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Умытпасам, осыдан тогыз жыл бурын, 
1996 жылы казактьщ кара нардай улдары, 
шм-бшмнщ кернекп оюлдер! Торегелд! 
Шарманов, Салык Зиманов бар — 6opiMi3 
академик Камал Ормантаевтьщ туганына 
алпыс жыл толуына байланысты онын туган 
ел! — Кызылорда облысына жол тарттык. 
KepiKTi кездесулер, улгкл мен ypflici жараскан 
энпмелер, аста-тек леб!здер, кала берд! Сыр 
©HipiHiH сырбаз табигаты жанымызга шуак 
себелеп, мерей!м1зд! ешрдь Кдрмакшы ауда- 
нындагы туган жершщ топырагына Кэмекецд! 
аунатып алып турып, ез!м!здщ де 6ip шак бала 

Хукер улыц 
болса, сен суй.

боп кеткен1м1зд! ангармай калдык. Жол бастап 
журген орта бойлы, ыкшам кимылды, оцшде 
окымыстылыктыц оты бар жшт 6ip корген- 
нен-ак 1шм!здей imiMiare Kipin Kerri. Жас та 
болса, кепп коргендш, ауыздыга сез, аяктыга 
жол бермейтш шешенди! мен косемдк! 
сезшп-ак тур. Таныстык, бшепк. Коркытата 
атындагы Кызылорда гуманитарлык универ- 
ситетшщ ректоры, гылым докторы, профессор 
Бакберген Досманбетов деген бауырымыз 
екен. “Агалап” алдыннан шыгып, кабагынды 
багып, жаньща жебеу болган елгезекпп мен 
акжаркын м1нез! баурады ма, оцшец 
академиктер Бакбергеншн “айтканына кошп, 
айдауына журд!к”.

Мерейтой иеДмен 6ipre университет сту- 
денттер!мен кездесш, окытушы-профессорлар 
курамымен niKip алысканымызда, Бакберген 
Сэрсенулынын шкерлш! мен уйымдастыру
шылык кдбыетше, оку-торбие удерюгнде жаца 
замангы урд!стерд! кецшен ор! тжмд1 
пайдаланатынына, карапайымдылыгымен 
6ipre талапшылдыгына, ипмшн iaine тускен 
жас устаздар мен гылымга таласы бар 
студенттерге барынша жагдай жасайтынына 
KO3iM айкын жетп. Оку орнындагы маман- 
дыктар саны 18-ден 38-ге, гылым докторлары 
мен профессорлар 2-ден 8-ге, доцент, гылым 
кандидаттары 65-тен 140-ка ocinn. Оку гима- 
раттары 2-ден 6-га кебейген. “Хореография", 
“Санитария, гигиена, эпидемиология”, 
“Археология”, “Шыгыстану”, “Журналис
тика”, “TiriH ешмдерш шшшдеу жоне онын 
технологиясы”, “Бизнес”, “Кукыктану” сияк- 
ты бел!мдерд! ашуга оз! бас болып журшть

Мен сол жолы жогары оку орнын баскар- 
ган кеп ректордын 6ipi емес, жан-жакты 
бипмдц олемдш еркениеттщ агымына iaece 
отырып O3i туып-оскен елкенщ олеуметпк- 
экономикалык, рухани-модени oMipine бей- 
жай карай алмайтын азаматгын бейнесш кор- 
д!м. Эрштестершен университетке Коркыт Ата 
eciMiH алып беруге Бакбергеншн барынша 
енбек ciniprcHiH ест!п б!лд!м. Сол жылдары ол 
уйымдастырушылык кабьпепмен, кызмет ба- 
бында алалауды бшмейпн турашылдыгымен, 
жанашылдыгымен, гылым мен бшмд! уйлес- 
т!ре бьлетш бшктиппмен республикадагы ен 
узд!к ректорлардын санатында аталды.

