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ХАБАРЛАНДЫРУ

«Nur Otan» партиясы облыстық 
филиалының кезектен тыс ХХV 
конференциясы өтті. Оған «Nur 
Otan» партиясы төрағасының бірінші 
орынбасары Бауыржан Байбек, облыс 
әкімі Қуанышбек Ысқақов, Мәжіліс 
депутаттары және конференцияға 
сайланған 130 делегат қатыс ты.

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе 
– «Nur Otan» партиясы облыстық 
филиалының жаңа төрағасын 
сайлау болды. Бұл қызметке облыс 
әкімі Қуанышбек Ысқақовтың 
кандидатурасы ұсынылды. Делегаттар 
облыс тық партия филиалының 
жаңа төрағасының кандидатурасын 
бірауыздан қолдады. «Nur Otan» 
партиясы төрағасының бірінші 
орынбасары Бауыржан Байбек 
Қуанышбек Ысқақовты құттықтап, 
куәлік табыстады. 

– Қуанышбек Досмайылұлын жаңа 
жауапты қызметке тағайындалуымен 
құттықтаймын. Ол – осы өңірдің 
тумасы, өз ісінің маманы, жауапты 
қызметтер атқарған тәжірибелі басшы. 
Қырымбек Елеуұлы Қызылорда 
облысының әкімі болып тұрған кезде 
көп еңбек атқарды, Сыр өңірін дамыту 
үшін, оның ішінде жаңа жұмыс 
орындарын құру, кәсіпкерлерді 
қолдау, мектепке де йінгі білім беру мен 
тәрбиемен қамтамасыз ету және тағы 
басқа маңызды мәселелер бойынша 
көп жұмыстар істеді. Қуанышбек 
Досмайылұлы да аймақтың 
әлеуметтік мәселелерін оңтайлы 
шешуде аянбай еңбек етеді деп 
сенемін, – деді Б.Байбек. Өз кезегінде 
Қуанышбек Ысқақов әріптестеріне 
сенім білдіргені үшін алғысын айтып, 
Мемлекет басшысының сайлауалды 
бағдарламасындағы міндеттерді 
жүзеге асыру бойынша бірлесіп 
жұмыс істеуге шақырды.

Мұнан кейін облыстық фи лиалдың 

атқарған жұмыс тары туралы Ақмарал 
Әлна зарова баяндама жасады. Бү гінде 
облыста партияның 51333 мүшесі бар, 
245 бас тауыш партия ұйымы жұ мыс 
істейді. Жыл басында оның құрамы 
тағы да 929 адаммен толықты. Алайда 
партияның құрамында ша ғын және 
орта бизнестің, ау ыл шаруашылығы, 
өндіріс, құ рылыс саласы өкілдерінің 
үлесі аздау екендігі байқа лып отыр. 
2018 жылы пар тия филиалдарының 
қо ғам  дық қабылдауларына тұр  ғын-
дар дан 3196 өтініш тү сіп, олардың 
35,5%-і оң шешімін тапты. Ал 
ағымдағы жылдың 6 айында 1738 
өтініш түссе, олардың 80%-ке жуығы 
әлеуметтік қамсыздандыру, тұрғын үй, 
жұмыспен қамту секілді мәселелерді 
құрайды. Осы өтініштердің 28, 1%-і 
оң нәтижесін тапты.

– Қазір бастауыш партия ұйымдарын 
оңтайлан ды ру бойынша облыстағы 
ша ғын ұйымдар біріктіріліп, ірі бас  -
тауыш ұйымдар жасақ та  луда. Бұрын 
облыста 272 бас тауыш ұйым болса, 
қазір 245-ке қысқарды. Қа жеттілігіне 
байланысты кей  бір бастауыш партия 
ұйым дары жетекшілігіне бел  сенді 
партия мүшелері сай ланып жатыр. 
Партиялық жар на пұлдан түскен қара-
жат тың 20 процентін бастауыш ұй-
ымдарға қайтару ар қылы олардың ба-
засын ны ғайтуға жұмсау ды жоспарлап 
отырмыз. Бас тауыш партия ұй-
ым дары ның жетекшілері мен бел-
сенділерін «Nur Otan» пар тиясының 
облыс тық, қала лық және аудан дық 
дең гейлердегі Саяси кеңес тері мен 
Саяси ке ңес Бюролары құрамына 
ен гізу, оларды партиялық кадр ре-
зервіне қатыстыру жұ мыс тары да 
қолға алынуда. Осылайша бастауыш 
партия ұйымдары жетекшілері мен 
белсенділерін саяси жұ мыстар мен 
шараларға көп теп қатыстыру арқылы 
жер гілікті проблемаларды шешуге 

араласуын көздеп отырмыз, – деді 
Ақмарал Шәріпбайқызы. 

Күн тәртібіндегі  мәселе бойынша 
«Nur Otan» партиясы төрағасының 
бірінші орынбасары, саяси кеңес бю-
росының мүшесі  Бауыржан Байбек сөз 
алды. Ол жаңа ке зеңдегі партияның 
алға қой ған міндет-мақсаттарына 
тоқталды. 

– Халық саяси өмірге бел-
сенді қатыса бастады. Жа ңа саяси 
технологиялар өңірдің ажырамас бір 
бө лі гіне айналды. Бұл – бүкіл әлемді 
қамтып отырған жа һандық үрдіс. 
Адамдарға лай ықты жағдай жасау, 
оның құқықтары мен еркіндіктерін 
қорғау, жоғары өмір сүру деңгейін 
қамтамасыз ету фракция жұмысының 

негізгі бағыттары болып санала ды. 
Біздің сайлауалды тұ ғыр на мамыз 
қоғамды ор тақ мүддеге біріктіретін 
дә ре жеге жеттік.  Өзіміздің құн  ды -
лық тарымызды кеңінен тү сіндіруге 
тиіспіз. Біз дің құн дылықтарымыз – 
адам, еркіндік, бірлік, қайырым ды лық, 
заңның үстемдігі, жар қын болашақ.

