржысын толықтыру, қызметкерлерінің 
жалақы қарызын әтеуі қажет еді. Президент жоғарыда атап 
ө тіл ген  б а ян д а м а сы н д а  бір ған а  « Ж е зқ а зға н тү см е т»  
бірлестігінің қарызы 170 млн. доллар, соның ішінде жалақы 
бойыншаберешегі Ю млн. долларболып, банкроттыңшегіндө 
түрды. Өзге де бір кезда мақтан еткен «алыптардың» жағдайы 
мүшкіледі.



Бүгінде бәрі көрген түстей болғанымен алыста қалған сол 
біркүндердің көріністері — электржарығыныңүзія-үзіп бө- 
рілуі, дүкенсөрелерінің қаңырапжатуы, газдыңболмауынан 
елдіңтам ақпісір іпж еугеж ағдайы ны ң келм еуіеді. Б асқада  
ооындай әлеуметтік-түрмыстық қиындықтар белеңалды .

Алайда тілім , дінім, ділім деген халқымыз басқа түскен 
қандай да болсын қиындыққа төтеп берді. Алдымен ел тыныш- 
тығына тәубе етіп, «орнында бар оңалар» деген игі ниеттен 
бір ажыраған емес.

Қарағанды топырағына алғашқы инвесторлардың келе ба- 
стауы тоқырап, түйыққа тірелген тіршілікке жан бітірді.

Негізі сырттан кім келмесін әуелбаста өзінің қалтасын ой- 
лайтынын есте үстау керек. Сондықтан да Қарағандыға қаржы 
жүмоаған әр инвесторға баға бергенде, олар бізді неге бірден 
жарылқап тастам ады  деп реніш б ілд ірсек , онымыз ез 
түсінігіміз бойынша сырттан келгендер бар жақсылықты ба- 
сымызға неге үйіп, текпеді деген балаң ой шеңберінде қалғ- 
андығымыз болар еді.

Инвесторлардыңбастыжақсылығы мүлдем қүлдырап,түра- 
лап қалған салаларды қүрдымға кетуден сақтап қалды. Әрине, 
осы бағытта олардың ез қамын да ойлап, майлы шелнекті 
иеленгенін де жасырмауымыз керек. Қарағандытопырағындағы 
алғашқы инвесторлар легіне «Қарағанды- Пауэр» Ж Ш С, Балқ- 
аш,Жезқазған еңірлерінде«Самоунг-Қазақмыс», Қарағанды ме- 
таллургия комбинатындағы «Иепат-Қармөтті» айтуға болады.

Тағы да Епбасы баяндамасына үңілейік: «Қазақстан индус- 
триясының алыбы — Қарметкомбинат қиын жағдайда қалды. 
1995 жылдың баоында кокстың запасы үш күнге жететіндей 
ғана қалды, бүл реттеайналым қаржысы мүлде болмады. Жа- 
лақы бойынша борыш алты айдан асып кетті. Мүндай жағдай- 
да кәсіпорынды ірі жеке меншік инвестиция ғана оақтап қала 
алареді...» .

Бүдан әрі Елбасы кәоіпорынныңсатылғанын, жаңа меншік 
иелерінің жалақы бойынша борышты бірден өтегендігін , 
регрестікқуынымдар бсйынш ателемж асалғанынайтты . Иә, 
Қарағанды еңірінде «Испат-Қарметгің» келуі түралап қалған 
алып ендіріс ошақтарын қалпына келтіріп, бурынғы жүмыс ыр- 
ғағын одан әрі жалғастыруға зор ықпалын тигізгенін айту ке- 
рек.



Сағымды жылдар болып артта қалсада , әлі де  саналарда 
сайрап жатқан күндердің шежіресіне көз ж іберсек, сол 90- 
жылдардан басталған қүлдырау 1995жылда да толастамаған 
еді. М әселен, «Қарағандыкөмір» бірлестігінің басдиректоры 
Г.Презенттің 1995жылдыңақпанындағы бүйрығы бойынша 
1 ақпаннан бастап дирекция қызметкерлерініңбО пайыздан 
а ста м ы  қы сқ ар ты л ы п , ақш а тө л е н б е й т ін  д е м алы сқа  
жіберілген. Кен орындарыныңбірқатары ғана жарым-жарты- 
лайж үм ы с істегенімен ол кезде жалпы кенші қауымының-да 
жартысына жуығы жүмыссыз, әрі еткендегі еңбегі үшін ақы 
ала алмай жүрді. Егер Қарағанды кенішіне қалатүрғындары- 
ның 100 мыңғажуығытартылғандесек, жалпыхалықтыңқан- 
дай күйде күн кешкені айтпаса датүсін ікті.

Осындай кезде көтерем аттың күйіне түскен Қарағанды 
кеніштеріне жоғарыда аталған «Испат- Қарметтің» назары 
ауды. Бүл кезде олар Қарағанды металлургия комбинатының 
жүмысын қалыпқа келтіре бастаған болатын. Сөйтіп, 1996 
жылдың29 маусымы күні «Испат-Қармөт» компаниясы Қазақ- 
стан Үкіметініңекілдерімен кездесіп, «Карагандашахтауголь» 
кәсіпорнының активтерін сатып алу жөніндегі келісімге қол 
қойылды. Осы келісімніңнегізінде>Қарағанды бассейнінің 15 
шахтасы, 1 байытуфабрикасы , 1 цехы және ш ахталарға қыз- 
мет керсететін  8 бөлім ш есі 1 ш ілдеден б астап  «И спат- 
Қарметтің» қурамына берілді.

Бүл күнде осы кен орындары мен кәсіпорындар «Испат- 
тың» иелігінде, олар қалыптыжүмыс істеп түр. Мәселен, осы 
шахталар соңғы уақыттың ішінде шетелдік қуатты техниканы 
пайдаланып, еңбекөнімділігінарттырды. Ш ахталарсаны 8-ге 
дейін азайғанымен жүмыс көлемі азайған жоқ, қайта еңбек 
онан сайын интенсивтендіріле түсті. Жалақы төлеу қалыпты 
жүргізіліп, кенш ілердіңәлеуметтік-түрмыстықж ағдайынада 
кеңіл белінуде.

Осынау күрмеуі молжылдарда, әсіресе, тәуелсізд ікалы п, 
м емлекегтік басқарудың жаңа жүйесі, әкімдер институты  
енгізілген түста  қала тізгіні Шаймерден Әбілмәжінулы Ораза- 
линов сынды азам атты ң қолында болғанын ілтипатпен еске 
аламыз. Жалпы алғандаол 1987жылдан 1997жылғадейінон 
жыл ірі шаһардың атқарушы билік органын басқарып, қала ша- 
руашылығын дамытуға үлкен үлес Қосты, алмағайып заманда



мегаполистің қыста қатып, жазда сусап қалмауы да сол кісі 
бастаған команданың іскөрлігі мөн алғырлығынан екөндігін 
атапеткен лазым.

Қарағанды кенішіндегі ілгерілеушілікжалпы қаланыңтыныс- 
тірлігіне жаңа леп әкелді. Егер бұл күнде қаламыз әсем кел- 
бетке беленіп, халықтың көңіл-күйі көтеріліп жатса, оны елдің 
ез болашағына дегенсенімініңартқандығы, ендірісті қаланың 
еңбек ырғағы қалыпты күйге түсе бастағаны деп қабылдаған 
жөн.

Астана Оіздің жүрегімізде
Ежелден тескейде малы, тесекте басы қосылған көршілес 

Қарағанды мен Ақмола өңірлөрі арасындағы тығыз қарым- 
қатынас Есіл бойындағы қаланыңеліміздіңтүңғыш Президенті 
Н.Назарбаевтыңынта-жігеріменреспублика астанасы атануы 
арқасында онан сайын нығая түсті. 1994жылдан бастап Ақмо- 
ланыңелдіңжаңаастанасы болатындығыжөніндетүрлідеңгей- 
де кетеріліп жүрген мәселеге ақыры 1997 жылдың 10 желтоқ- 
санынданүктеқойылды. ОсыкүніАқмоланыңорталықалаңын- 
да орналасқан Елбасы резиденциясының Күмбезді залында 
Қазақстан РеспубликасыныңПрөзиденті Нүрсұлтан Назарба- 
евтың қатысуымен Республика Парламенті мен Үкіметінің 
бірлескен салтанатты жиналысы етті. Ақмола қаласы сол күннен 
бастап мемлекетіміздің астанасы болып ресми түрде жария- 
ланды. Елбасының 1997жылғы 20 қазандағы «Ақмола қаласын 
Қазақстан Республикасыныңастанасы депжариялаутуралы» 
Жарлығында 1998 жылғы 10 маусымда жаңа астананың рес- 
ми тұсаукесері еткізетіндігі баяндалған.

Негізінде мемлекеттік билік органдары жаңа астанаға ауыс- 
қанша мұнда сәулетті ғимараттар құрылысы басталып та кет- 
кен б о латы н . Ә с ір е с е  1996 ж ы лды ң б а сы н д а  қалаға  
сәулетш ілер  келіп , бас ж оспарды  б е к ітт і. Құры лы стар  
біртіндеп бой көтере бастады. Мұндай зор көлемдегі жұмыс- 
ты бюджеттің қоржыны көтере алмайтын еді. Ал бюджеттен 
тыс «Жаңа астана» қорына қаражат әлі түсе қойған жоқ. Осын- 
дайда Елбасы қаланы еркендетудің тың жолын тапты. 1997 
жылдың 1 қаңтарынан бастап Ақмола қаласы еркін экономи- 
калықаймақдепжарияланды. Соған орай шетелдікинвести-



циялар құйыла бастады. Қала құрылысыжанданыпжуре берді. 
Ә сіресе, шетелдік құрылысшылар мен фирмалар қаржы иге- 
руге ұмтылды. Елдіңжаңа астанасына Қазақстанныңбарлық 
еңірлері де қол ұштарын бере бастады . Біздің Қарағанды об- 
лысы осы тұста  75 пәтерлік тұрғын үй құрылысын бастаған 
болатын.

М емлекеттік басқару органдары Ақмолаға көшіп келген- 
нен кейін де жаңа астаңада қыруар жұмыстар атқару қажет 
болды. Әсіресе оныңкөшелерінтүзеп, сән-салтанатын артты- 
ру міндеті қойылды. Заман талабына сай , тәуелсіздігім ізді 
туғы рететінескерткіш терорнатуқаж етед і. Міне, осындайда 
астықты Ақмолаға көмірлі Қарағанды комекке келді. Өйткені 
Қарағанды төк қана елдің индустриалдық журегі ғана емес, 
ғылым-білім және мәдениет орталығы да еді. Сондықтан да 
жаңа астанадағы Жоғарғы сотғимараты ныңалды на әділдікті 
паш ететін ескерткіш орнату қажет болғанда қарағандылық 
өнер қайраткерлерініңкөмегінөжугінді.

Осы оқиғалар туралы Қарағанды мемлекеттік медицина 
академиясыныңбұрынғы ректоры, ғалым, әрі суретш і, Қара- 
ғанды суретш ілер одағының сол кездегі төрағасы М.Әлиақ- 
паровөзінің«Үш би» деген кітабы ндабы лайдепескеалады : 
«Біз санамызға зерделеп үлгермей жатып оқиғалар тізбегі 
кез алдымыздан сырғып өтіп жатыр. Солардың арасынан 
әлдебір дерек ерекше қызықтырып, шығармашылық шабы- 
тқа шақырады. Біздің Қарағанды сурет-өндіріс комбинатына 
Ақмолада Ж оғарғы сот ғимаратының алдына орнату ушін 
қазақтың үш кемеңгер биіне ескерткіш  жасауға тапсырыс 
түскенін естігенде мен де  осындай сиқырлы сезім  құшағына 
бөлендім. Бұлғаж аптарихитұлғаларды ңбейнесі скульптор 
М .Мансұровтың монументальдық жұмысы арқылы мәңгілік 
даңқ тұғырына тұрғызылатын болды. Туған жеріміздің тұ- 
тастығы мен өркендеуініңұлттықсимволына айналған ардақ- 
ты бабаларды осындай тамаш а монумент тұғырында мәңгілік 
табыстыру идеясы Қазақстан Республикасы Жоғарғы соты- 
ныңтөрағасы М .С.Нәрікбаевтыңусынысыментуындаған. Бұл 
ескерткіштіңжасалуынаЖ оғарғы сотаппаратыныңжетекшісі 
Ж .А .М ұхтар ов , Қарағанды  облы сты қ соты ны ң төрағасы  
Р.Түсіпбеков және басқа да енерге жанашырлықпен қарайтын 
абзал адамдар үлкен ұлес қосты».