Осы сапардан сон да, “6ip кун домдеске 
— кырык кун солем” дегендей, !зетт! ш!м!зд!н 
сыртынан тшектес болып журд!м. Жепспк- 
терше шын пейымен куандым. 1996 жылдын 
желтоксанында Бакберген Досманбетовтщ 
Кызылорда каласынын ок!мц opi Казакстанда 
эксперимент™ жуйеде курылган тортпктщ 
6ipi — Кызылорда арнайы экономикалык ай- 
магы эюмшЬпк кецешшн торагасы кызметше 
тагайындалганын еепп, кадамына кут титед!м 
жоне кобалжыдым. Ce6e6i, бул ел!м!здщ 
экономикасы мен элеуметпк саласынын жаца 
нарыктык саясатка бей!мделу кезеншдеп ен 
6ip курдел! мезет ед!. Бурын-сонды оюмшинк- 
кабинетпк тэж!рибесшщ жоктыгына карамас- 
тан, бipдeн ректорлыктан эшмдшке тагайын- 
далган Бакберген Сэрсенулынын жана 
кызметп аз уакытттын бедершде уршыктай 
yftipin экетуше онын Москеуде алган бипм! 
коп кемектесп. Каланы баскару мен онын 
экономикалык-олеуметпк стратегиясын 
жоспарлауда еркениетп тож!рибеге суйенди 
Эрдайым жариялылык пен шынайылыкты nip 
туткан эк!м командасы жшерл! де жанашыл 
куштермен толыкты.

bip кездеп Москеу инженерлш-экономи- 
калык университетшщ курылыс, кала шаруа- 
шылыгынын экономикасы, оны уйымдастыру 
жэне баскару факультетшш тулегц ен 
алдымен, 180 жылдык тарихы бар, 6ipaK 
“сулуынан жылуы” дейтш казакы угымнын

= • Ecijwi елге елеул1
касан калпын сактаган Кызылорда каласынын 
келбепн жацартуга, когамдык орындарды абат- 
тандыруга, кысыр жыланньщ оз! кабыршагын 
тастап кысылып отетш тар кошелерд! кецейтуге, 
коп erin кек шыгаруга. KopiKTi нысандар салуга 
мэн бердг Бурындары жыл шпнде каланы кор- 
кейтуге небэр! 30-40 миллион тенге жумсалса, 
енд! 600-800 миллион тенге каржы болп-нп, ка- 
зактын алгашкы астанасынын кескпн тургын- 
дардын кезайымына айналды. Еск! жацарды, 
жаца жангырды. Кэсшорындар мен ewupic сала- 
лары, шагын жоне орта кэс!пкерл!к нарыктык

жуйеге бешмделш, кала бюджепнщ коржыны 
толыкты. Арнайы экономикалык аймактыц 
каржысы облыс орталыгы тана емес, аудандар- 
дын кажеттипктерш отеуге де жетш артылды. Б ip 
созбен айтканда, Кызылорда каласынын 
тарихында ок!м Бакберген Досманбетовтщ 
колтацбасы, галым Бакбергеншн ом!р!нде 
жацарган Кызылорданын бейнес! калды.

Ол 1945 жылдыц 21 кыркуйепнде Кдрмакшы 
ауданындагы Ди!рментобе бекепнде карапайым 
тем!ржолшыныц отбасында дуниеге келдй 
“Суйем сен!. Сыр ел!” гумырнамалык штабы нда 
O3i баяндагандай, “Дшрментобе баска ауыл- 
дардан бтм-болмысы жагынан белек, окшау 
турган секшд!. Тем!р жол бекетшщ тургындары 
т!л-кулагы байланып кум пи!нде коргалаган 
адамдар емес, мы на дуниеде не болып, не 
койганын еткен-кеткен пойыздан еститш, ecTi- 
генш елге жетшзетш, заматында ол туралы niKip 
туйетш, сосын откен кунд! умытып, жана куншн 
жаналыгын !здейтш жандар. Сол жаналыкты 
ертелькеш агындап жататын пойыздар алып 
келепн”... Дшрментобедег! кариялардын ай- 
туьшша, Бакбергеншн OKeci Сорсен ом!р бойы 
болат жолдын балгасын солкылдатып, колы 
жумыстан босамаган шаруакбр болса,да, дошрек 
коз! калгымаган, жаналыкка куштар жан екен. 
Содан да болар, балаларынын ерк!н ос!п, онегел! 
торбие алуына улкен мои берген.