Партия өз жұмысын тү бегейлі 
қайта қарастырып, мазмұнды жұмыс 
жасау керек. Партияның бағдар-
лама лық құжаттарының жүзеге 
асырылуын бақылауды қам тамасыз 
етеміз. Партия ха лық пен билік 
арасында дә  некер болуға тиіс. Бізде 
кері байланыс орнату жағы кемшін. 
Халықпен арадағы қарым-қатынас 
алшақтап кет  кенде вакуум пайда бо-
лады. Ал оны пиғылы теріс адамдар 
өз пайдасына  асы рады. Осындайға 
жол бер меуіміз керек. Қоғамдық ба-
қылауды күшейтуіміз қажет, – деді 
Б.Байбек. 

Келесі мәселе «Nur Otan» партиясы 
облыстық фи лиалының Сая си 
кеңес бю росының құра мына өз ге-
рістер енгізуге арналды. Пар тияның 
облыстық филиалы төрағасының 
орынбасары Ержан Байтілестің 
ұсынысымен облыс әкімі, партияның 
облыстық филиа л төрағасы 
Қуанышбек Ыс қақов Саяси кеңес бю-
ро сының мүшесі болды.

Саяси кеңес бюросының мүшесі, 
сыбайлас жемқор лық қа қарсы іс-
қимыл жө ніндегі облыстық кеңестің 
төр ағасы Наурызбай Бай қа дамов 
Қуанышбек Дос  майыл  ұлын партия 
мү  шелерінің атынан құт тық та-
ды. Бауыржан Байбек «Nur Otan» 
пар  тиясының алдағы уақыттағы 
міндеттерін бел гілеп, сайлауалды 
штаб тың жұмысына белсенді қатысқан 
партия мүшелерін Президенттің Ал-
ғыс хатымен марапаттады.

Біздің дәуірімізден бұрынғы II ғасыр-
дан басталған «Жібек жолы» Еуропа мен 
Азияның, Батыс пен Шығыстың ара сын 
жалғастырған көпір болған.Оның Қазақ-
стан жерін кесіп өтетін тұсында VI ға сыр-
дан бастап, екі бағыт: Сырдария және Тянь-
Шань жолдары бағыттары кең өрістелген. 
Бірінші жол Қытайдан бас талып, Шығыс 
Түркістан Қашғар арқылы Же тісуға, содан 
Сырдарияны жағалап, Арал маңынан әрі 
қарай Батыс елдеріне өткен.

Қытайдың торғын-торқасы осы жолмен 
Орта Азияға, Батыс Азияға және Еуропаға 
толассыз тасылды, сонымен тұт ағашын 

өсіру өнері батысқа да тарала бастады. 
Сондай-ақ Шинжяңнан шығатын қас тасы, 
былғары, жүн жамылғы сияқты тауарлар 
мен орта жазықтың темірден, фарфордан 
жасалған сырлы ыдыстары, шабдалы, өрік, 
рауағаш, дәршен сияқты жеміс өнімдері 
батыс базарына қатар кірді.  “Жібек жолы” 
арқылы тауар айналымы ғана жүрмей, 
мәдениет пен дін де таралды. Мысалы 
Қытайға бұдда діні мен ислам діні осы 
жолмен кірді және таралды. Шығыс пен 
батыс арасындағы экономикалық, мәдени 
ауыс-түйіс адамзаттың материялдық 
мәдениетін байытты. Шығыс пен 

батыстағы халықтар Жібек жолы арқылы 
сыртқы мәдениетті қабылдап, бұрынғыдан 
да салауатты мәдениет жарата алды.

Атаулы керуен жолы XX ғ. басына дейін 
сақталып келді, тіпті, Ресей, Қазақстан 
және Орта Азияның қалалары мен елді 
мекендерін байланыстырып отырды, оған 
жақын жерлерде жәрмеңкелер ұйым-
дас тырылды.Ұлы “Жібек жолы” көп 
халықтардың мәдениетін түйістіруімен 
бірге оның табиғатының ерекшеліктерін 
анықтауда тарихи қызмет атқарды. 

ХАЛЫҚ ПЕН БИЛІК 
АРАСЫНДАҒЫ ДӘНЕКЕР

ЖЫЛДАРДА ЖҮЗІ,
ЖОЛДАРДА ІЗІ
ӨШПЕЙТІН ЖАНДАР

ИНДУСТРИАЛДЫ 
СЕРТИФИКАТ БЕРІЛДІ
Қызылорда облысы бойынша алғашқы индустриалды 

сертификат берілді. Бұл туралы Кәсіпкерлер палатасының 
сарапшысы Айман Сәдуова айтты. 

– Индустриалды сертификат қазақстандық тауарөндіруші, 
қызмет көрсетуші және жұмыс берушілердің тізілімін жасау 
үшін беріледі. Мемлекеттік сатып алу қағидаларына енгізілген 
өзгерістерге сай 1 шілдеден бастап жеңіл өнеркәсіппен 
айналысатын және жиһаз әзірлейтін кәсіпкерлерден мемлекеттік 
сатып алуға қатысу үшін индустриалды сертификат талап етіледі. 
Жалпы индустриалды сертификаты бар кәсіпкерлер байқауларға 
қатысуда басымдықта тұрады, – деді А. Сәдуова.  

Палата маманының айтуынша, Индустриалды сертификатты 
алу екі кезеңнен тұрады. Сертификат өндірістік базаға беріледі. 
Кәсіпкердің өндірістік базасы болса, технологиялық құрал-
жабдықтармен қамтамасыз етілсе, өнімді шығаруда қажетті 
мамандармен қамтылса Индустриалды сертификат ала алады.

Индустриалды сертификатты алудың бірінші кезеңінде 
кәсіпкер салалық қауымдастықтан сарапшы аудитор шақыртады. 
Сарапшы аудитор кәсіпкердің өндірісінің ереже талаптарына 
сәйкестігін анықтайды және нәтижесі бойынша қорытынды береді. 
Оң қорытынды алғаннан кейін кәсіпкер Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасының atameken.kz сайты арқылы өтінім береді. Өтінім 
беруде кәсіпкер өзі тұрған өңірді таңдайды. Мысалы, Қызылорда 
облысынан болса, Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы 
деп таңдайды. Әрі қарай Индустриалды сертифкатты рәсімдеумен 
өңірлік палата мамандары айналысады.