Ескерткіш жасау үшін Қарағандының тандап алынуы кез- 
дейсоқтықемес. Мұныңбірнешесебебі бар. Біріншіден, Қара- 
ғандыда суретшілердің жақсы базасы, сурет комбинаты, өз 
ісіне шөбер адамдары бар. Екіншіден, Президент өзімізде жа- 
сауға болатын үлкен тапсырыстарды Батысқа жібермеуге 
нүсқау берген. Үшіншіден, Қарағанды Ақмолаға жақын орна- 
ласқан .20

Сөйтіп, қарағанды лы қтарды ң күш імен бой көтерген 
сәулетті де сәнді ескертк іш 1998 жылғы 8 маусым куні Елбасы 
Н.Назарбаевтыңқатысуымен салтанаттытүрдеашылды.

Ресми тусаукесер алдында Ақмолада еліміздің барлық об- 
лыстарыныңкүндеріөткізілебастады. Еңалдымен Қазақстан- 
ның 1925-1929 жылдардағы байырғы астанасы болған Қызы- 
лорда облысының күндері өтті. Ерте көктемде жаңа дәстүрді 
қарағандылықтаржалғастырды.

Қарағандылықтар Ақмолада өтетін Қарағанды облысы 
күндерінетыңғылықты өзірленді. Облыстық«Ор галықҚазақ- 
стан» және «Индустриальная Караганда» газеттерінің 23 сәуір- 
дегі немірі осы екі еңірдің байланысына арналды. Ал 25 сауір 
күні кемірліелкеніңжаңаастанадағы күндері басталыпта кетті. 
Мерекелік шаралар облыс екілдерінің Саяси қуғын-сүргін 
қүрбандарын еске алу ескерткішіне гүл шоқтарын қоюмен ба- 
сталды. Жастар сарайында қазыналы әлкенің байлығы мен 
мүмкіндіктерін паш еткен үлкен керме үйымдастырылды. Ақмо- 
лалықтарды Қарағандыныңкәмпиті мен сырасы, Балқаштың 
балықөнімдері, «Беконның» шүжығы, «Бидай-Нанның» тоқаш- 
тары қызықтырды. Өнер қонған өлкеміздіңхас шеберлеріас- 
тана турғындарына ташама гала-концерт үсынды. Тәттімбет 
атындағы және симфониялық оркестр, музыкалық комедия 
театры артистерініңномерлері кәсіби дәрежеде көрінді. Ел га- 
ныған әншілөріміз М.Адамбеков, С.Оспанов, Е.Қүжыманов 
және басқалары әнерлерімен астаналылықтарды тамсандыр- 
ды. Көркемөнерпаздарымыз дабиікдеңгейдентабылды. Ақто- 
ғайдың«Тоқырауынтолқындары», Қарқаралының«Салтанат» 
ансам бльдер і, балалардың «Қуаныш», «Вдохновение», 
студенттердің«Жарқын», «Қаракез» ужымдары керермендер- 
ге үлкен әсер етті. Сондай-ақС.Сейфуллин атындағы облыс- 
тық драма театры М.Машадудың «Бразилия байлығы» атты 
балалар спектаклін қойып, облыс кундерін Ө.Оразбековтің



«Бір түп алма ағаш» қойылымымен қорытындылады. Қала 
әкіодініңорынбасарьі енерлі, азамат, сазгер Телеген Мүхамед- 
жанов осы күндер туралы «Қарағандылықтар астананы бау- 
рап алды!» деп өте әділ баға берді.21

Қарағандылықтардың Ақмолаға бұл сапары екі еңір ара- 
сындағы іскерлік, мәдени ынтымақтастықты жаңа саты ға 
көтерді. Сол күндердің өзінде қарағандылықтар салған 75 
пәтерліктүрғын үй қүрылысыаяқталып, сыйғатартылды . Осы 
бастама баянды болып, қарағандылықтардың Елордадағы 
айшықты қолтаңбасы жалғасын тапты.

Жаңа астананың реоми түсаукесері алдында, 1998 жылдың 
6 мамырында оныңатауы Астана деп езгертілді. Қарағанды- 
лықтар зор салтанатпен атап етілген қуанышты түсаукесерді 
елмен бірге қызықтады.

Астананы салуға, оны абаттандыру мен керіктөндіруге бар- 
ша қазақстандықтар білексыбана кірісіп кетті. Осы түрғыда оны- 
мен іргелес қазыналы Қарағандыныңалдына қойылған міндет 
зор болды. 2001 жылы Астана мен Қарағанды арасындағы 
өзара тығыз байланыс жаңа деңгейге көтерілді. «Астананың 
гүлденуі — Қазақстанның гүлденуі» атты республикалық бағ- 
дарламаға сәйкес жаңа ғасырдың алғашқы беташар жылында 
ынтымақтастық кекжиегі кеңейтіле түсті. Сол жылғы 27 наурыз- 
да кемірлі қалаға Астана мэрі Әділбек Жақсыбеков бастаған 
арнайы делегация келіп, облыс орталығы мен қанаттас қала- 
ларда, мысты еңір Балқаш пен Жезқазғанда Астана қаласының 
мәдениеті күндерін өткізді. Қарағанды облысыныңәкімі К.Мүха- 
меджанов пен Ә.Жақсыбеков екі еңір арасындағы ынтымақта- 
стықпен байланысты кеңейтутуралы интеграциялық келісімгө 
қол қойды.

Бүл кезде Ж аңа Қарағанды машина жасау заводының це- 
хында Астана қаласы үшін тағы бір ғалам ат өнер туындысы 
орындалып жатқан болатын. Ол қазір баршаға мәлім «Отан 
қорғаушылар»мемориалдықкешеніеді. Ескерткіштіңтүңғыш 
эскизін Елбасы Н.Назарбаев Минскіде болған сапарында 2000 
жылдың мамырында езі қағазға түсір іп , сәулетш ілер мен 
мүсіншілердің назарына үсынған еді. О сы ндайдатаңдаутағы  
да  қарағанды лықтарға тү ст і. Ел ім ізд ің  жаңа орталығына 
елдігіміз бен ерлігімізді пашететінтыңтуынды қажетеді. Қара- 
ғандылықтар монуметті жасап шығаруды міндеттеріне алды.



Шығармашылық топтың жетекшілігіне өнер мен гылымның 
тізгінін тең үстаған, суретшілер одағының мүшесі, медицина 
акдемиясының ректоры М .Әлиақпаров тағы да тағайындал- 
ды. Көкшетаудағы Абылайхан, Тараздағы Түрар Рыск,үлов 
бейнелерінжасаушылардыңбірі, оралдықмүсінші Юрий Бай- 
мүқашев, сәулетші Б.Тайталиев және бірнеше қарағандылық 
өнер-шеберлері шығармашылықтоп қүрамынаенді. Елбасы 
ескерткішті 2001 жылғы 9 май — Жеңіс күніне дейін аяқтап 
шығаруды тапсырған болатын. Уақыт тығыз еді. Сондықтан 
бүл істің ойдағыдай жүзеге асырылуына облыс әкімі Камал- 
тин Мухамеджановтыңөзі мурындық болды. Кәмекеңнің ма-



ңызды объектілер басында апта сайын өткізетін «атақты» 
оперативті мәжілістері осы «Каргормашта» бастау алған еді.

Қарағандылықтаруәдесіндетүра білді. 2001 жылғы 5-7 ма- 
мыр аралығында Елордада Қарағанды облысының күндері 
өтті. Сонда әдеттегідей кәсіпкерлер қолынан туындаған түрлі 
товарлар мен өнертуындыларынан көрме үйымдастырылды. 
Қарағандылық өнерпаздар Астананың аспанын ән мен күйгө 
күмбірлетті. Салтанатты  мерекеЖ еңісмейрамыменж алғас- 
ты . Бүл күнді астаналықтармен бірге қарағандылықтар да 
асыға күтті. Себебі, осы күні қарағандылықтардың ең басты 
тартуы — «Отан қорғаушылар» архитектуралық- көркемдік ком- 
позициясы салтанатты  түрде ашылмақшы еді. Ескерткіш ті 
Қазақстан Республикасыныңтүңғыш  Президенті Нүрсүлтан 
Әбішұлы Назарбаевтыңөзі ашып, қарағандылықтарға тама- 
ш атартуы үшін ризашылықсезімін білдірді.

— Мына ашылып отырған ескерткіш Ұлы Отан соғысын- 
дағы ерлікті ғана бейнелемейді, деді ол, — қазақхалқының 
батырлығын, ержүректілігін де  сипаттайды . Бүл есімі мәлім 
және беймәлім жандардыңаруағын тебірентіп, топырағын то- 
рқалайтын перзенттік махаббатымыздың көрінісі, соның куәсі. 
Отын өшірмеген ержүрек аталарымыз бен шаңырағымызды 
шайқалтпаған мейірбан аналарымыздың қадірі мен қасиетіне 
қойылған киелі б е л г і.22

Ескерткіштің ашылу салтанатына облыстан арнайы делега- 
ция қатысып, монументалды ндаестеліксуреткетүсті (сурет- 
те).

Бүдан кейін де өскелең қала мен ендірісті елкенің байланы- 
сы бір үзілген жоқ. Қарағанды облысыныңжер асты  байлығы, 
дамыған өнеркәсібі, мол потенциалы күннен-күнге сәнденіп 
келе жатқан Елорданыңигілігіне қы зм етете берерісөзсіз.

Тәуелсіздіктіц Ю ж ы лды ғы на-10 игі іс
Ел Т ә у е л с ізд іг ін ің  10 ж ы лды қ м е р е ке с ін е  б арш а 

еліміздегідей қарағандылықтар да ерте бастан дайындалды. 
Ол тек алқалы жиын өткізіп, ойын-сауық қою ғана емес, халық- 
тыңшын мәнісіндеТэуелсіздікәкелгенжетістіктерді көріп-тани 
білуіне арналған шараларды жүзеге асыру болатын. Осы орай- 
да Елбасы Нурсұлтан Назарбаев Астанада 2001 жылдың 30



қаңтарында өткен әкім дердің  рөспубликалық Кеңесінде 
Тауелсіздіктің 10 жылдығы жылында экономиканы әркендету, 
халықтың тұрмыс жағдайын жақсарту тұрғысында барлық 
деңгейдегі әкімдердіңалдына қойылатын міндөттөрді сара- 
лап бөрген. Президентбаршаны елеңеткізген идеяныортаға 
салды.

- 2001 жыл бойы «Ғасырлар эстафетасы » деп атауға бола- 
тын бұкілхалықтықакция өткізуге немесе мысалұш ін «Ел ме- 
рейтойына менің улесім» ұранымен бүкілхалықтық қозғалыс 
ұйымдастыруға болар, - деді Епбасы, - яғни жаңағасырғажәне 
жаңа мыңжылдыққа қадам  басқаны м ы зды ң құрм етіне , 
еліміздің тәуелсізболуыныңонжылдығыныңқұрметіне он ізгі 
істөр, бастаулар мен ойларжылы жасау керек.

Міне, сол мерекелікжылдыңөне бойында Қарағанды қала- 
сындаж әне облыс көлемінде жүзеге асырылған игі істердің 
арна басында Елбасыныңосы идеясы жатқан е д і.

Кең-байтақреспубликамыздыңбарша еңірінде мүмкіндігі, 
ез ерекшеліктеріне орай игі бастамалар кетеріліп, ізгі істерді 
жүзеге асыруға деген құлшыныс кеңқұлаш жайды. Ал, Қара- 
ғанды аумағындағы Т әуелсіздіктің 10 жылдық мерекелі жылын- 
да жүзеге асқан барлық айтулы істердің ұйтқысы, әрі дем 
берушісі облыс әкімі Камалтин Мухамеджанов болғандығын 
атап етуіміз керек.