Тем!р жол бекет!ндеп бастауыш мектептен 
сон Бакберген Жосалы кыстагындагы 
интернатта торбиележп, №26 Шокан Уолиханов 
атындагы казак орта мектебш уздш б!т!ред!. 
Мектептен кейш б!р жыл тем!р жол бойында, 
геологиялык барлау экспедициясында жумыс 
штейдй Буган дейш облыс орталыгынан opi 
аттап кормеген балац ж!пт 1963 жылы Москеуге 
аттанып, жогары оку орнына туседц Оны 
ойдагыдай аяктаган сон устаздарынын осында 
калып, гылыммен айналыс деген усынысынан 
сыпайы бас тартып, ауылдагы ата-анасы мен 
шиеттей !н!-карындастарынын камын ойлап, 
Кызылордадагы “Риссовхозстрой” трес!н!н№12 
жылжымалы-механикаландырылган колонна- 
сына жолламамен келш, алты айдыц !шшде ага 
инженер кызметшен бол!м бастыгы лауазымына 
дегпн котер!лд!. Дипломыныц бояуы кеппеген 
жас маман уийн бул улкен жет!ст!к еди

Москеудеп устаздарынын гылыммен шугыл- 
дан деген кецесш кокешне туйген Бакберген 
onaipicTiH, онын !ш!нде оз! ецбек ететш саланын 
проблемаларын зерттей бастайды. Ацгарганы — 
сол кездеп жоспарлы экономика зандылыктары 
бойынша жацадан басталган курылыс нысан- 
дарынан repi аякталмаган нысандарга каржы 
кеп жумсалып, смсталык-енд!р!ст!к жоспар 
кестес! жш-жш Tepic озгер!ске ушырап отырады 
екен. Гылыммен айналысуга б!ржолата бел 
байлап, сол кездеп Н.В.Гоголь атындагы педаго
гика институтыныц саяси экономия кафедрасы- 

на окытушылык жумыска ауысады. Бгнч 
ордасынын комсомол жастары оны институт 
комсомол комитетшщ хатшылыгына сайлай- 
ды. Ек! жылдан кейш Москеудеп оз! бтрген 
баскару институтыныц аспирантурасына Tycin. 
1976 жылы “Казакстаннын курылыс-монтаж 
уйымдарында аякталмаган курылысты 
жоспарлаудын методикасы” деген такырыпта 
кандидаттык диссертация жазып, оны 
ойдагыдай коргап шыгады.

Б.Досманбетовтщ 1977-1996 жылдардагы 
сан кырлы гылыми, педагогикалык жоне 
уйымдастырушылык кызмет! каз!рп Коркыт- 

ата атындагы Кызылорда мемле- 
кетт!к унивсрситепмен т!келей 
байланысты. 1991 жылы “Саяш, 
экономия" мамандыгы бойынша3- 
КСРО-нын Б!л!м мемлекетпк 
комитетппн шеш!м1мен оган 
профессор гылыми атагы беришк 
1994 жылы Москеу мемлекетпк 
экономика, статистика жоне1! 
информатика университет!иле 
“ Каз а кета н н ы н демография л ы к 
жэне ецбек куатын статистикалык 
багалаудын методологиясы” деген
такырыпта докторлык диссертация 
кор гады.

1994-1996 жылдары Ресей жаратылыстану 
гылымдары академиясыныц, К.азакстаи 
инженерлш гылымдар академиясыныц, Ха- 
лыкаралык экология жоне табигатты пайда- 
лану академиясыныц, Халыкаралык жогары 
мектеп гылымдары академиясыныц, олеумет- 
т!к гылымдар академиясыныц академиг! 
болып сайланды. 1995 жылы Сеул (Оцтуспк 
Корея) университетшщ курметт! профессоры 
атагы бершд!.