Сертификат тегін, 3 жылға беріледі. Алайда кәсіпкер 
өндірісінде өзгеріс болмаған жағдайда жыл сайын сертификатты 
өзектендіреді. Ал тауар өндірісінде, қызмет немесе жұмыста 
өзгерістер болған жағдайда қайтадан арыз беріп,  сертификатқа 
өзгеріс енгізеді.   

Қызылорда облысында алғашқы болып индустриалды 
сертификатты «Далатекс» ЖШС алған. Жақын күндері жеңіл 
өнеркәсіппен айналысатын тағы 2 компанияға сертификат беріледі 
деп күтілуде. 

Облыстықкәсіпкерлерпалатасының
баспасөзқызметі.

Бүгіндедаңғырапжатқан«БатысҚытай–БатысЕуропа»жолыбірнешееларалықбайланыстынығайтып,
экономикалыққатынастардыңжақсаратүсуінеарқауболыпотыр.Әңгіменінегеосыдаңғылданбастадық?Өткені
бұлтыңнантүренсалғаніземес,егерберіденалсақ,бұлкешегікеңесдәуіріндегі«Самара-Шымкент»күрежолының

жалғасы,әріденалсақ,тарихтатамырлапжатқан«Жібекжолының»жаңғыруы.Осыжолдарменбаяғыда
керуеншілерсапаршексе,бұлзамандаавтокөлікшілерхалыққажетінөтеп,тынымсызжүйткуде.
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НЕ НӘРСЕНІҢ ДЕ 
ҚАДІРІН БІЛЕЙІК
Жалпы киепет дегеніміз не?
Менің түсінігімше, қандай бір 

іс болмасын қадірін білмесең, оны 
құрметтей білмесең киепетіне 
ұшырайсың. Қолыңда бар ақшаның 
өзін қадірлеп бүктелген жерлерін 
түзеп, сипап, тиісті жеріне қойсаң 
немесе салсаң, керекті жеріне ғана 
жұмсап отырсаң, ақша да саған 
әуес болады, қалтаң бос жүрмейді. 
Ақшаны шақыру үшін өз қалтаңда 
бес жүз немесе екі жүз теңге тұрмаса, 
ақша келмейді. Сол сияқты басқа да 
жұмыстарды алды-артына қарамай 
есептемей астатөк қылып жұмсаймыз. 
Кім әке-шешесінен, бауырынан аясын, 
соңғы тұяғына дейін сойып ас-құдайы 
беретіндігі біздің қазақтың қанында 
бар нәрсе.

Кеше ғана болған жағдай, 85 жасқа 
келген Қонысбек ағамыз науқастанып 
жүрген. Кеулін сұрап тұрдық, олай-
бұлай болып кетсе қалай болады 
деген қаупіміз де жоқ емес-ті. Азанда 
телефон шырылдағасын ойымда 
ештеңе жоқ тұтқаны көтерсем, Қоныс-
бек ағамның үйіндегі Ұлтай жеңгем 
қайтыс болыпты, жүгіріп бардым.

Қонысбек аға мен Ұлтай жеңгем-

нен онның үстінде ұл-қыз бар. Екінші 
баласы Ғани інім қолын сілтеп тұрып: 
«Мен шешемнен ештеңе ая май-
мын, дастарханды молынан жайып, 
асты молынан салыңдар. Қазір 
Шіркейліден бір жылқы сойылып 
әкелінеді, аямаңдар» – деп батыл 
сөйледі. Жеңгеміздің денесі ірі, кең 
көйлегі көлбеңдеп жүретін, сол кең 
көйлектің ішіндегі жүрегі мен пейілі 
де өте кең болатын. Кіші баласы 
Мақсаттың машинасына мініп алып 
Жаңақорған мен Аралдың арасындағы 
шақырған той-томалақ, ас-құдайыдан 
қалмайтын еді. «Барсаң келеді, 
берсең береді» демекші, жеңгеміздің 
жаназасында сойылған жылқының еті 
қонағасысына келген адамның алдына 
жетіп, соңындағы табаққа тапшылау 
салынды. Құдайдан бала сұрайсың, 
балаң қадіріңді біліп, сыйлап жатса, 
құптарлық мәселе. Мүрдеден келіп 
жылап жатқанда «сабыр сақтаңдар, 
қайтыс болған кісіге ауыр болады» 
деген иманға Ғани інім «біз жыласақ 
бір-ақ күн жылаймыз, бүгін жылаймыз, 
жылаңдар дегенде» тағы да бәрі 
жылап жіберді. Имамдардың «ысырап 
қыл маңдар, өлік шыққан үйден үш 
күнге дейін ас ішуге болмайды» деген 
сөзін балалары тыңдап жатқан жоқ. 
Осындай әкем, шешем деп жүрген 
азамат пен азаматшалар әр үйде бар. 
Той-томалақ, ас-құдайыда, бейіт соғу-
да да бәсеке, бірінен-бірі ассам дейді.

Мұның барлығы бейбіт өмірдің 
арқасы, бейбітшілік заман болып тұр, 
осы бейбіт өмірді бағалап қадірін 
білсек, нұр үстіне нұр. Әке-шешеңді, 
баурларыңды қадірлеме демейді 
имамдар, бірақ астатөк қылмай 
көрпеңе қарай көсіліп, шамаңа қарай 
той тойла, ас-құдайыңды бер. Шын 
ниетіңмен отбасыңнан жеті күлше 
пісіріп берсең де, ата-анаң разы 
болады, ниетің қабыл болады.

Жастарға айтарым бейбіт өмір-
дің қадірін біліп, оны құрметтеп 
өтсең дер бейбітшіліктің киепетіне 
ұшы рамайсыңдар. Судың да сұрауы 
бар демекші, не нәрсенің де соңы 
тау сылатын мезгілі болады, солар 
таусылмай тұрып оны қадірлеп кие-
петіне ұшырамайық ағайын, не нәрсені 
болмасын қадірлеп өткеніміз дұрыс. 

ЖАСТАРЫМЫЗҒА 
ОТБАСЫН ҚҰРУДЫ 

ЖАЗСЫН
Менің қуанатыным, ұлымыз өсіп 

ұяға, қызымыз өсіп қияға қонып 
жатыр, шүкір ғой. «Ойбай, ұлым үй-
лен бей жүріп қалды, қызым отырып 
қалды» деп уайымдаушы едік кейінгі 
кезде.