Бұл күндер әр қарағандылықтың «Тәуелсіздіктің 10 жыл- 
ды ғы  құрм етін е  ж узе ге  асы р ы лған» деп  м ақтан ар , 
Тәуелсіздіктіңәкөлгені мен бергені деп қабылдап, ауыз толты- 
ра айтарлық істері көз алдымызда сайрап жатыр. Осылардың 
іш індеерекше бөліп айтуға тұратыны «Тәуелсіздіктің Южыл- 
дығына 10 игі іс» бастамасымен облыс орталығы Қарағанды 
қаласындағы баршаның күшімен жүзеге асырылған келелі 
жұмыотар. Иә, бұл игі бастам а, енегелі іске тек қарағанды- 
лы қтарғанаем ес, облыстыңбарлықтұрғындары атсалысып, 
өз үл е сте р ін  қо сты . Соны ң н әтиж есінде  барш а ел ім із  
Төуелсіздіктің мерейлі 10 жылдығын атап өткен жылдың ай- 
шықты белгісіндей келер күнге мүра ретінде жүзеге асыры- 
лып, бүгінде әр қарағандылықтыңмақтанышынаайналғанжа- 
ңадан бой кетерген әсемғимараттар, керкімен көз тартар сәу- 
летөнерініңтамаш аж етістіктері, қаланыңкеркіне, келбетіне 
кәрік берген жаңа объектілер шоғыры бой кетерді. Олар мы-



наларболатын.
Этносаябақ. Қаланың орталығы мен О ңтүстік-Ш ығыс 

аумағының арасын жалғастырыгі жатқан осы саябақ облысы- 
мыздың барша түрғындарының күшімен аз мерзім ішінде са- 
лынып, іске қосылды. Этносаябақтан кенді Қарағанды; мысты 
Ж е зқ а з ға н д ы , көр ікті Қ ар қар алы  мен бауы ры  тар и хи  
ескерткіш терге толы қарт Ұлытауды , Балқаш келі мен Нүра 
өзенін кез алдыңа келтіресің. Э тносаябақ- облыс келбөтінің 
ықшамдалған нүсқасы. Қаланың орталығынаы шыққан жолау- 
шының немесе Алматы трассасы  бойымен қалаға бет бүрған 
әр жолаушының қарсы алдынан атына жайдақ мініп, барша 
жәмиғатқа жақсылық хабарды жеткізуге асыққан бозбала 
бейнесі менмүндалап қарсы шығады. «Сүйінші»деп аталатын 
осы стелла алдыңыздан шыққан кеудесін қуаныш кернеген бо- 
лашақтыңекілі іспеттес.

«Шахтер»стадионы. Негізі 1958 жылы қаланған қаладағы 
ірі спорт кешені саналатын орталықстадион Тәуелсіздіктің 10 
жылдығы қарсаңында күрделі жендеуден өтіп, реконструкци- 
яланып, әрі қайта жабдықталып, адам танымастай өзгеріп, 
осы заманға сай лайықты кескін-келбетке ие болды.

Осы заманғы №77 балабақша мектеп кешені.
Іргетасы  1993 қаланған мектеп қүрылысы белгілі себеп- 

термен тоқтап қалған болатын. Қаланың «Көгілдір тоғандар» 
ауданындағы мектеп ғимараты осы заманғы талапқа сай са~ 
лынып, қатарға қосылды . Айта кету керек, бүл мектепте 
бүлдіршіндердің дені сау болып есуіне, терең білім алып шы- 
ғуына қажетті жағдайлардың бәрі жасалған.

Көркейген кешелер. Тәуелсіздіктің  Ю жылдығы қарса- 
ңында қолға алынып, әрі қаланың әр тұрғынынан жанды қол- 
дауға ие болған игі істің бірі Қарағандының кешелерін абат- 
тандыру ісі деуіміз керек. Бүл іске қаланың орталық кешелерін 
керіктендірумен ш ектелм ей, жалпы қалам ы зды ң барлық 
аумағы қамтылды. Егер нақты фактігесүйенсек, қаланыңбО- 
қа тарта кеш есі абаттандырылған еді. О сылардың ішінде
Н.Әбдіровдаңғылы, Гоголь,Ж амбыл, Костенкотәрізд іорта- 
лықтағы кәшелер жаңа сипатқа беленсе, Жауынгер-Интерна- 
ционалистер көшесі адам  танымастай өзгерді.

«Құлама су кешені». Қарағанды қаласында судыңтапшы- 
лығынан болар, суағарлар, жолжиегіндегі сылдырлап ағатын



бұлақтар жоқ, шаһардыңсәні боларлық фонтандар да сирөк. 
Осы бір олқылықтыңорнын мереке қарсаңында пайдалануға 
берілген «Құлама су» кешені толтырғандай болып өді. Ол қала 
тұрғындарыныңсейіл құратын, тынығатын сүйікті орндарының 
біріне айналды.

Жаңарғанвокзал. Қарағандыныңтеміржол вокзалы 1955 
жылы пайдалануға берілген. Арада өткен уақыт осы ғимарат- 
тың кескін-келбетінө де әсерін тигізбей қоймайды. Мереке 
қарсаңында вокзал күрделі жендеуден өтті. Негізі, бүрынғы 
архитектуралы қкелбетісақталғанғимаратж аңаш а сәнгеие 
болды.

Алаңдар. Ірі қалаларда көпке танымал аландар аз бол- 
майды. Бүған дейін қарағандылықтар Ерубаев көшесі мен 
Ленин даңғылы қиылдысындағы Гагарин атындағы алаңды 
ғана білетін. Мерекелі жылы қаламызда жаңа алаңдар пайда 
болды. Жаңадан құрылған экономикалық сотғимаратының 
алдындағы алаң безендіріліп, осы алаңға ұлтымыздан шық- 
қан алғашқы заң қызметкері Жақып Ақбаевтың есімі беріліп, 
оған ескерткіш орнатылды. Сондай-ақ қаланың Оңтүстік-Шы- 
ғы с  ай м ағы н дағы  Е .Б е к е то в  а ты н дағы  м е м л е ке тт ік  
университеттіңалдында «Жаотар алаңы» ашылып, қала керкіне 
керікқосты.

Көпірлер. Мереке қарсаңында қаламыздағы 7 кепір мен 
көтермежол жендеуден өтті. Бұлардың ішінде қала орталығы 
мен Оңтүстік Шығыс аумағын жалғастыратын автомобиль 
көпірлері, Майқұдыққа шығатын көтермежол және басқалар 
бар.

Тау шаңғысыжолы. Таза ауадасеруендеу, тынығубойға 
қуат б е р е д і. Арқаны ң а язд ы  күн д ер ін д е  ш аңғы мен 
серуендеудің, биіктен темен қарай зымыраудыңезі қандай 
ғанибет. Апайда Қарағандыда бірлі-жарым террикондар бол- 
маса, ір гед етауда ,те б едеж о қ .

Оның орнын Оңтүстік-Ш ығыстағы университеттің желке 
тұсында бой кетерген тау шаңғысы жолы толықтырды десек 
болады. Қарағандылықтар аз уақыт ішіндө жасанды тау тұрғы- 
зып, осы аймақты бірегей спорт кешеніне айналдырды.

Ж аңағасырдыңбастаужылы негізінен Қарағандыныңқай- 
та түл еу , жаңғыру, ж аңаталапқасай абаттандыружылы бол- 
ды десек тө болғандай. Ж оғарыда аталған жалпы ел болып



қолға алған 10 игі істен бөлек осы 2001 жылы жекөлеген ком- 
мерциялықуйымдар күшімен де қала келбетін жақсарта түскен 
бірнеше жаңа ғимаратбой көтерді. Солардын, қатарында «Ак- 
валэнд», «Валют-Транзит»өнеркәсіп-қаржы қауымдастығының 
қаржы супермаркет ғимараты, «Алтын арба» сауда үйі және 
басқаларбар. Жаңағасыр Қарағандыүшінжаңажоралғымен, 
қала келбетінжақсартуғадеген умтылыспен басталды. Мүның 
өзі Арқа тәсінде жер асты байлығына байланысты бой көтер- 
ген шаһардыңкелер күнге ны ққадамбасуы деп үққанабзал.

Рекордтар шеруі
Қарағандыныңеңбек шежіресіне үңілген адам кенші қауы- 

мының үнемі ілгеріге ұмтылып, ел игілігін молайтуға бар ынта- 
жігерін жұмсап келгенін аңғарар еді. Іргетасы қаланған сонау 
отызыншы жылдардан арна басын алған қажырлы еңбек шах- 
тер қауһімынатән қасиетболып келеді. Осы дәстүр сабақтас- 
тығы бір жылдары үзіліп, кенші еңбегі керексіз саналып, то- 
қырауда болғаны да үмытыла қойған жоқ. Алайда Қарағанды 
шахтерлёрі қиындыққа мойымады.оны жеңе білді. Жаңағасыр- 
дың алғашқы күнінен бастап дамудың жаңа жолына түскен 
шахталар аға буын дәстүрін жаңғыртты.

Қарағандыдағы алғашқы рекордты өмірге әкелген Түсіп 
Күзембаевтың бригадасы болатын. Оның бригадасы 1935 
жылдыңқыркүйегінде нормадағы 144тоннаныңорнынасме- 
насына 173 тонна көмір шығарып бүрын сонды Қарағанды 
аумағында болып көрмеген жетістікке жетті. Сәтімен басталғ- 
ан жаңа еңбек табыстары кейін рекордтар деп аталып 
бассейнніңигі дөстүрінеайналды, әрі кеншілер қауымын үнемі 
жаңа табыстарға жетелеп отырды.

Қүлдыраудыңтеменгі ш егінежеткен Қарағанды шахтала- 
рының негізгі белігін атап айтқанда 15 шахта мен 26 қосалқы 
кәсіпорындарды 1996 жылы қолына алған «Испат-Интер- 
нешнл» компаниясы менкемір департаменті әзініңстратеги- 
ялықбағытыретіндедәл есептелген инженерлікшешімдердің 
негізінде өндірісті барынша шоғырландыру, шахта қорын қай- 
та қүру және олардысагіалықжағынанжаңа техникалық дең- 
гейге кетеру бағытын үстанды. Бұл түрғыда көмір депар- 
таментініңбарлықинвестициялықжобаларыныңкомпания та-



рагіынан қолдау тапқандығын да айту қажет. Бизнес жоспар- 
да өндірісте осы заманғы жоғары өнімді кен техникаларын 
қолдануға, еңбек қауіпсіздігін арттыруға, кеншілердіңжұмы- 
сы мен тұрмысы үшін қалыпты жағдай жасауға назар ауда- 
рылды.

Бұдан соңғы тағы бір жаңалық «шахта-лава» деғен атқа ие 
болған схема қолданыла бастады. Оның мәні бір шахтадағы 
бұрынғы 4-5 лаваныңорнына қуатты лава қалдырылып, түтас 
кәсіпорын сол забойдың өнімді жүмыс істеуін қамтамасыз 
етуге жүмылдырылады.

Өтпелі кезеңнен кейін тап сол кезде Қарағанды шахтала- 
рыныңтынысы ашылғандай болды. Оны статистикалықмына 
мәліметтер де дәлелдейтүседі. Мәселен, кемір департаменті 
1999 жылы 7,3 млн. тонна кемір өндірсе, одан кейінгі жылы 
8,5 млн. тоннаға жеткен. 2001 жылы көрсеткіш 9,7 млн. тонна 
болды. Осы негізде 2002 жылы 10 млн. межесінөн асу кездел- 
се, одан кейінгі жылдардадатүрақты өсужобаланды.

Кеншілер сөзі мен ісінің арасында алшақтық болған жоқ. 
Жұмысты қалыпты ырғаққа түсірген соң жаңа межелер де 
белгіленді. Бір сөзбен айтқанда дәстүр жалғастығы қалыптас- 
ты.