Б.Досманбетов 100-ден аса гылыми жария- 
ланымныц, онын !ш!нде 10 монографиялык 
енбектщ жеке жоне косарлас авторы. 
Казакстаннын экономика гылымыныц беделд! 
оюл! ретшде АКШ пен Еуропанын б!ркатар 
елдершдеп шетелдж гылыми орталыктармен 
тыгыз байланыста болып, жем!ст! гылыми 
жумыстар аткарды. Ол Б!р!ккен Улттар 
Уйымыныц 47-uii “Бейбггшшк жоне кел!с!м” 
гылыми коиференциясына (Нью-Йорк, 1993 
ж.), Дуниежузшк банктщ “Арал OHipinin 
олеуметпк-экологиялык проблемалары" 
халыкаралык семинарына (Ташкент. 1995 ж.), 
Дуние жуз! кдлалары кауымдастыгынын “От- 
басылык кел!с!м мумк!нд!ктер! мен мшдеттср!" 
коиференциясына (Солт-Лейк-Сити, АКШ, 
1995 ж.) катысып, баяндама жасады.

Галым, устаз. б!л!кт! уйымдастырушы 
Бакберген Досманбетовтщ гумырнамасыидагы 
ен 6ip шоктыкты бшк кезец — онын дспу- 
таттык кызмет!. 1999 жылдыц кыркуйек 
айында тацдаушылардын 6ip юегдей кол- 
дауымен мандайы жаркырап, КР Парламент! 
Сенатынын депутаттыгына сайланды. 
Кызылорда топырагында танысып, ara-iniacii 
бауырласкан сыйластыгымыз Парламент 
кабыргасында жургенде бурынгыдан ла 
терендей тусть Зандарды талкылау кезшде 6ip- 
б!р!м!зд!н п!к!рлер!м!зд! курметтейм!з, 
колдаймыз. Колымыз калт еткенде гылым 
жайлы онпме курып, сырласамыз.

Бакберген Сорсенулы — Парламенттсп 
беделд! де белсенд! депутаттардын 6ipi. 
Сенаттын экономика, каржы жоне бюджет 
комитетшщ хатшысы болып тагайындалды. 
Жылдар белесшде жинакталган мол тож!рп- 
6eci. oiniMi мен 6iniKTiniri. парасат- пайымы- 
нын кенд!п. азаматтык позициясынын бер!к- 
Tiri оны бшкке котерд!, кос!би Парламенттщ 
белелше бедел косты.

Устаз-галым кай уакытта да озшщ ем!рден 
калаган гылыми жолынан айныган емес. 
Уакытпен санаспайтын Парламент жумысы- 
ныц калт еткен сотшде ел!м!здеп ipi универсп- 
теттердщ гылыми кецестерше катысып. 
демография, статистика жоне экономика 
такырыптары бойынша келел! моселелер 
козгап, Казакстан гылымыныц дамуына улкен 
улес косып отырады. Гылым мен биим рефор- 
масын жетшпрудеп зорул!ктерд! тамыршыдап 
тап басып, одан арылудын жолдарына Tiiicri 
орындардын назарын аударады. “Б!л!м, кайда 
барасыц?”, “Атаулы элеуметпк комек олеуегп 
ме?” атты кец тынысты зерттеу макалаларын- 
да айтылган тын niKip.nepi кезекп зандарды 
кабылдау кездершде барынша ескерьлед!.

Артында ормандай шэюрттер! бар галым, 
C03i мен ici ундескен кайраткер биыл кайта- 
дан КР Парламент! Сенатынын депутаттыгына 
умпкер болып, улкен додага катысты, мерей! 
устем болды, ягни, екшин рет Сенат депутаты 
болып сайланды.

“Суйер улын болса. сен суй, сушнерге 
жарар ол”. Абайдан асып айткан ешк!м жок. 
Бул сез Бакберген Досманбетов сиякты 
азаматтарга арналган шыгар.

Кенжегали САГДДИЕВ, 
Парламент Мэж1л!с1нщ депутаты, 

КР YFA академии.