Жасыратыны жоқ, өзімнен  бас-
тайын. Үлкен немерем «Қызмет» 
коледжін бітіріп, Нұр-Сұлтан 
қала сында қызмет істеп жүріп 21 
жасында Қостанай облысы Амангелді 
қаласына тұрмысқа шығып кетті, 
қазір бір қызы бар. Екінші немерем 
де Нұр-Сұлтан қаласында жұмыс 
істеп жүрген жерінен 18 жасында 
Түркістан облысы Жетісай ауданына 
келін болып түсті, қазір екі ұлы бар, 
жақсы өмір сүріп жатыр. Кешеғана 
әйелімнің кенже інісінің егіз қызының 
бірі педколледжді бітірісімен 20 
жасында Жалағаш ауданы Еңбек 
ауылына тұрмысқа шықты. Бір үйдегі 
17 баланың кенжесімен бас қосты. 
Құдайға шүкір,  құда да, құдағай 
да біреуден ілгері, біреуден кейін 
өмір сүріп жатқан көрінеді. Бажам 
Жалағаштағы үлкен ауруханада 
фелдшер қызметін атқарып жатыр 
екен. Бұларды айтып отырған себебім 
қыз бала оқу бітірісімен тұрмысқа 
шыққаны дұрыс. Жүрсең жүріп 
қаласың, отырсаң отырып қаласың. 
«Қыз бала жат-жұттық» деп әке-
шешелеріміз жиі айтатын. Тәубе 
дейміз ғой, қазір бәрі бар, не ішем не 
жеймін демейсің. Адам болғасын дәні 
жоқ жаңғақ болмай, ұл үйленіп, қыз 
тұрмысқа шығып алу керек. «Жәймен 
жүріп алайын, жәймен қыдырып 
алайын, жәймен көріп алайын» 
деп жүргенде қатарларыңның бәрі 
үйленіп, сен үйленіп жатқанда досың 
сүндеттойын, кейбірі баласының 
үйлену тойына дайындалып жатады. 
«Сонда сен досыңның баласымен 
қатар үйленбексің бе?» деген ой еріксіз 

келеді. Менің өзім қартайып қалдым 
деп 22 жасымда үйлендім, әйелім 
21 жаста еді, қазір бес бала, жиырма 
немере, үш шөбере сүйіп отырмыз. 
Жалғыз біз емес, бұрынғылардың бәрі 
солай, жастай үйленетін, солардың 
біреуі ажырасыпты дегенді естімеппіз. 
Кейбір балаларымыз сылтауды ақшаға  
қарай итеріп салады, ол сылтау емес. 
Өзінің ынта-жігері жоқ, ынжық, 
әйтпесе ақша да табылады, әке-шешең 
аман болсын.

Бір ағайдың баласы үйленіп, 
әйелімен сегіз жылдай бірге тұрды, 
бірақ бала болмады. Айналдырып ке-
лінді емдете берді, емдете берді, бірақ 
бала болмады, соңында ажырасып 
тынды. Бұрынғы келін күйеуге 
шықты, бала үйленді. Інімнің үйіндегі 
келін тағы да балалы бола алмады. 
Кеткен келін барған жерінде жылына 
бір бөпелі бола берді, әбден келінді 
емдете берген, сол кезде інім неге бірге 
емделмеді екен, әтеген-ай. Ер балдар 
көбінесе емделуге ұялады, қазіргі 
заман баяғы біздің заман емес. Қазіргі 
кезде асылық қылмасын, нанның 
өзіне неше түрлі бәлелерді қосады 
деп естиміз,  бұлардың барлығы біздің 
кезімізде жоқ еді. Біздің қорегіміз – 
қатық, айран көже, адал малымыздың 
еті, өзіміз еккен тары, қауын секілді 
табиғи өнімдер болатын. Қазір ол 
өнімдерге қаладағылардың қолы 

жете бермейді, бәрін сатып алады. 
Олардың қандай жолмен жасалғанын 
кім тексеріп жатыр? Басқаны былай 
қойғанда, жұтып жүрген ауамыз да 
лас. Машиналардың маторы шала 
жаққан жанар-жағармайдың зиянды 
газының өзі қанша ауаны ластап 
жатыр. Өркениетті елде, үлкен 
мегаполистерде ондай машиналарды 
қаланың қақпасынан кіргізбейді, ал, 
біздің көшелерімізде артынан көк 
түтін аққан көліктер қаптап жүр. 
Осының адамға, әсіресе дүниеге ұрпақ 
әкелетін жас ағзаға қалай әсер ететінін 
ғалымдар айтып-ақ жатыр. Бірақ, 
машиналардың зиянды газын арнайы 
құрылғымен тексеріп, айып салып 
жатқан құзырлы орын көрмеппіз. Сон-
дықтан ауырмай-ақ дәрігерлерге жиі 
көрініп, берген дәрі-дәрмектерін ішіп, 
денсаулығымызды күтуіміз керек-ақ.

Қазіргі кезде бірен-сараң жас 
отбасылардың ажырасып жатқандары 
ер балдарымыздың әлсіздігінен бе деп 
ойлаймын. Заманымыз тыныш, еліміз 
аман болып тұрғанда дәрігерлерден 
ем-дом алып тұрғанымыз абзал. 
Денсаулығы мықты ұл-қыздарымыз 
ұзатпай оқу бітірісімен үйленгені 
дұрыс. Бұрынғылар «жол мұраты 
– жету, қыз мұраты – кету» дегенді 
бекер айтпаған.

Барлық жастарға Алла саулық 
берсін дегім келеді.

ЖүзбайТАҢРЫҚБАЕВ,
ҚазақстанЖурналистер

одағыныңмүшесі.

Осыдан бірнеше жыл бұрын Елба-
сының бастамасымен қайта жаң-
ғыртылған «Батыс Қытай – Батыс 
Еуропа» күре жолы сол баяғы тарихи 
жолдың ізімен болашақта аймақ 
экономикасының гүлденуіне оңды 
ықпал жасайтыныны айдан анық. 
Мұндай оңды өзгерістер осы бүгін-ақ 
байқала бастады. Сыр тауары тиімді 
жолмен алыс елдердің нарығына 
аттанды, күре жол бойында жеке 
кәсіпкерлердің бизнесі қанат жайып 
келеді. Ең бастысы, аталмыш күре 
жолмен қатар жалпы Қазақстанның 
көлік логистикасы болашақта елі-
міздің негізгі бюджет кірісінің көзіне 
айналатын болады.