2002 жылдың 1 тамызында «Испат-Қармет» ААҚ көмір 
департам ентінде айтулы оқиға  болды. Осы күні көм ір 
департаментіне қарасты шахталардыңучаске бастықтары С.Му- 
стивкс, М.Бесперстов, А.Тәкеев, Т.Шаяхметов, В.Егоров шар- 
тқа қол қойып, онда жылына әр учаске бір лавадан миллион 
тонна көмір өндіретіндіктерін мәлімдеді.

Сол 2002 жылы облыстық бүқаралық ақпарат құралдары 
кеншілердіңосы еңбек ынтасына ерекше көңіл белді. Барлық 
басылым беттерінде шахтерлердіңдаңқты ісініңжанды жалғ- 
асын тауып отырғандығы айтылды. «Көмір департаменті мил- 
лионер жарысына ерекше маңыз беріп отыр. Бесучаске бас- 
тығы жарыс шартына қол қоюы сол екен, жоғары өнімді лава- 
лар еңбек думанына бөленді де кетті, -  деп жазды ғазеттер.

Иә, шын мәнісінде солай болды. 2002 жылдың 1 тамызы 
күні Қарағандыдағы Костенко атындағы шахтаныңС.Мустив- 
ко басқаратын учаскесі қыр басына 8415тонна кемір шығар- 
ды. Арада үш күн өткөн соңосындай межеге Күзембаев атын- 
дағы шахта кеншілері қол жеткізді. Олар тіпті костенколықтар



межесінен асып түсіп жаңа рекорд жасады. Атап айтқанда 
М.Бесперстовтын, учаскесі «Пиома» кешенімен 9093тонна 
отын өндірді. Бүл аламан бәйгеніңбасы ғана екен. Тамыз бойы 
екі шахтадағы екі учаске бір-бірініңжетістігін місе тұтпай үнемі 
өзгертумен болды. Мәсөлен 6-9тамыз аралығында костенко- 
лықтар 9579,9664 және 9740 тонна межесін алып, күн сайын 
рекорджасады. Бүя орайда күзембаевтықтар да тосылып қал- 
мады. Олар 6 тамызда 9300 тонна, ал 9 тамызда 9370 тонна 
көмір шығарды. Ал костенколықтар болса намысты қолдан 
бермей келесі күні тағы бір рекордқа қол жеткізді. Олар қыр 
басына 10 мыңтонна көмір шығарды. Егер забойда парода 
қүлап екі күн бөгел іс болм ағанда күзем баевты қтар  да 
әріптестеріне дес бөрмесөді. Сөйткөн күннің өзінде де олар 
20 күн ішінде 141 мыңтонна көмір өндірді. Ал костенколықтар 
шын мәнісінде ерледі. Олар 20 жүмыс күні ішінде 177 мың 
тоннадан астам көмір шығарып, осыдан жиырма тоғыз жыл 
бүрынғы Михайловка, қазіргі Кузембаев атындағы шахтаыың 
атақты кеншісі О.Ишхнелиучаскесініңбүкілодақтықрекордын 
жаңартты.

Қарағанды кенішіндегі осындай келелі табыс, жаңа рекор- 
дтар жалгіы сала қызметкерлері арасында тың серпіліс ту- 
дырды. Елдіңшахта кәсіпорындарына деген сенімінарттыр- 
ды. Көңілдердеорнаған күдіктерді арылтты. Тек шахтер қауы- 
мы ғана емес жалпы қарағандылықтар да шахталардағы еселі 
еңбеккеқуанды.

Қарағанды шахталарының қалыпты еңбегінің халықтың 
әлеуметтік түрмыс жағдайының кетерілуіне, жүмыс орында-



рыныңашылуына ықпалын тигізерін қаланыңәр гурғыны жақ- 
сы білді. Сондықтан да болар олар кеншілердің миллион тон- 
на жолындағы жарысын түсіністікпен қабылдап, оған жету- 
леріне тілектес болды.

Қарағанды шахталары тарихыментанысадамсонау жыл- 
дары кеніште 500 мыңшылар жарысының өріс алғандығын 
жақсы біледі. Ол дегеніміз -  айына әр учаске бір лавадан 500 
мыңтонна кемір ендіру жолында күресетін. Міне, уақыт алға 
озған сәтте кешегітабыс күнделікті нормаға айналып қалды. 
Жаңа рекордтық нәтижелерге жаңа кен техникаларын енгізу 
арқылы қол жеткенін де айту керек.

Мәселен Костенко атындағы шахтадағы Сергей Мустивко- 
ныңлавасы К-10 «Феликс» қабатындаорналасқан. Одан алы- 
натын көмір қыртысы 3,7 метр. Қазір олар немістің «Айхгофф» 
ф ирмасыны ң 31 -300  қуатты комбайнын пайдалануда. 
Кеншілер бұл комбайнмен айына 200 мыңтонна көмірді еркін 
шығаруға болады дейді. Егер кеншілер айына осы айтылған 
межен і алса онда олардыңайлық жалақысы 90 мың теңгеге, 
ал айына бір комбайнмен 250 мыңтонна межесіне жетсе жа- 
лақы көлемі 1 мыңАҚШ долларынажетедіекен. Бұданшыға- 
тын қорытынды шахтерлер тек еңбек рекордын жаңартып қана 
қоймайды, еселі еңбектері арқылы өздерініңтабатын табы- 
сын да, сол арқылы тұрмысын да жаңа деңгейге көтереді.

Кеншілердің Қарағандыда бастаған рекордтар шеруінің 
жалғасын қанаттас қалалар кеншілері де жалғастырып әкетті. 
Сондай бір айтулы оқиға 2002 жылдың 31 қазан күні болды. 
Осы күні «Тентек» шахтасының №2 учаскесі өздерінің бір ай 
Ішінде400 мыңтонна отын өндіру жөніндегі міндегтемелерін 
ойдағы дай оры ндап ш ы қты. Осы салтанатқа арналған 
митингіде «Испат-Қармет» ААҚкөм ір департаментініңатқа- 
рушы директоры Г.Презент «Сіздер Қарағанды бассейні мен 
облысқа өшпес даңқ, тамашатарту әзірледіңіздер. Бүл табы- 
сқа басқа шахталардағы әріптестерің, департаменттіңбарша 
үжымы уйымшылдықпен үлес қосып сомдады. 31 күнге со- 
зылған достық вахтасында сіздер Қарағанды кеншілерінің 
қолынан келмейтін нәрсежоқекендігін дәлелдедіңіздер, -  деді 
үлкен тебіреніспен. «Тентек» шахтасының габысы жеке еңбек 
үжымының ғана емес достық вахтасына гүрған Костенко, 
Күзембаев атындағы және басқа кен орындары үжымдары-



ның күш-жігері, тәжірибелі мамандардың қажыр қайратқа 
толыеңбегініңтоғысуыарқылы қолжеткен нәтиже болды.

Кеншілердің2002жылғы тамашаеңбепне «бүл биік рухтың, ерік- 
жігердің, қазақстаңдық патриотизмнің жарқын көрінісі» деген баға 
берілді. Ер шахтерлер бір мезгіл көмескіленіп қалғандай болған 
бассейннің өр даңқын қэйтарды, еңбек қүдыретін баршаға тағы бір 
мәрте мойындатты.

Осылайшажаңағасырдыңалғашқы жылдарында Қараған- 
ды даңқы қайтажаңғырығып, өм іргеерен еңбектіңүлгісі, тың 
рекордтар келді. Қарағанды шахтерлері өз қаласының70жыл- 
дығын еңбектегі соны табыстармен және ілгері күнге деген 
үмтылыспен қарсы алып отыр. Қарағанды көмір арқылы өмірге 
келді, оныңболашағы даж ер асты мол байлығына байланыс- 
ты болмақ. Олай болса қайта түлеген кеніштіңеңбектабыста- 
ры арқылы кеншілер шаһарының даңқы да асқақтай береді.

Кайра тулеген М айвды к пен А щ д ы к
Өткен жылғы Қүрылысшы куні, яғни Этам ызда шыққан са- 

нында «Орталық Қазақстан» газеті осындай тақырыппен 4 
материалдан түратын циклдық мақаланыңалғашқысын жари- 
ялады . Онда қаланың Октябрь ауданы деп аталаты н ескі 
бөлігінде, яғни Майқүдық, Аққүдық(Пришахтинск), Сортиров- 
ка (Ащылыайрық) түрғын аймақтарында халықты тұрмысқа 
жарамсыз үйлерден көшіріп, басқа баспанатауы п беру, бос 
қаңырап қалған ғимараттарды бөлшектеу, түрғын үйлерді 
қауіпсіз топтық газ қондырғыларына қосу сияқты күрмеуі қиын 
істердің қалай атқарылып жатқандығы баяндалған.

Иә, өткен жылдыңсәуірайынан қаланыңосы бір байырғы, 
шын мәнінде шахтерлер мекені болып келген бөлігінде үлкен 
бетбүрыс басталды . Бүған себеп болған қасиетті мекеніміз -  
Қарағанды қаласының алдағы торқалы 70 жылдық тойы еді. 
Осыныңалдында «ОрталықҚазақстан» газетінде «Наурыздан 
наурызға дейін» деген айдармен «Қазыналы қарашаңырақ» 
деген мақала (Е.Лүқпанов, 27 .03 .03ж .) жарияланып, онда 
қаланыңсәулетінжаңартып, оныңбүрынғы даңқын қалпына 
келтіру, жас буынға Қарағанды кенішінің қажырлы еңбек 
дәстүрін үғындыра білу жөнінде көтерген мәселелері облыс



қала басшыларына түрткі болғандығы сөзсіз.
Сонымен обяыс әкімі К.М ұхамеджанов 2 сәуір күні Жаңа 

Майқүдық мәдениет үйінде Октябрь ауданының түрғын үй 
қорын оңтайландыружәнесәулеттендіру, ішкі істер органда- 
рын материалдық-техникалық қамтамасыз ету жағдайы және 
сапалы  комм уналдық қы зм ет көрсету м әселесі жөнінде 
кеңейтілген кеңес өткізді. Оған өзінің орынбасарлары, қала- 
лар мен аудандардыңәкімдері, облыстық, қалалықмекеме- 
лерм ен ұйымдардың, өнеркәсіп орындарыныңбасшылары 
қатысты. Осы мәселе бойынша облыс әкімі ұзақ баяндама 
жасады.

Республика тәуелсіздігінің 10 жылдығы қарсаңында қала- 
ныңорталық белігі облыс әкімініңтікөлей басшылығымен атқа- 
рылған жұмыстарыныңарқасында әжептәуір көркейіп қалған 
еді. Б ірақта  қаланыңескі белігін біріктіріп отырған Октябрь 
ауданы кезгө шыққан сүйөлдөй еді. Тоқсаныншы жылдардың 
басындағы белгілі оқиғаларға байланысты мүнда өндіріс орын- 
дары жабылып, әлөумөттік-мәдени объектілері ықшамдауға 
ұшырады. Бос қаңырап қалған үйлер пайда болды. Ал бұл 
негізінен жұмысш ы табы тұраты н өнеркәсіпті аудан  еді. 
Өндірістікпотенциалы Теміртаудан кем емөс-тін. Ендігі міндет 
-  осы мекенді қайыратүлету, оныңөндірістіккәсіпорындарын 
жандандыру, түрғындарына қолайлы тұрмыстықж ағдай жа- 
сау, медициналық, спорт, мәдени қызмөт керсетуді қамтама- 
сызөтуболатын.

