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Тарихтың бетгерін жиі парақтаған сайын, біз оның кейбір түстарының қанмен жазылғанын 
көреміз. Қасіретті жылдардың қара бояуы адамзат санасынан бәрібір өшпейді екен. 
Әсіресе, қылышынан қан тамған кеңестік заманның ел басына әкелген зобалаңы әлі де 
талай жанның жүрегін жаныштап, зіл батпан жүк болып жатыр. Кеше аймақ басшысы 
Бердібек САПАРБАЕВ облыс орталығында саяси қуғын-сүргін қүрбандарына арналған 
мүражайдың түсауын кесті.

Иә, қанш ама халықты қынадай қырып, обалына қалған кеңестік 
заман келмеске кеткенімен, сананы дір ілдеткен салқын сызы әлі 
де ұмытылған ж оқ. Облыс орталығындағы саяси қуғы н-сүргін  
құрбандарына арналған м ұражайды ң аш ы лу салтанатына 
жиналған қауы мны ң көпш іл ігін ің  қарт адам дар болуы да  түсінікті. 
Өйткені, олар кеш егі «халық жауларының» балалары. Олардың 
аталары мен әкелері. аналары сол жы лдарды ң нағыз куәгері 
болды. Саналы ғүмы ры н тем ір тордың ар ж ағы нда өткізіп, 
кейбіреулері тіпті, ж азы қсы здан ж азы қсы з атылып та кетті. Қуғы н- 

сүргін  құрбандарын еш кім н ің  де еш қаш ан ұм ы туға  қақысы ж оқ. Өйткені, ол қайғылы да  қасіретті 
болса да  б ізд ің  тарихымыз.

Азапты жы лдарды ң ащ ы тағылымын зердем ізге неғүрлым көп тоқыған сайын, біз Тәуелсізд іктің  
қандай тәтті ұғы м  екенін тереңірек түс інем із. М ұны саяси қуғы н-сүргін  қүрбандарына арналған 
м ұражайды ң аш ы лу салтанатында сөз алған облыс Әкім і Бердібек С АП А Р Б АЕ В  та ерекш е атап 
айтты.

-  Әрбір халықтың есінде қалатын тарихи оқиғалар болады. Б ізд ің  ұлтымыздың тарихында да  қасіретті 
оқиғалар аз емес. Сондай нәубеттердің бірі -  отызыншы жы лдардағы  аш арш ы лы қ болса. тағы бірі -  
отыз жетінш і жы лдардан басталған саяси қуғы н-сүргін . О сы нау ел басына түскен зобалаң жы лдар



қанш ама шаңырақты шайқалтты. Қанш ама апаларымыз ж ес ір  атанды. М ұны ң бәрі табиғаттың емес, 
адамның қопымен жасалған қасірет бопатын. Сол кезде ж үргіз іл ген солақай саясаттың салдары еді. 
Ө здерің із б ілесіздер, сол жылдары Қазақстанға лек-легімен мыңдаған босқы ндар ж ер  аударылды. 
Қуғы н-сүргінге  ұш ы раған сол өзге ұлт өкілдерін кеңпейіл қазақ бауырына басып, пана болды. М ұның 
бәрі қазақ халқы ны ң қонақжайлылығы мен қарапайымдылығын көрсетед і. Б із бұл қасіреттердің 
еш қайсы сы н еш қаш ан ұмы тпауы мы з қажет. Қазіргі жастар осы нау тарихты естерінде сақтауы тиіс, -  
дед і айм ақ басш ысы Бердібек С АП А Р Б А Е В .

Облыс Әкім і Бердібек С А П А Р Б А Е В  бүгінгі ашылып отырған м ұражайды ң әзірге облыстық тарихи- 
өлкетану мұражайының бір бөлімі екенін айта келіп, болашақта саяси қуғы н-сүргін  құрбандарына 
арналған жеке м ұражайды ң да ашылатынын ж еткізд і.