Әлбетте, бүгін өзінің 80 жылдық 
мерейтойын атап өткелі отырған 
облыс автомобильшілерінің осынау 
ұлы істерді жүзеге асыруға қосатын 
үлесі қомақты болатынына сенім мол. 
Себебі саланың тарихы өте бай. Ол 
аға ұрпақ өкілдерінің жанқиярлық 
еңбегімен, тәжірибесімен, біліктілі-
гімен ұштасып жатыр. Тарихы өткен 
ғасырдың 30-40 жылдарынан бастау 
алатын сала бүгінгі күнге дейін атап 
айтарлықтай өркендеп, дамыды. 
Тәуелсіздік шежіресімен бірге қиын 
асу ларды еңсерді. Автотранспорт 
бүгін заман ағымына қарай көптеген 
өзгерістерді басынан кешірді. Өрке-
ниеттің жаңа биіктеріне ұмтылып, 
бұл жолдағы күрделі қиындықтарды 
жеңе білді. Қазір халыққа қызмет 
көрсету сапасы анағұрлым жақсарды. 
Жолаушылар, жүк тасымалдау парк-
тері жаңа техникалармен толықты. 
Жаңғыртылған жаңа күре жолдың 
пайдалануымен сервистік қызмет 
көр сету деңгейі едәуір артты. Жаңа 
айтқанымыздай, жол бойында зама-
науи қызмет көрсету нысандары 
көптеп ашыла бастады. Олардың көп-
шілігі мемлекеттің қолдауы арқасында 
жүзеге асырылуда. 

Соңғы жылдары облыстың жолау-
шылар тасымалдау саласы кеңінен 
дамып келеді. Қазіргі таңда облыс 
аумағында 212 елді мекенді және облыс 
орталығымен байланыстыратын 211 
автобус маршруты ұйымдастырылған. 
Олардың қатарында қалааралық 
жолаушы маршруттарының саны 
өсе түсуде. Облыс орталығынан рес-
публика орталығына, Алматыға, 

Шымкентке, Жезқазғанға, Түркістан-
ға, Сарыағашқа, Ақтөбе қаласына 
бірнеше автобус маршруттары ұйым-
дастырылып отыр.

Облыс және аудан орталықтарынан 
шалғай орналасқан, жолаушылар 
ағымы аз және жол сапасы төмен 
елді мекендерге әлеуметтік мәні бар 
маршруттар қызмет етеді. Оларға 
облыстық бюджет есебінен демеушілік 
қаржы бөлінеді. 2018 жылы 16,7 млн. 
теңге қаржы игеріліп, жолаушыларға 
сапалы қызмет көрсетілді. 

Халықаралық бағыттағы жолаушы 
тасымалын жетілдіру мақсатында 
2018 жылдың шілдесінен бастап 
халықаралық «Қызылорда-Ташкент» 
маршуты іске қосылды. 

Бірнеше жыл бұрын үлкен сыйым-
ды лықтағы автобустарға арналған 
тұрақ тар, жанармай бекеті, көлік жуу 
алаңы және автобустардың үздіксіз 
жұмыс жасауына жағдай жасайтын 
жаңа коммуналдық автобус паркі өз 
жұмысын бастады. Осының нәти-
жесінде көп жылдардан бері шешімін 
таппай келе жатқан облыс орталығы 
маршруттарын жаңа автобустармен 
толықтыру жүзеге асырылды. Қазіргі 
таңда облыстық экономика және 

бюджетті жоспарлау басқармасына 
қалаішілік қоғамдық көлік қатынасын 
дамыту мақсатында CNG отынымен 
қозғалатын автобустар сатып алу 
жобасы бойынша инвестициалық ұсы-
ныс жасалды. Салалық қорытынды 
және қаржылық-экономикалық негіз-
деме әзірленіп ұсынылды. Осының 
негізінде облыстық бюджеттен 100 
млн. теңге қаржы бөлініп, 2018 жыл-
дың мамыр айында Қызылорда 
автобус паркі жаңадан 10 автобус 
сатып алды. 

Алдағы уақытта қол жеткен табыс-
тарды жетілдіру мақсатында бірқатар 
жұмыстар жүзеге асырылатын болады. 
Олардың қатарында облысішілік, 
ауданаралық маршруттардағы автобус 
парктерін қазіргі заман талаптарына 
жауап беретін жаңа автобустармен 
қамтамасыз ету мақсатындағы жұмыс-
тар жалғасын таба беретін болады. 
Олардың қатарында жолаушылар 
тасымалдау қызметінің сапасын арт-
тыру жөнінде міндеттер де бар. 

Қазір облыстың автовокзал, авто-
станциялар және жолаушыларға 
қыз мет көрсету пункттері тізіміне 
Қы  зылорда қаласы мен аудан орта-
лық тарындағы 4 автовокзал және 9 

автостанция енгізілді.  Шиелі кенті 
жанындағы «Батыс Еуропа – Батыс 
Қытай» көлік дәлізі бойынан «Тұлпар» 
ЖШС қолдауымен автостанция құ-
ры  лысы жүргізілуде. Бұл нысан 
биыл, 2019 жылы іске қосылады деп 
күтілуде. 

Облыс орталығындағы жолау-
шылар қызметін жақсарту басты 
міндеттердің бірінен саналады. 
Осыған орай «Цифрлық Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасының ая-
сын да екі жобаны жүзеге асыру жос-
пар ланып отыр. Оның біріншісі бо-
йынша Қызылорда қаласындағы 
қо ғам дық көліктерге электрондық 
билет жүйесі орнатыла бастады. 
Қалада 800-ден астам қоғамдық көлік 
бар. Олардың қатарында 120 жаңа 
заманауи автобус бейнекамера және 
CPS құрылғыларымен жабдықталған. 
Сонымен бірге автобус паркінде 
диспетчерлік қызмет жүйесі жұмыс 
атқарады. Қызылорда қаласында 
қо ғам дық көліктерге электрондық 
билет жүйесін орнату мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік тетігі бойынша 
жүзеге асырылатын болады. Қазір 
бекітілген «Жол картасына» сәйкес 
инвестициялық ұсыныс әзірленді. 