- Ауданда қазір 84 жартылай бұзылған және қиратылған 
объектілер бар. Соның 48-і кепқабатты түрғын үйлер, 38-і 
әлеуметтік, мәдени-түрмыстықғимараттар. Кейінгіжылдары 
небары үш түрғын үй және бөс әлеуметтік объекті бөлшектенді. 
Бұлженіндебіздөжинақталғантәжірибе бар. Саран, Шахтинск, 
Теміртау, Қаражал қалаларында коммуналдықсалада үлкен 
өзгерістержасалды , -  деді ез баяндамасында К.Мұхамеджа- 
нов. -  Қаржыны кеп қажетететін қазандықтар жабылып, түтас 
поселкелер дербес жылыту жүйесіне көшірілді. Т  иімді меншік 
иелөрііздестірілді. Жылужәне электр тораптары мен подстан- 
циялароңтайландырылды. Октябрьауданыәкім ініңаппара- 
ты тұрғын үй қорын оңтайландыруға бар күштерін жұмылды- 
руға тиіс еді, бірақ олай болмады. Сондықтан ауданға облыс- 
тық дәрөжеде кемек керсету қажет болып отыр («Орталық



Қазақстан», 5 сәуір 2003 ж).
Облыс әкімі ауданның тұрғын үй қорының жағдайын тал- 

дап, қалажәнеаудан әкімдеріне қоныстануыныңдеңгейі 50% 
болып отырған үйлерден отбасыларын басқатұрғын жайла- 
рға көшіруді тапсырды . Сондай-ақ кейінгі жылдары ауданға 
ауыл тұрғындарының көптеп көшіп келуіне байланысты мек- 
теп жасына дейінгі мекемелер мен мектептерге қажеттілікту- 
ындап отырғандығын атап өтті. Сондықтан бұрынғы балабақ- 
шаларын тексеріп, қайтадан іске қосу мүмкінідігін қарастыру- 
ды, №68 орта мектеп базасында тұрмысы төмен адамдар- 
дыңбалалары үшін мектеп-интернаташудыжүктеді.

-  Аудандағы мәдениетмекемелерініңдеңгейін осыЖ аңа 
Майқүдық мәдениет ұйініңжағдайынан-ақ білуге болады, -  
деді әкім тозығы жеткен ғимаратты нұсқап. Сондай-ақМ оло- 
дежный және Теміржолшы мәдениет үйлерініңжағдайы да мәз 
емес.

Босап қалған пәтерлер мен дәліздер қылмыстың, наша- 
қорлықтың ошағы болып, заңсыз спирт сататын жерге айнал- 
ған. Киров полиция бөлімшесі қызмет ететін аймақта кісі то- 
нау 22% , бұзақылықекі есе артқан, Жаңа Майқұдықбөлімшесі 
бойынша пәтер тонау 50% өскен.>Міне сондықтан да  облыс 
әкімі учаскелік полиция инспекторларының беделін арттырып, 
жағдайын жақсартуды шегелеп тапсырды.

Аудандағы ғазбенжабдықтаужұмысы мулде бақылаусыз 
қалған. Бір кезде мұнда 211 топтық газ тарату қондырғысы 
болған екен. Адамдар толық қоныстанбағандықтан 61 қонды- 
рғы әрекетсіз бос тұр, 25 қондырғы баллондық газға көшіріл- 
гендіктен жойылған. Топтық газ қондырғыларын орнату «Ала- 
утрансгаз» АҚмамаңдарымен қатар ПИКтөрағаларынажәне 
тұрғындарарасындажұмысжүргізетінарнайытопқажұктелді. 
Өйткені көп қабатты үйлердің баллонға көшкен тұрғындарын 
қайырадан топтық газ қондырғысына қосылуға үгіттеу оңайға 
түспейтін шаруа еді.

Осы ж ұм ы сты ң  нәтиж есін  қ ад ағал ау  ұш ін Кам алтин  
Ескендірұлыерінбей-жалықпай әраптаныңбейсенбісісайын 
қалалық, аудандық мекемелердің басшыларын, ПИК төраға- 
ларын, қызмет көрсетуші ұйымдардыңжетекшілерін жинап, 
берілгентапсырмалардыңорындалысын пысықтап отырды, 
жаңа аптаға нақты тапсырмаларжүктеді. Сөйтіп, Кәмекеңнің



тікелей басш ылығымен бізд ің  облы ста тұрғын үй қорын 
ықшамдаудың реслубликаға үлгі боларлық стратегиялық ба- 
ғыты сынақтан өтті деуге болады. Тәжірибені басқа облыстар- 
дан келіп, үйренушілер де табылды. Сонымен бірге К.Мұха- 
мөджанов облыс орталығында әлеуметтік-түрмыстық бағыт- 
тағы 37 объектінің құрылыс барысын тікелей өз бақылауына 
алды. Мұнда да мүмкіндігінше әр аптаныңсәрсенбісінде архи- 
текторларды, қүрылысбасшыларынжинап, кеңес өткізгеннен 
жалықпады. Жер телімдерін кеңілге қонымды, қаланы ажар- 
ландыра алатын, бизнес-жоспары ойға сыйымды жобаларды 
ашық конкурс арқылы анықтауды міндететіп қойды. Әйтпесе 
кейбір пысықайлар жең ұшымен жалғасып, жіліктің майлы 
жағын иемденіп қалмақболатын.

Атқарылған жұмыстың нәтижесі өл-жұртқа белгілі. Оны 
газетім ізде талай рет келтірдік те . Дегенмен, кейбір көңілге 
қонымды циф рларды  қай талауды ң  еш айыбы жоқ деп 
есептейміз. Мәселен, аудан бойынша бос қалған және қира- 
ған 2605 пәтержөнге келтіріліп, тегіс қоныстандырылған. Ты- 
ғы здау процесінде 1033 үйдің 1025-і кісі тұратын дәрежеге 
жеткізілген. Бұзылуғатиіс4үйжермен-жексен етіліп, орында- 
рытегістелген. Майқұдықтың күретамыры болып есептелетін 
М агнитогорск жәнө Маркс көшелері «Ремиксир» әдісімен 
жендеуден еткізілді. 65 кешенің 35-і жарықтандырылды. То- 
ғыз ай мерзім ішінде 32 топтық газ қондырғысы қайырадан 
қатарға қосылды. Лифтілерді қалпына келтіру басталды.

Тәртіп қорғау органдары қызметкерлерінің жағдайы да 
жақсарып келеді. Мұның өзі қылмысқа тосқауыл болары 
сезсіз . Осы мақсатта полиция бөлімдерін жарақтандыруға 18 
миллион төңгө жұмсалған. 23 мектепке полиция қызмет- 
керлері қойылған. ҚосымшаЗучаскелікпункті ашылып, олар- 
дыңсаны 13-кежетті. 17учаскелікинспекторғапәтербөрілді. 
Тірекпункттерініңматериалдық-техникалықжағдайыжақсар- 
тыла тусті. Ж оғарыда аталған Ж аңа Майқұдық және Моло- 
дежный мәдениетүйлеріне, «Ботагәз» кинотеатрынажөндеу 
жүргізілді, бұған 28 ,2  миллион теңге қаржы жұмсалды. Сон- 
дай-ақ «Қарлығаш» балабақшасы жендеуден еткізіліп, жұмыс 
істей бастады . N«68 орта мектеп базасында тұрмысы темен 
отбасыларының балаларына арналған 150 орындық мектеп- 
интернаташылды. 47 аула клубы ұйымдастырылып, балалар-



дың босуақытын мәнді өткізугеж ағдай туғызылды. Осының 
бәрі 9-10 айдың ішінде атқарылып, туған қаламыз - Қараған- 
дының70 жылдығына лайықты тарту болды.

Облыс әкімі талай рет атап өткеніндей, Октябрь ауданында 
жұргізілген жумыстар барлық қанаттас қалаларға, селолық 
аудан орталықтарына улгі болуға тиіс.

Бұл шаралар Елбасымыз Н.Назарбаевтыңтікелей ынтасы- 
мен республика тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған игі 
істерден бастауалы п , лайықты жалғасын тапты . Сондай-ақ 
турып қалған, кәсіпорындар іске қосылып, жаңалары бой көте- 
руде, сөйтіп, жаңа жұмыс орындары аш ылуда. Ең бастысы 
қарағандылықтардыңтұрмысы жақсарып, көңіл-күйі көтеріле 
түсуде . Қазыналы Қарағанды шаһары халқымыздыңғасыр- 
лар бойғы күресі арқасында қолжеткен тәуелсіздікті баянды 
етіп, жаңа табыстарға жате беруге құштар.

Нарағанды мерейтой кушағында
Сарыарқаныңкіндігіндегі кенді қала Қарағандының70жыл- 

дықмерейтойын атап өтушараларыөткенаптаныңсөнбісінде 
өзінің шарықтауш егінежетті. Бұлкүніезін ің70ж ылдықтөри- 
хында қайта дәуірлеу кезеңін бастан кешіп жатқан көншілердің 
астанасына құтты болсын айтып Астанадан Қазақстан Рөспуб- 
ликасы  П ар лам ен ті С е н аты н ы ң  те р а ға с ы  О р албай  
Әбдікәрімов, Парламент Мәжілісі спикерінің орынбасары 
М ұхам б ет К ә п е й , С е н а тты ң  е л е у м е тт ік -м ә д е н и  д а м у  
комитетініңтөрағасы Қуаныш Сұлтанов, мәдениетминистрі 
Дүйсен Қасейінов, Парламетгің қарағандылық депутаттары 
Виктор Ки ст , Юрий Кубайчук, Ш аймерден О разалинов, 
Мухтар Тінікеев, Рауан Шаекин, қала әкімінің бірінші орынба- 
сары Серік Ахметов бастаған арнайы делегациясы , қазақтың 
тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров, Қазақстан мұсылман- 
дары діни басқармасының терағасы , бас мүфти Ә бсаттар 
қажы Дербісәлі арнайы келді. Сондай-ақ, бір кездері тағдыр- 
лары Қарағандыман тығыз байланысты болған бір топ ресейлік 
сыйлы қонақтар, Мәскеуден, Қазақстанмен кершілөс Қорған, 
Омбы облыстарынан өкілдер терден орын алды.

Кеншілердің мәдениет сарайының көң залына құрмөтті



қонақтар мен Қарағанды сблысыныңжақсы менен жайсаңы 
лықтолғаннан кейін, салтанатты  жиналыс басталып та кетті. 
Оның шымылдығы Қарағанды қаласының өткен тарихы мен 
бүгінгі тыныс-тіршілігін егжей-тепжейлі сез еткен бөйне филь- 
ммен ашылды. Онда бүгінгі сән салтанатты  қаланың қалай 
пайдаболғаны, басынан өткен ауыр кезеңдер бөйне құжаттар 
арқылы шынайы суретгелген. Бұданжиырмажыл бұрынелді 
индустрияландыру мен Ұлы Отан соғысындағы ерлігі үшін 
еңбөкші қала Еңбек Қызыл Ту ордөнімөн наградталғанда оны 
қала туына халқымыздың ардақты ұлы Д . А. Қонаевтың өзі қада- 
ған өді. Залға жиналғандар сол бір салтанатты  сәтті тағы бір 
сезініп, ду қол шапалақтап қарсы алды.

Керсөтілімнен кейін сахнаға мерөйтойлы Қарағанды қала- 
сының әкімі Юрий Литвинов көтеріліп, кезіндө Одақтағы  
ұшінші көмір бассейні болған қазыналы Қарағандының бай 
тарихынан мол мағлұмат беретін жәнө бүгінгі істөлініп жатқан 
игілікті шаруалардан хабардар ететін мазмұнды баяндама 
жасады.

Жер бетіндөгі қалалардың бәрінде бірдөй біздің Қараған- 
ды сияқты өңбек даңқы жоқ, -  деді ол. -  Көп жылдан бөрі ол 
«Үшінші кемір ошағы», «Ғарыш айлағы» ретінде танымал. Бұл 
ж ерде әлөм д ік  рөкор дтар  тұы н д а п , е ң б е ктер і ерен 
шахтөрлердің, құрылысшылардың, металлургтердіңаттары  
айдай  әлөм ге  әй гіл і б о лды . Бұл  жөр он даған  ғары ш  
пионерлерін ыстық құшақтарын ашып қарсы алды. Солар- 
ды ңарасы ндатұңғыш әйөлғарыш кер ВалентинаТереш кова 
жөнетұңғыш қазақғарыш керіТоқтар Әубәкіровбар.

Қ ар аған д ы лы қ тар  Р ө сп уб ли кам ы зд ы ң  түңғы ш  
Прөзидентінің20 жылдықеңбекжолы Қазақстан Магнитка- 
сымен женө біздің қаламен тығыз байланысты өкенін мақтан 
етөді. Олар Елбасына ықыластарын 2002 жылы «Қарағанды 
қаласыныңқүрметті азаматы» атағын беруарқылы б ілд ірд і.