М ұражайды ң салтанатты ашылуы рәсім інде кеш егі «халық жауының» қызы Ә сипа Бәж ікенова 
апамыз да  сөз алды. Оның әкесі Темірхан Катонқарағай ауданы ны ң Көктерек ауы лды қ кеңесін ің 
төрағасы болып қызмет етіпті. Д есе де күндерд ің  күнінде ол аяқ астынан «халық ж ауы » атанып шыға 
келеді. Сөйтсе. бар жазығы  ауқатты адамның қызына үйленгені екен. Осылайш а Темірхан Саринов он 
жы лға Ақм ола облысындағы лагерьлерд ің біріне. одан әрі С ібірге ж ер  аударылады. Тек 1956 жылы 
ғана ақталып ш ығады.

-  «Халық жауының» қызы ретінде біз көп қудалау көрдік. Балаларымыз да  еркін жүріп-түра алмады. 
Институтта о қу  арманға айналды, -  дед і Әсипа Тем ірханқызы. -  Енді ондай заманды басымызға 
бермесін. Т әуелс ізд ігім ізд і, бостандығымызды бағаландар.

Өскемен қаласындағы  ақсақалдарды ң бірі Ж әнібек Үсенов те сөз алды. Ж әнібек ақсақал 1937 жылы 
«халық ж ауы » болып ұсталып кеткен әкесін әлі сағынатынын, тым болмаса суретін көрсем деп 
армандайтыны жайында айтты. А уд анд ы қ партия комитеті ш ақырған соң. аудан орталығына салт 
атпен кетіп, қайта оралмаған әке бейнесі сол кезде небәрі тоғыз ж асқа  енді толған баланың көз 
алдында мәңгі сақталып қалыпты. А уы лға әкесі мінген аттың өзі ғана келген екен. Ертоқымы мен 
ж үген ін  біреу сыпырып алса керек. «Ат екеш ат та иесін іздеп, к іс інейд і екен» дейд і Ж әнібек ақсақал.

Тыл ардагері А ртур Ш тыхминг те әсерлі сейледі. Ол ез сезінде бәріне кінәлі тоталитарлық режим 
екенін қадап айтты. Қазіргі күні сол бір қиын-қыстау кезде Қазақстанға ж ер  аударылған әртүрлі ұлт 
өкілдері тату-тәтті тірл ік кеш уде. Бәрі де Елбасы Нурсултан Н АЗАР БАЕ ВГЫҢ ж үргізген  ақылды



саясатының арқасы деген қарт неміс мәдени орталығының атынан жаңадан ашыпып отырған қуғын- 
сүргін  қүрбандарын еске алу мұражайына тың деректерді табыс етті.

Обпыс Әкім і Бердібек С А П А Р Б А Е В  м ұражайды ң лентасын қиды.

Ж алпы. қызыл саясаттың алғаш қы  ызғарлы қаһарына ең алдымен «Алаш » партиясының мүш елері 
ұш ы рағаны  белгілі. 1928 ж ы лды ң соңына қарай 44 адам тұтқынға алынып, бесеуі ату жазасына 
кесіліпті. Ал 1937 жылы Қазақстанда қуғы н-сүргінн ің  қанды шеңгеліне 7500 адам ілігіп, олардың 
2500-і атылған. Бұл қырғын б ізд ің  облысты да айналып өтпеген. М ұндағы  мәліметтер бойынш а. облыс 
бойынш а 1350 адам қуғы н-сүргінге  ұш ы рап, 300 адам ату ж азасы ны ң қүрбаны болыпты. Олардың 
іш інде өнд ір іс басшылары да бар. Атап айтқанда, Р идд ер кен іш ін ің  басқаруш ылары Р.Дрейман, 
А .Кельм ансон , «Ульбастрой» тресін ің  басқаруш ы сы  А .С пекторов, Құлы нжұн кен басқармасының 
директоры А .Белялов саяси қуғын құрығына іл іксе. Зырян кен басқарм асы ны ң бастығы Ж.Тәттібаев 
ату жазасы н арқалаған көрінеді.

Иә. қалай д е се к те адамзат өміріне зобалаң әкелген ащ ы тарихтың да  берер тағылымы бар. Бұл 
м ұражайды ң сол тарихты ұрпақ ж ады нда жаңғыртып, сақтау үш ін  қажет екені сөзсіз.
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