Салалық және экономикалық сарап-
таманың оң қорытындысы алынды. 
Жеке әріптестер үшін техникалық 
тапсырма әзірленді. 

Екінші жоба бойынша Қызылорда 
қаласындағы «Салтанат» ЖШС 
автовокзалына автоматтандырылған 
басқару жүйесі енгізілетін болады. 
Осы жүйені енгізу бойынша дайындық 
жұмыстары басталды. Бірқатар 
бағдарламалар енгізілгеннен кейін 
тиісті жұмыстар жалғасын табады. 

Басқарманың үйлестіретін тағы бір 
маңызды саласының бірі – автомобиль 
жолдарының жүйесін жаңғырту. 2005 
жылы облыстың жергілікті маңызы 
бар автомобиль жолдары желісінің 
жалпы ұзындығы 1562 шақырып 
құрайтын. Егер 2005 жылы жергілікті 
маңызы бар автомобиль жолдарын 
жөндеуге және күтіп ұстауға облыстық 
бюджеттен 587 млн.теңге бөлінсе, 
2018 жылдың қорытындысы бойынша 
12,9 млрд. теңге бөлінді. Осы цифрлар 
облыс көлемінде жалпы жолды 
дамытуға, күтіп ұстауға ұдайы көңіл 
бөлініп келе жатқанын аңғартады. 

Тәуелсіздік жылдары мемлекеттің 
әл-ауқатының нығаюына орай облыс-
тың инфрақұрылымы сапалық жағы-
нан едәуір жақсарды. Бұл мемлекеттің 
маңызды салаға тұрақты көңіл бөліп 
отырғанының айғағы болып табылады. 
Бұл бағыттағы жобалардың мұнан әрі 
де жалғаса берері хақ.

Көлік инфрақұрылымын кеңей-
тіп, осыған сәйкес жолаушылар 
тасы малдау қызметін жақсарту, эко-
но миканың жаңғыруына ықпал жа-
сайтын жүк тасымалдау саласын 
да мыту бүгінгі күннің маңызды мін-
дет терінің қатарынан саналады. 
Қазақ стан республикасының 2030 
жыл дарға арналған стратегиялық 
жоспары бойынша көлік-логистика 
қыз меті маңызды салаға айналады. 
Оның саяси мәні өте зор. 

Бүгінде 80 жылдық мерейтойын 
лайықты жетістіктермен, еңбекке 
деген айрықша серпінмен атап өтіп 
отырған автотранспорт саласының 
қызметкерлері Қазақстан мемлекетінің 
стратегиялық бағдарламаларын жүзе-
ге асыруда жаңа биіктерді бағын-
дырарына күмән жоқ. 

Мерейлі тойларыңыз құтты бол-
сын, құрметті автотранспортшылар, 
қадір менді сала ардагерлері!

Д.АЯШҰЛЫ.

ЖЫЛДАРДА ЖҮЗІ, ЖОЛДАРДА ІЗІ 
ӨШПЕЙТІН ЖАНДАР
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Өткенге салауат айтып, маңдайы 
тасқа тигенде алған ащы сабағынан ой 
түйіп, даналыққа біртабан жақындай 
түскен қос қария, бірін-бірі сүйемелдеп 
көкейлерінде орнығып, көкіректе 
қатталған өмір мектебін еске түсіріп 
талқылап келе жатқандай сезілді.

Тіршіліктің ендігі мазмұнын ұрпа-
ғының қызығымен байланыстырар өмір 
мәнін қайта ескерер саябақта серуендеп 
жүріп, жол шетінде бос тұрған ұзынша 
орындыққа келіп,бірін-бірі сүйемелдей 
жайғасты.

***
Мұны көріп тұрған менің санамда 

«жауабын таппай жүрген жалқы 
сұрақты неге осы кісілерге қойып көр-
мес ке» деген ой жылт етті. Расында да, 
талайдың басын қатырып, бірақ ешқай-
сысынан көңіл көншітер түйінді сөз ести 
алмаған кеудемдегі түйткілдің жауабын 
өмірден түйгені, тоқығаны мол осындай 
қариялар ғана айтып бере алса керек-ті. 

Сол әбден сандалтқан сауалды мен 
кімге қоймадым, кімдердің соңынан 
жүгірмедім десеңізші...

 ***
Ол кезде режиссер-документалист 

ретінде түсірген алғашқы фильмім 
көркемдік кеңесте тоңқалаң асып, 
торығып жүрген едім. Сонда да 
шамама қарамай, келесі туындым үшін 
таңдап алған тақырыбымның зілмауыр 
салмағына қараңыз – «Бақытты 
адам!» Қатарластарымның мырсылдап 
күлгеніне де, бастығымның «тағы 
да оңбай омақасайын демесең, басқа 
тақырып таңда» деп ескерткеніне де 
қарамастан, қасарысып отырып алдым. 
Ақыры бекітпеске амалы қалмады.

– Өз басым мұндай ауқымы кең 
ауыр тақырыпты документалистикада 
жан-жақты ашып көрсету мүмкін емес 
деп есептеймін, сол себепті қалай 
тыраштансаң да, жақсы дүние шыға-
ратыныңа күмәндімін. Егер нашар боп 
шықса, онда бұдан былай сен тек мен 
тапсырған тақырыпты ғана түсіресің. 
Келістік пе? – деп бастығым маған 
қолын ұсынды.

– Келістік! – дедім мен де бәйгеге 
басын тіккен адамдай саңқ етіп.