Бүгінде, қаланың 70 жылдығын атап етө келе біз барлық 
үрпақтардыңөкілдерінө, Қарағандыныңалғашқы құрылысшы- 
ларына, соғысжәнееңбекардагерлөріне, қала мен облыстың 
бүрынғы басшыларына, еңбекүжымдардыңекілдерінө, бар- 
лыққарағандылықтар мен бауырлас мемлөкеттердіңқонақ- 
тарына қаламызды гүлдендіруге қосқан үлестері үшін рахмет 
айтамыз.



Қаламыз кейінгі 5 жылда адам танымастай езгерді, -  деді 
бұдан кейін қала әкім і. Оның 70 жылдығына орай облыс 
әкімінің бағдарламасы бойынша жалпы қүны 25 миллиард 
те ң ге д е н астам б і объектініңқүрылысы салынуда, мүныңөзі 
қаланың-жылдық бюджетінен 4 есе артық.

Бұдан кейін Юрий Михайлович қала еңбекшілері алдында 
тұрған міндеттерді саралады . Қүанышқа ат арытып келген 
қад ір м ен д і қо н ақтар ды , Қ ар аған д ы  үш ін қад ір і бөлек 
ардагерлерді, ел үш інеңбекетіпж үргеназам аттарды , қала- 
ның барша тұрғындарын 70 жылдық мерейтойымен құттық- 
тады.

Сахнаға қадірменді қонақ- ҚР сенатыныңтөрағасы Орал- 
бай Әбдікәрімов көтерілді. Орекеңжерлестерін Қарағанды- 
ның70ж ылдықмерейтойымен құттықтай отырып, былайша 
толғанды:

-  Қасиетті Қарағанды жері тек қана қара алтынның қазына- 
сы емес, ол -  қазақтыңтұңғыш президенті Нұрсүлтан Назар- 
баевты, көптеген қоғам қайраткерлері мен ел есімін ардақ 
тұ та ты н  а за м а тта р д ы  тү л е т іп  ұш ы рған  киелі м екен . 
Тәуелсіздігіміздіңалғашқы жылдарында біраз қиындықтарды 
бастан кешкен Қарағандыныңбүгілгіжүзіжарқын, ең сес іт ік . 
Егеменеліміздіңгүлденуіне Қарағандыныңқосқан, қосар үлесі 
әмәндә қомақты.

С е н а т  те р а ға сы  қала әк ім і Ю. Литвиновқамерейтойға 
арнайы әкелген тартуы—картинаны сыйлады.

Бұдан кейін сахнаға көтеріліп, құттықтау сөз сейлеген ҚР 
Мәжілісі терағасыныңорынбасары Мұхамбет Көпей Қараған- 
дыдаоқыған, №121 және № 19көлбеуш ахтасындапрактика- 
дан өткен жылдарын ілтипатпен еске алды. Қарағандының 
«қараалтынымен» қатарЖ езқазғанның«самородоксары ал- 
тынын»жырға қосқан Ұлы тау өңірініңөнерпаздүлдүлі Шын- 
болатД ілдебаевты ңсөзін  келтіре отырып, осы екіөң ірд іңел 
байлығын молайтуда қатар адымдап кележатқанын тілгетиек 
етті. Өзкезегіндевице-спикердеестеліксувенирдісыйғатар- 
тты.

Мінберге астаналар мен ірі қалалар қауымдастығының 
атқарушы директоры В.Селиванов көтеріліп, Мәскеу қаласы- 
ның мэрі Юрий Михайлович Лужковтың әріптесі әрі адасы 
Ю .М.Литвиновқа жолдаған құттықтауы әсерлі болды. Онда



Мәскеу басшысы Қарағандыныңосынау қаүымдастыққаенетін 
54 қаяаның ішінде ірі мегаполистың әлеүметтік мәселелерін 
шешуде алдыңғы қатарда келе жатқандығы өділ атап етілген.

Айшылық алыс жерден сымсыз хабар алатын мына заманда 
кершілөс үлы елдің астанасынан бейне сәлем алу деген не 
тәйір і?! Дегенмен, бүрынғы қарағандылықтар, облыстық 
партиякомитетініңбіріншіхатшылары Апександр Коркин, Ви- 
талий Гаркуша, Карметкомбинаттыңбір кездегі бас директо- 
рыОлөгСосковец, көміркомбинатыныңбастығы, КСРОкемір 
енеркәсібі министрі болған Борис Братченконың, халықартисі 
НинаСимонова мен Қарағанды теміржолын басқарған Юрий 
Раострыгинніңоағыныштысәлемдеріжуректолқытты.

Салтанатты жиналыста Астана қаласы әкімінің бірінші орын- 
басары, жерлесіміз Серік Ахметов, Теміртау қаласыныңөкілі, 
облыстықМ әслихат депутаты В.Нехорошев, еңбекардагері, 
облыстық атқару комитетінің терағасы  белып 14 жыл үзбей 
жүмыс істеген С. Досмағамбетов ақсақал кемірлі қала жүртшы- 
лығына қүттықтау сөздер арнады. Сондай-ақ облыс әкім- 
дерінің, жоғары лауазымды қызметтежүрген бұрынғы жерлес- 
терім іздіңжүрекжардыжеделхаттарыжәмиғатқұлағынажет- 
кізілді. Мәртебеліжиналысжабықдепжарииланып, Қазақстан 
Республикасы Әнұраныныңсалтанатты әуені ойналды.

Барлық жен-жосық, сән-салтанатымен өткен мерейтой 
жиналысынан кейін бірден мерекелікконцерт басталып кетті. 
Келісті безендірілген сұлу сахнада концерттің шымылдығын 
Тәттім бет атындағы Академиялық ұлт аспаптары оркестрі 
аш ты . Ке ле с і бір с ә т те  са хн а  тер ін е  КС РО  халы қ  ар- 
тисі.Социалистік Бңбек Ері, бұлбұләнш і БибігулТелегенова 
кетерілгенде, сұлу саз , сиқырлы ән аңсаған сарай толы жұрт 
Апаштыңаяулы қызын қошеметпен қарсы алды. Біртуар енер- 
пазәнінІлияЖ ақанов, сөзін СерікАқсұңқарұлыжазған «Қара- 
ғанды вальсін» кеншілерастанасының70жылдықторқалытой- 
ына тарту етіп, тамылжыта орындап берді. Құлақтан етіп, 
жүрекке жеткен ән біткенде жұрт Бибігүл Телегеновадан тағы 
бір ән айтып беруді етінген тілегін ұзақ қол шапалақтөумен 
жеткізді. Сахнаға қайыра шыққан қазақтың бұлбұл қызы ән 
тілеген қауымның меселін қайтармай, әйгілі «Гауһартасты» 
әуелетті.

Бибігүл апамыздан кейін концерттік номер тізгінін қараған-



ды лы қ ө н е р п а зд а р  іліп ә к е тт і. М әй ірхан  А д ам б е ко в , 
Ж ақсыкелді Кемалов, Ерлан Құжиманов және т .б . танымал 
әншілердіңорындауындағы классикалық, иатриоттықһәмха- 
лықандері мерекелікконцерттіңмайынтамызып, мерейінасы- 
рыпжатты . Өз кезегінде, ҚРеңбексің ірген қайраткері Бақыт 
Шадаева, сөзін Серік Ақсұңқарұлы жазған тағы бір ән—«Қара- 
ғанды вальсінің» (әні—Е. Әміровтікі) тұсауын кесіп, мерейтойға 
шашу ретіндеұсынды. Әуелеген ән мен мыңбұралған би алма- 
кезекаұысып, мерекеліккөңіл-кұйдіңхошы билеген жамиғат- 
тыңжанын жадыратты. Облысымызды мекенеткен әрұлттың 
енерпаз екілдері де мерөкелік концертке ез үлестерін қосып, 
сахна төрін думанға айналдырып жіберді. Концерттіңсоңына 
там анж үзадамды қхорорындаған «Азаттықжыры» (сөзі—С. 
Ақсұңқарұлынікі, әнін Е . Әміров жазған) мерейтой үстінде 
шалқыған көңілдердің меймаяасын тасытқандай болғаны рас 
еді. М ерекелікконцерттіңшымылдығы осы хордыңорындау- 
ындағы дәтке қуат беріп, жігерді жанитын «Менің Қазақста- 
ным» әпімен жабылды.



Кала Оасшылары кімдер еді?
Қала болғаннан бергі 70жылдың ішінде Қарағандының 

бірінші басшылары кімдер болды? Бұл сауалға архив 
құжаттарын пайдалана отырыпжауап береміз.

1932 жылдан 1939 жылға дейінгі аралықта қалалық 
Кеңестің атқарушы органыжұмысшы, шаруажәне солдат 
депутаттары қалалық Кеңесінің президиумы болған. 
Оның, яғни қалалық Кеңес президиумының төрағасын 
қала басшысыдеп санауымызға болады.

1936 жылы жаңа Конституция қабылдануына  
байланысты 1939жылданбастапқалалықКеңестіңатқару 
комитетінің төрағасы деген лауазым өмірге келді.

Соңғы жылдардағы қоғамдағы  әзгеріст ерге, 
республиканың тәуелсіздікалуына орай қазір қаланы әкім 
басқарады.

Ш ЕКТІБАЕВ Кәрібоз - 1 932ж ы лды ңсәуірайы на дейін , 
ТӘЖ ІБАЕВ Дүйсен -1 9 3 2 -1 9 3 4  ж ы лдар аралы ғы нда, 
НҰҒЫМАНОВ Гирей Ж айтеліұлы -  1935ж ы лы , 
КӨРПЕБАЕВ Жүніс -  1936 ж ылы,
КУЧИН М.К. -  1 9 3 7 ж ы лдан 1938 ж ы лды ңқараш асы на 

дейін,
Ж ӘНІБЕКО В Әбдірахман -  1938 жылғы  қар аш адан  

1939 ж ы лды ң там ы зы н адей ін ,
КИСЛЕНКО Василий  Яковлевич -  1939 ж ы лды ң  

там ы зы нан  1942 ж ы лды ң ш ілдесіне  дей ін ,
КОСТЕНКО Петр Иванович - 1 9 4 2  жылдың ш ілдесінен 

1953 ж ы лды ң науры зы надей ін ,



СУН О ЗО В Григорий Яковлевич -  1 9 5 3  ж ы лды ң  
науры зы нан 1957ж ы лғы  науры зға дей ін ,

Қ О Н А Қ БА ЕВ  Қ асқ а та й  Д о сұлы  -  1 9 5 7  ж ы л ғы  
науры здан 1969ж ы лғы  наур ы зғадей ін ,

ТӨ Л ЕП О В Н арм анбет О спанұлы  -  1 9 6 9  ж ы лғы  
науры здан  1975ж ы лғы  м аусы м ғадей ін ,

БАЙДІЛДИН Болат Әбдірахманұлы -  1975 ж ы лды ң 
м аусы м ы нан 1980ж ы лғы  науры зға дей ін ,

Ә В Д ІР А Х М А Н О В Б а й б о л а т  -  1 9 8 0  ж ы л д ы ң  
наурызынан 1984ж ы лды ң қы р күйегін едей ін ,

М ҮС Ә Л ІМ О В И д еал  Ға л и ұл ы  -  1 9 8 4  ж ы л д ы ң  
кы ркүйегінен 1985ж ы лды ң  м аусы м ы н адей ін ,

ІЛИЯСОВ Рымқұл Көшкімбайұлы -  1985  ж ы лды ң  
м аусы м ы нан 1987 ж ы лды ң ш ілдесіне  дей ін ,

ОРАЗАЛИНОВ Ш әймерден Әбілмәжінұлы -  1987 
ж ылдың ш ілдесінен  1997 ж ылдың м ам ы ры на дей ін , 

Ф И ЛАТО В Николай Васильевич -  1 997  ж ы лды ң  
мамырыңан 2000  ж ы лды ң м аусы м ы на д е й ін ,

И ЗА А К Корней  К орнеевич  -  2 0 0 0  ж ы л д ы ң  
м аусы м ы нан 2002  ж ы лды ң ор тасы на  дей ін ,

ЛИ ТВИ НО В Ю рий М ихайлович -  2 0 0 3  ж ы л д ы ң  
наурызынан.



Қарағандының құрметті 
азаматтары

Еңбекшілер депутаттары қалалық кеңесінің 1967 жылғы 12 
қазандағы шешімімен «Қарағанды қаласының Құрметті аза- 
маты» атағын берутуралы» ереже бекітілді. Бұл атақ қаланың 
қоғамдықөмірінебелсенеараласқаны, қалағасіңіргенеңбегі 
үшінғылым, мәдениет, қапашаруашылығы.халыққабілімберу, 
денсаулықсақтаұоаласының қызметкерлеріне, жүмысшыла- 
рға, инженер-техник қызметкерлеріне, зейнеткерлерге, өндіріс 
озаттарына, сондай-ақ облыс аймағына қонған ғарышкерлер- 
ге беріледі. Тұңғыш рет мұндай құрметке қаланың алғашқы 
дәрігерлерініңбіріЯ.Ф.Алалыкина, КСРО-ныңқүрметішахтері 
М.Рақышев, қалалықКеңестіңбұрынғытөрағасы П.И.Костен- 
ко, Қарағандыжерінеқонғанғарышкерлер Г.С.Ш онин, В.Н.Ку- 
басов, А .В.Филипченко, В .И .Волков, В .В .Горбатко , В .А .Ш а- 
талов, А .С .Елисеев(бәріде 1967ж.), кейін А.Г.Николаев, В.И .- 
С евастьян св (197 0ж .), Н.Н.Рукавишников (1971 ж .), В .Г .Л а- 
зарев (1972 ж .). О .Г.М акаров (1973 ж .) ие болды. Кітапқа 
енгізілген азаматтарға диплом мен ленталар табыс етіледі. 
Құрмет кітабынахронологиялықтәртіптемына азаматтардың 
есім іенгізілді.

Васькин Н.И. 
КенжинӘ.К.

1971 ж. 1974 ж.
КатаржновА.В.
Д әненоваФ .Қ .

Колыванов И.А.
Мамыраев М. 
ҮрістемовЖ . 
ӘміровХ.

1977 ж.
Нүрмағамбетов Б. 
РұдометкинС.П .

1972 ж. 
М үстафинҒ.

1978 ж. 
ПазенкоЯ.А.

1973 ж,
Поспелов П.М.

1979 ж.
КарабановИ.А.



Қарсыбеков Г.Р . Досмағамбетов С .Қ .
Язев В .И . Рақымбеков М.Р.

1980 ж. 1998 ж.
Золотарев А .С . Оразалинов Ш .Ә.
Мәулетов Б.М . АқылбаевЖ .С .
ӘубәкіровЖ .Ә . Ш аймұхановД .А .

1985 ж. 1999 ж.
АманбаевҚ.Ә . АхановТ.А .
Ш ашкинаЖ .Н. ӘлменовС.Ә .

Бей сато вС .Ш .
1991 ж. БилыкА.П .
ӘубәкіровТ.О . МамежановаХ.А.

Матонин П.К.
1992 ж. Мұқанов Д.
БектүровЖ .К . Романю таА.К.

1993 ж. 2000 ж.
ЧапуринаН.А. Есенбаев М.Т.
Қонақбаев Қ .Д . Имашев М.И.
Сағы новӘ .С . Ә біқаевД .Х .
1994 ж. Айтжанов К.Д .
Покатилов Н.И. Исаев Н.И.
СүлейменовМ . ПрезентГ.М .

ТөлеповН.О .
1995 ж. 
БөкеновМ .Б.

Ш иш кановВ.Г.

КосенкоС.Г. 2001 ж.
АлексеенкоМ.П.

1996 ж. Дрижд Н.А.
Ә бдіразақовТ.Ә . ҚүлқыбаевҒ.Ә .
Қайырбаев Н.Қ. М олдахметовЗ.М .
Саламатов В .Г . Мүсәлімов И .Ғ.

Ш акировО.Ш . Ш акироваФ .С . 
Мұхамеджанов К .Е .

1997 ж. 
Герайн В .И .

МанукянА.Р.

Г ольцев М .В. 2003 ж.

Кочкаров М.Ш . Жахин М .С.

Нүртаханов А.Н. Жошин А .Ә . 
М ардановТ.М .



Қараганды жылнамасы
♦♦♦ 1934 жылы Қарағанды қала мәртебесіне ие болды.
♦♦♦ 1935жылықалахалкыныңсаны 135мыңадамғажетті. Осы 

жылы жалпы көлемі 10906 шаршы метр кірпіш және тас үйлер 
салынды.

♦♦♦ 1936 жылғы шілдеде БОАК президиумының қаулысымен 
Кдра+анды қаласы облыс орталығы мәртебесін алды.

♦♦♦ 1938 жылы қалада Киров, Ленин және Сталин аудандары 
кұрылды.

♦♦♦ 1940 жылы тамызда Ботаникалық бақша ашылды.
♦♦♦ 1941 жылы Ворошиловғрадтан эвакуацияланған Пархо- 

менко атындағы машинажасау заводы іске қосылды.
♦♦♦ 1942 жыдцың ақпанында Батыстан көшірілген Артемовск 

аяқ киім фабрикасының базасында Қарағанды аяқ киім 
фабрикасы құрылды.

♦♦♦ 1942 жылғы 16 наурызда «Қарағандыкөмір» тресі жүйе- 
сінде Киров, Ленин және Сталин көмір трестері құрылды.

♦♦♦ 1942 жылдың 13 қыркүйегінде Мемлекеттік Қорғаныс 
Комитетінің «Қарағанды көмір бассейнінде көмір өндіруді 
ұлғайгу жоніндегі шұғыл шаралар туралы» қаулысы, ал 24 кыр- 
күйекте БК (б)П Орталык Комитетінің Кдрағанды көмір бассей- 
нінде көмір өндіруді үлғайту міндетіне байланысты партиялық 
жұмысы жақсарту жөніндегі шаралар туралы» қаулысы қабыл- 
данды.

♦♦♦ 1942 жылдың 19 желтоқсанында Нұркен Әбдіров ерлік- 
пен қаза тапты, оған 1943 жылдын мамырында Кеңес Одағының 
Батыры атағы берілді.

♦$♦ 1943 жылдың 9 наурызында Мемлекеттік Қорғаныс 
Комитеті «Қарағанды көмір бассейнінде ашык әдіспен көмір 
өндіруді дамыту туралы каулы қабылдады.

♦!♦ 1943 жылғы мамырда Қарағанды облыстық ғылыми- 
техникалықкітапханасы ашылды.

♦♦♦ 1943 жылдың 10 маусымында «Қарағандытұрғынүйқұры- 
лысы» мемлекеттік тресі ұйымдастырылды.



♦♦♦ 1943 жылы тамызда Кдрағандыда ақындардың республи- 
калык айтысы ұйымдастырыдды.

♦♦♦ 1945 жылы 5 қантарда КдзКСР Жоғарғы Кеңесі Президи- 
умның Жарлығымен Сталин ауданын бөлу негізінде жаңа екі 
аудан — орталығы Қарағанды-Сортировка елді мекені болып 
табылатын Теміржол және орталығы №20 шахта едці мекені 
болатын ІПахтинск аудандары күрылды.

♦♦♦ 1945 жылдың сәуірінде облыстық халық шығармашылығы 
үйі кұрылды.

К* 1945 жылдың 30 мамырында қалада поляк тілінде оқы- 
татын поляк мектеп-интернаты ашылды.

♦♦♦ 1945 жылы карағандьшық консіруктор С. Макаров ГКМ-1 
көмір комбайны құрастырылды.

♦♦♦ 1946 жылы қалада орталык мәдениет және демалыс паркі 
ашылды.

♦♦♦ 1948 жылы облыстық музыкалық мектеп ашылды, трам- 
вай желісінің құрылысы бастадды.

♦♦♦ 1948 жылдың 27 тамызында қала гұңғыш рет Шахгер кұнін 
атап өтті. Осы күні 10 қарағандылык шахтер көмір ондірудегі, 
шахта құрылысындағы тамаша табыстары, еңбекті 
ұйымдастырудағы озык әдістері үшін Социалистік Еңбек Ері 
атағына ие болды.

♦♦* 1949 жьшғы 2 шілдеде Кдрағанды геологиялық басқармасы 
құрылды.

♦♦♦ 1949 жылғы желтоқсанда Қарағанды медицина институты 
ашыдды.

♦♦♦ 1949 жылдың соңында Сапсск лагеріндегі жапон әскери 
тұткындарының күшімен Кдрағандыда филармонияның Жазғы 
театры салынды.

♦«♦ 1950 жыддың қыркүйетінде педагогика училищесі құрылды.
♦♦♦ 1951 жылдың қантарында Кдрағанды индустриалды педа- 

гогикалык техникумы құрылды.
♦♦♦ 1951 жылы 27 қаңтарда «Кдрағандыгипрошахт» мемле- 

кеттік жобалау институты құрылды.
♦♦♦ 1951 жылдын қарашасында Кеншілердің мәдениет са-

райы жұмыс істей бастады.
♦♦♦ 1951 жылы қалада трамвай қозғалысы ашылды.
♦♦♦ 1952 жылғы 29 желтоқсанда қалалық пионерлер сарайы 

ұйымдастырылды.
♦!♦ 1952 жылы Қарағанды музыкалык училищесі ашылды,



Қарағандығылыми-зерттеукөміринституты ( КНИУИ) кұрыл- 
ды. Қарағанды мүгалімдер институы педагогикалық институі’ 
болып қайта құрылды.

♦♦♦ 1952 жылы Ғ.Мүсіафинньш «Қарағанды» романы жарық 
көрді.

К* 1953 жылғы 19 маусымда Караганды тау-кен институгы 
ашылды. Жоғары және орта білім министрлігінін 1958 жылғы 4 
наурыздағы бұйрығымен ол политехникалық институт болып 
кұрыады (казір мемлекеттік техникалык университет).

♦♦♦ 1953 жылы қарашада облыстық балалар кітапханасы 
құрылды. Оған 1955 жылдың сәуірінде Абай Кұнанбаев есімі 
берілді.

♦$♦ 1955 жылдын соңында теміржол вокзалы салынып бітхі.
♦♦♦ 1957 жылы Қазакстан жазушылар одағының Қарағанды 

облысаралық бөлімшесі кұрылды.
♦♦♦ 1958 жылдың 16 қаңтарында Еңбекгигенасы және кәсіптік 

аурулар ғылыми-зерттеу институты (қазір физиология және еңбек 
гигиенасы институты) кұрылды.

1958 жылғы 27 сәуірде спорт сарайы ашывды, оған кейін 
Н.Әбдіров есімі берілді.

1958 жылы Карағапды телевизия студиясы құрылды. Оның 
алғашқы телехабары Шахтер кұні қарсаңында эфирге шықты.

•♦• 1958 жылғы 3 қазанда Кеңес Одағының Багыры Нұркен 
Әбдіровтың ескерткіші ашылды.

♦♦• 1958 жылғы 16 қазанда Кдрағанды облысы астық сату 
жөніндегі социалистік міндеттемелерін ойдағыдай орындап 
шыққан ұшын Ление орденімен марапатталды.

♦♦♦ 1958 жылы Шахтер орталык стадионы ашыіщы.
♦> 1961 жылғы 14 қарашада Кдрағанды қаласының Сталип 

ауданы Октябрь ауданы болып өзгертілді.
♦♦♦ 1961 жылы Қарағандыда Кдзактын шетелдермен достық 

және мәдени байланыс коғамының облыстық бөлімшесі кұрылды.
♦♦♦ 1962 жылғы 7 қаңтарда корме залы ашылды.
♦♦♦ 1963 жылы қантарда Қарағанды қаласының Киров және 

Шахтинск аудандары біріктіліріп, ол Киров ауданы деп аталды.
♦> 1964 жылы Кдзакстан Суретшілер одағының Кдрағанды 

бөлімшесі құрылды.
♦♦♦ 1966 жьшғы ақпанда Қарағанды жаңа автовокзалы ашылды.
♦♦♦ 1966 жылғы 9 маусымда Қарағанды кооператив институты 

(қазір Кдрағанды экономикалықуниверситеті) құрылды.