Содан дайындық басталып кетті. 
Ең алдымен баспасөзден, кітаптардан, 
ғаламтордан ақын-жазушылар мен 
ойшыл-кемеңгерлердің бақыт туралы 
не айтқанын тауып, жазып алдым. 
Шынында да, бақыт дегеніміз не өзі? 
Былай қарасаң, оп-оңай-ақ сұрақ 
сияқты. Бірақ көпшілігінің сүйегі қурап 
қалған, кейбірін суретінің өзінен тану-
танымауым неғайбыл әлгі данышпандар 
осы бір қарапайым сауалдың жауабын 
сан-саққа жүгіртіпті. «Бақыт – тек бүгін 
ғана бар, бірақ біз ешқашан бүгінмен 
өмір сүрмейміз: өткенді сағынамыз, 
болашаққа асығамыз» депті бірі. 
«Өмірімізге уайым-қайғы араласқанда 
ғана біз бақыттың қадірін білеміз» депті 
екіншісі. Маған әсіресе «Тіршілікте 
қаншама бақытсыздықтардан аман 
қалсаң, солардың бәрінің қосындысы 

– бақыт» деген сөз қатты ұнады. Кей 
кемеңгерлер тіпті «Өмірде бақыт деген 
жоқ, іздеп әуре болмаңдар» деп қабағын 
шытып, бақыт іздеп жүрген бізді қарадай 
шошытты. 

Енді біреулер өмірде көп нәрсеге 
көзің жеткен сайын сен үшін тірші-
лік тің қызығы да азая бермек. Өйт-
кені, өмірді терең білген сайын сен 
айналаңда қаншама әділетсіздік, 
қаншама қараулық, қаншама қиянат 
барын көресің. Ең сорақысы – сен сол 

жамандыққа қарсы шығуға бойыңнан 
жігер тапқаныңмен, бәрібір оны жеңе 
алмайсың! Себебі, қанша заманнан бері 
ізгілікпен қабаттасып, айқасып келе 
жатқан қатпары қалың, жаны сірі жау ол. 
Ал осыны біле отырып қалай бақытты 
боласың? Айтасың, айғайлайсың, 
аттандайсың. Күйесің, күйзелесің, күр-
сі несің. Ақыры тегеурінің жетпейтінін 
біліп, тек жүруге көшесің. Мұны қазақ 
«тек жүрсең,тоқ жүресің» деп түйген. 
Сонда өз дәрменсіздігіңді сезіну де 
бақыт болып па? Баяғы басыңның 
суы кеппеген балаң шағыңда «ойлы 
адамға қызық жоқ бұл жалғанда», 
«бұл өмір абақты ғой саналыға» деген 
сөздерге күле қараған болсаң, енді соны 
айтқан кемел тұлғаның кемеңгерлігіне 
таңғалып, тақияң жерге түскенше 
тағзым етесің.

***
– Сұрағың қиын екен, шырағым, 

– деді ұзын сұр плащ киген, басында 
көнетоздау қара қалпағы бар, боз-
ғылтым сақал-мұртын ұқыптап бас-

тырған кісі әңгімемді мұқият тыңдап 
болған соң. Мейірім шашқан жүзіне 
өрнекті әжімдерінің өзі жараса кеткен 
жанындағы кемпірі де дымқыл жанарын 
түу алысқа қадаған күйі қалың ойға 
шомыпты. Мен әлгінде бұл кісілердің 
қасына келіп, басымнан өткен хикая-
ларды баяндап бергем, бұл деректі 
фильмімнің де көңілден шықпағанын 
айтқам. Сосын қос қариядан: «Ал, сіздер 
бақытты адамсыздар ма? Бақыт дегенді 
қалай түсінесіздер?» – деп сұраған едім. 

– Меніңше, бақыт деген – адам 
көңілінің қанағат табуы, – деді сосын 
ақсақал сөзін жалғап. – Егер пенде 
баласы өзінде барды қанағат тұтса, 
соған шүкіршілік ете білсе, сөз жоқ, 
бақытты болар еді. Бірақ екінің бірі 
өйтіп өз нәпсісін бұғаулай алмайды. 
«Басым аман, бауырым бүтін, ата-анам 
сау, ел-жұртым есен болса болды, басқа 
ештеңенің керегі жоқ!» деп алады да, 
артынша-ақ осы ниетін өзі де ұмытып 
кетеді. Сосын басталады – «анау керек», 
«мынау керек», «анау жетпейді», «мынау 
жетпейді». Жан-жағындағы жұрттан 
қалып кетпеу үшін жанталасады келіп. 
Әу бастағы қанағат сезімінен жұрнақ та 
қалмайды. Ашкөздік, дүниеқоңыздық, 
пайдакүнемдік, сараңдық, ынсапсыздық, 
тәкаппарлық, мансапқорлық – бәрі де 
осы қанағатсыздықтан өрбиді.

– Сонда ақша адамды бақытты ете 
алмайды дегіңіз келе ме? Бақуатты да, 
бақытты да адамдар бар шығар? – дедім 
шыдай алмай.

– Өтірік көлгірсіп қайтейін: рас, 
ақша адамның бақытты болуына көмек-
теседі. Бірақ бақыт – ақшадан әлдеқайда 
биік тұрған ұғым. Қап-қап ақшасы бола 
тұра шын бақыттың не екенін сезіне 
алмай жүргендер де жетерлік. Алла 
тағала саған көл-көсір дәулет беріп, 
сол молшылықтан ешкімге ешқандай 
пайда тимесе, қалай бақытты боласың? 
Байлық та – бақ сияқты, қонар жерін 
таңдамайды. Ақшаның қадіріне 

жететін, өзіне ғана емес, өзгелерге 
де жақсылық жасай алатын ақжүрек 
жанға да, қалтасына түскенін оңды-
солды шашатын берекесіз бейшараға да, 
қолына тиген соқыр тиынынан тас боп 
айрылмайтын сараң сорлыға да бұйыра 
беруі мүмкін. Кім осы басына қонған 
бағын бағалай біледі. Құдайдың өзіне 
жіберген нығметін кім дұрыс ұғынады 
– соның ғана бақытқа барар жолы 
ашық. Әрі бай, әрі бақытты бола алсаң, 
әрине, керемет! Алайда үнемі олай бола 

бермейді ғой. 
– Атаң ақиқатын айтып отыр, 

айналайын, – деп енді сөзге әжей 
араласты. – «Адамның күні – адаммен», 
айналаңа пайдаң тимесе, жақыныңа 
жақсылық жасай алмасаң, көпке 
көмектеспесең – бай болғаның, бар 
болғаның кімге керек? Ондай адамда 
қаңғып жүрген қайдағы бақыт? Мейлі, 
бай болмай-ақ қой, бірақ жүрегіңдегі 
ізгілік сөнбесін, мейірім қатпасын. Ішкі 
бақай есеппен емес, ешқандай себепсіз 
біреуге титтей жақсылық жасашы, сол 
адамның жүзі бал-бұл жанып қуанғанын 
көргенде, сенің де тұла бойыңды бір 
тылсым толқын керней жөнеледі! 
Жаның рахатқа бөленеді! 