1966 жылғы 31 тамызда Қарағанды сауда-кулинария 
техникумы (казіргі коммерциялык колледжі) кұрылды.

♦♦♦ 1966 жылы Л .Данзбергтін бригадасы проходкадан әлемдік 
рекорд жасады. Олар 1 айда 2523 метр кен казбасын дайындады.

♦♦♦ 1967 жылғы 1 мамырда К.Горбачев атындағы шахгада 
Қарағанды облысындағы тұңғыш енбек даңқы музейі ашылды.

♦♦♦ 1967 жылы «Қарағанды» проходка комбайнын жасап 
шығарған бір топ қарағандылык ғалымдар СССР мемлекеттік 
сыйлығынын лауреаты атанды.

♦♦♦ 1967 жылы Қарағанды көшелерінде алғашқы троллей-
бустаржұре бастады.

♦♦♦ 1968 жылы 1 қантарда Қарағанды мәдени-ағарту училищесі 
кұрылды.

♦♦♦ 1969 жылы 14 мамырда Қараганды қаласының Совет ауданы 
кұрылды.

♦♦♦ 1970 жылғы 27 тамызда Педагогикалық институттын дене 
тәрбиесі факультеті негізінде Қарағанды мемлекеттік дене 
тәрбиесі педагогика институты кұрылды (1997 таратылды).

♦♦♦ 1972 жылы СССРІІМ  Жоғары мектебі ашылды.
♦♦♦ 19-72 жылғы 25 ақпанда педагогикалык институтгын база- 

сында Қарағанды мемлекеггік университеті кұрылды, оған 1995 
жЫлы Е.Бөкетов аты берілді.

♦♦♦ 1972 жылы «Октябрь» (қазір «Ақжолтай») спорт сарайы 
ашылды.

♦♦♦ 1972 жылы Қарағанды бассейнінде көмір өндірудің жоғары 
технологиясын жасаған үшін кеніштің 12 кызметкері СССР 
мемлекеттік сыйлығына ие болды.

♦♦♦ 1973 жылғы казанда Қарағанды музыкалық комедия театры 
ашылды.

❖ 1973 жылы Күзембаев атындағы шахтада бүкілодақтық 
рекорд жасалды (31 жұмыс кұнінде лавадан 177023 тонна көмір 
ондірілді).

♦♦♦ 1975 жылы мамырда Ұлы Отан соғысында қаза болған 
жауынгер карағандылықтар мемориалы ашылды.

♦♦♦ 1978 жылғы 18 қаңтарда Қарағанды шахтерлері бассейн 
игерілгеннен бері миллиардыншы тонна көмірді өндірді.

♦♦♦ 1978 жылғы каңтарда Қарағандыда академик Е.Бөкетов 
басшылығымен «Халькогендер мен халькогенидгердің химиясы 
және технологиясы» І-бүкілодақтык кеңесі өткізілді.

♦♦♦ 1979 жылы Баспасөз үйі пайдалануға берідді.



1980 жылы қараша айында жаңадан салынған Сарыарқа 
әуе жайы алғашкы үшактарды қабылдады.

♦♦♦ 1981 жылы «Қарағандышахтақұрылысы» комбинаты,
облыстық «Орталық Қазақстан» және «Индустриальная Кара- 
ганда» Еңбек Кызыл Гу ордепімеп, К.Станиславский атындағы 
орыс драма тетры Халықтар Достығы орденімен марапатталды.

♦♦♦ 1982 жылы С.Сейфуллин атындағы Қазақ драма театры
Халықтар Достық орденіне ие бо дцы.

♦♦♦ 1983 жьшы Кдрағандының 600 мыңыншы тұркыны дүиеге 
келді.

♦♦♦ 1984 жылы 22 мамырда Д.А.Қонаев қала туына Еңбек
Қызыл Ту орденін кадады.

♦♦♦ 1984 жылы облыстық филармонияның симфониялық 
оркестрі құрылды.

♦♦♦ 1985 жылы «Киров» шахтасы І-дәрежелі Отан соғысы
орденімен марапатталды.

♦♦♦ 1986 жылы Кұзембаев атындағы шахта Еңбек Қызыл Ту
орденімен марапатталды.

♦♦♦ 1986 жылы «Қарағанды. Қарағанды облысы» энцикло- 
педиясы орыс тілінде жарық көрді

♦♦♦ 1988 жылы бейнелеу өнері музейі ашылды.
♦♦♦ 1989 жылы қала мен облыс тұрғындары ұзақ ұзілістен кейін 

алғашқы Наурыз мерекесін тойлады.
1989 жылы 22 шілдеде Қарағанды шахтерлері ереуілге 

шықты.
♦♦♦ 1990 жылы «Қарағанды. Қарағанды облысы» энцикло- 

педиясы қазақ тілінде жарық көрді.
♦♦♦ 1991 жылғы 9 қазанда жерлесіміз Кеңес Одағының Батыры 

Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты.
♦♦♦ 1993 жылы 21 мамырда Қарағандыда Бұқар жырау

Кзлкаманұлының 325 жылдық мерейтойы шаралар шеңберінде 
мәжіліс өткізіліп, теміржол вокзал алаңында ескерткіш ашылды.

♦♦♦ 1994 жы л Халық әндерін орындаушылардың Ж. Елебеков 
атындағы облыстық байқауы өгкізілді. (1998 жылдан рес- 
публикалық байқау).

♦♦♦ 1995 жылы ¥лы Отан соғысында қаза болған қараған-
дылық жауынгерлер туралы «Боздақтар» атты Зерде кітабының 
бірінші томы жарық көрді.

♦♦♦ 1995 жылғы сәуірде Фитохимия институты кұрылды.
♦♦♦ 1996 жылы Қарағанды кенішінің бірнеше шахтасы мен



косалқы күрылымдары ірі инвестор -  «Испат-Қармет» ААҚ-ның 
құрамына енді.

♦♦♦ 1996 жылы Соңиалистік Еңбек Ері, кенші Сәкен Шома-
новтың 100 жасқа толуы атап өтідці.

♦♦♦ 1997 жылғы 3 мамырда Қ азақстан Республикасы 
Президентінің Жарлығымен Ж езқазған аумағы қайтадан 
Қарағаиды облысына қосылды.

*1* 1998 жылы 25-26 сәуірде Қарағанды облысының Жаңа
Астана — Ақмола қаласындағы күндері болып өтті.

♦♦♦ 1999 жылы 25-29 тамызда Кдрағанды қаласының 65 жыл- 
дығы ІІІахтер күні және Қазакстан Республикасы Конститу- 
циясының қабылдауының 4 жылдығына арналған шаралармен 
атап өтілді.

♦♦♦ 1999 жылғы 29 тамызда Аппақ Байжановтың ескерткіші
ашылды.

♦♦♦ 2001 жылы калада Қазакстан Республикасы Тәуелсіз-
дігінің 10 жылдығына арналған шаралар белгіленіп, «Тәуелсіз- 
діктің 10 жылдығына -10  игі іс» бастамасы негізінде келелі істер 
жузеге асырыла бастады.

♦♦♦ 2002 жылы тамызда Костенко және Күзембаев атындағы 
шахта ұжымдары көмір шығару жөңіндегі жаңа табыстарға қол 
жеткізіп, рекорджасады.

♦> 2003 жылдың сәуірінен Қарағанды қаласының 70 жыл- 
дығына дайындык басталды.

♦♦♦ 2003 жылғы қыркүйекте Кдрағанды Т ехникалық универ- 
ситеті құрылғанына 50 жыл толуын атап өтті.

♦♦♦ 2003 жылғы 17 қарашада Қарағандыда ұлтымыздың аяу- 
лы ұлы, ғұлама ғалым Қаныш Сәтбаевтың ескерткіші ашылды.



Елмен жер иіежіресі
Сәні мен салтанаты жарасқан Қарағанды бүгінгі қалпыңца 

пайда бола қалған жоқ. Ол да қалыптасудың, өсудің, дамудың 
сан қилы кезеңдерінен етті. Біле білген адамға көмірлі Қара- 
ғандыныңтарихы ХІХғасырдан басталады . Сол көзде-ақосы 
еңірдіңжерасты мол қазынаоы бар екендігі анықталып, оған 
шетелдік алпауыттар назар аудара бастаған. Алайда бір ғасы- 
рғажуықбүлөңірдіеш кімигере алм ады .ТекХХғасы рды ң20- 
30 жылдары кеңөс өкіметі кемір ошағына ерекше назар ауда- 
рын, оны социалистік дамудыңбасты объектісіне, екпінді қүры- 
лысқатарына қойды. Соныңнәтижесіндө мыңдардыңкұшімен 
ен далада алып индустрия орталығы -  Қарағанды атты қала 
емірге келді. Мүны айтып отырғаным Қарағанды қаласының 
мерейтойына арнап «Орталық Қазақстан» газеті бірнеше ай 
бойы үзбей жариялаған сериялы мақалалары осы айтқан жай- 
дан оқырмандарға толық мағлүмат береді. Мақала авторла- 
ры кемірлі өлке шежіресін Қарағанды ға қала м әртебесі 
берілген оол 1934жылдың 10 ақпанынан бастамай, тарихтың 
терең қойнауына үңіліп, ссы  аймақтың ірі ендіріс ошағына ай- 
налуына алғышарттардың ерте қалыптасқанына оқырман на- 
зарынаударады.

Қарағандыны салу,түрғызуоңайғатүскенж оқ. Елдіжайла- 
ған ашаршылық, қуғын-сүргін одан кейінгі Ұлы Отан соғысы- 
ның басталуы қала қүрылысына кері әсерін тигізд і. Қарағанды 
қүрылысшылары, шахтерлері Отан қорғауға аттанды. Сол кез- 
де әкелер мен ағалар ісін жасөспірімдер мен әйелдержалғас- 
тырып, Қарағандыныңдаңқын бір мысқал кеміткен жоқ. Қара- 
ғандылықтар Отан қорғауға зор үлес қосты. Оны күні кеше от 
кешкен аға буын екілдері біз көрдік. Майдангерлер соғыстан 
оралған соң Қарағандыныңалып қүрылысына бел шеше атса- 
лысты. Міне, осыныңбөрі «Қазыналы қарашаңырақ» циклімөн 
жарияланған материалдарда жан-жақты, нақты фактілергө 
сүйене отырып, шынайыжеткізіледі.

Бүдан кейін Қарағандының 50-70 жылдардағы есуі, ғылым 
мен мәдениеторталығына айналуы, жоғары оқу орындары-



ныңашылуы және басқалары да ретімен баяндалады. Сондай- 
ақҚарағанды шежіресіндеКеңесекіметі ыдырағаннан кейінгі 
тоқыраукезеңі, еліміздін, егемендік алған кезінен бастауалған 
өрлеуі де нақты керсетіледі.

Рас, Қарағандыныңарғы-бергі тарихынан мағлүматберетін 
орыстіліндегі кітаптар мен оқулықтар баршылық. Алайдаоо- 
лардың негізі кеңестік кезеңнің идеологиясы сарынымен 
біржақтыжазылған. Бугінгі тәуелсіздік аясындағы Қарағанды 
тарихынатолыққанды тоқталып, объективті баға бөретін шы- 
ғарма әлі жоқ. Міне, осы олқылықтың орнын «Орталық Қазақ- 
стан» газетініңбетіндежарияланған «Қазыналы қарашаңырақ» 
сөриялы мақалалары толықтырады, Қолдарыңызғажеке кітап 
болып үсынылып отырған бүл еңбектіңжоғары оқу орындары 
мен мектеп оқушылары , қалыңкөпшілікушін Қарағандының 
өсіп-өркендеу, қалыптасу жолынан мол мағлүмат берөтін 
қүнды дүние екенін айтқым келеді.

Қал иАМАН БАЕВ, 
Қарағанды қаласының Қурметті азаматы, 

тарих ғыл ымдарының кандидаты.
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