Бұл – бақыт емей, немене?
– Қап, қанша уақытым құр бекерге 

өтіпті, қанша бейнетаспам шығын 
болыпты! – деп күлдім мен. – Атақтыны 
да, ақшалыны да, ақылгөйді де іздемей, 
тура өздеріңізге келуім керек екен 
ғой. Екеуіңіздің өте бақытты жұп 
екендіктеріңіз көрініп тұр. Тіпті сіздер 
туралы фильм түсіргім кеп кетті!

– Қой, қарағым, бізді түсіріп 
қайтесің, – деп жымиды ақсақал. – 
Біздің өміріміз кімге қызық болар 
дейсің. Кино үшін қым-қиғаш тартысқа 
толы қиын тағдырларды таңдау керек 
шығар. Адамдар нағыз бақытты ғұмыр 
деген сондай болуға тиіс деп ойлайды. 
Кітаптан оқып, экраннан көретіні – кілең 
басын тауға да, тасқа да ұрып, көрмеген 
құқайы, кешпеген хикметі қалмай, 
ақыры өлдім-талдым дегенде бақытқа 
әрең қолы жететін бейбақтар болған 
соң, солай ойламағанда қайтсін. Өмірде 
дәл сондай тауқымет шеккен адамның 
бақытты болғанын көргенің бар ма? 
Әлгі тартқан азабының әупіріммен 
аяқталуының өзі бақытқа бергісіз 
сезілетін шығар, сірә. Әйтпесе... Бұл – 
көрермен мен оқырманды қызықтыру 
үшін қолданылатын тәсіл ғана ғой. 
Шын бақытты адамның өмірін киноға 
айналдырса, оны ешкім де көрмес 
еді. Мысалы, мына кемпірім екеуіміз 
туралы фильм түсірсең, бастапқы он 
бес минутынан кейін-ақ көрермен не 
ұйықтап қалар еді, не кинозалдан шығып 
кетер еді. Неге? Өйткені, шиеленіскен 
шым-шытырық тағдыр жоқ, іш 
пыстырады. Нағыз бақытты адамның 
ғұмыры – сырт көз үшін емес, оның 
өзі үшін ғана қызық болады. Себебі, 
шын бақытты өмір – барша рахаты мен 
ләззаты сол өмірді сүруші адамдарға 
ғана сезіліп, дала өзені секілді беті ғана 
шымырлап, тыншып ағады... 

– Жә, балам, бір оталса тоқтауы қиын 
атаңды көп сөйлетіп шаршата берме 
енді, – деді кенет орнынан күлімсірей 
түрегелген кейуана. – Біз біраз сейілдеп 
қайтайық.

 – Ал жақсы, шырағым, аман бол! 
– деп ақсақал да маған қолын ұсынып, 
қоштасты. – Бақытты бол!

– Сау болыңыздар!
«Қандай керемет адамдар! – деп 

соңдарынан қызыға қарап, біраз тұрдым. 

Бірақ мұндай бақытты жандар бізде 
неге аз? Неге «тек мен ғана болсам, мен 
ғана байысам» дейтін менмен пенделер 
көп? Неге «өзім аман болайын, бірің 
өліп, бір қал» дейтін тасжүректер толып 
кеткен? Неге «тегін олжа қайда бар» 
деп жалаңдап тұратын жандайшаптар 
жанымызда жүр? Неге?!».

Мен өзімді бақытсыздар елінде 
тұрып жатқандай сезіндім.

СәкенСЫБАНБАЙ.

Соғыс кезінде қызыл отау меңгерушісі болып, кейін Нартай 
бригадасының құра мында ел ішін аралап, сол кездегі жаны 
жүдеген ауылдастарын еңбекке жігерлендірген жыр шының еңбегі 
ерен. Ақын өз орындауындағы туындыларды тыңдаушысына 
өзгеше тәсілмен жеткізе білумен шектелмей, түркіге ортақ 
жырлармен қатар, қазақ ауыз әдебиетінің де насихатшысы болған. 
Бұрынғы заманда «ғылым док торы», «профессор» деген атақтар 
болған жоқ, алайда халық сүлейлерге «сал», «дүр», «жырау» деген 
атақтар таңған. Бұл атақтар қазіргі ғылыми дәрежелерден бір 
мысқал да кем емес. Халық «Рахмет жырау» деп ат берген ақын 
таңды таңға ұратын жырларды жатқа айтып қана қоймай, оның 

тәлімдік қасиетін терең сезінген. Сол жырлардың туу тарихына 
қоса, өзіне дейінгі әрбір жеткізушінің мәнеріне салып, әр бөлек 
жырлай алған. Мысалы ол «Көрғұлы» жырын 5 салаға бөліп, 14 
түрлі мақаммен жырлаған. Бұл нағыз сөздің жүйрігі, жырдың 
Құлагері емес пе?  

Жыраудың осындай ерек ше ліктеріне мән берген ұлы жазушы 
Мұхтар Әуезов 1958 жылы  Алматыға арнайы шақыртып, оның 
орын дауындағы «Көрғұлы», «Шах зада», «Шахнама», «Фархад-
Шырын» сияқты бір неше шығармаларды жазып алған. 

«Қыз Жібек» жырын білмегенмен, оның кино туын дысын 
көрмеген қазақ жоқ шығар. Егер Рахмет жырау сияқты жады да, 
жаны да ұлтына қызмет еткен аталарымыз болмаса, біз ондай 
інжу-маржандарымызбен мақтана алмас едік. Бұл жырды 1880 
жылдары Мұсабай жырау жырласа, бізге жеткізген Әбілқайыр 
Дәнекеров, Қуаныш Баймағанбетов, Рахмет Мәз қожаев сынды 
жыраулар болды. Ал, Мұсабайдың өзіне дейінгілерден үйренгені, 
олар дың одан арғылардан алып келгіні ақиқат.

Жыраулар синкреттік өнер өкілдері болған, яғни олар бірнеше 
өнерді қатар меңгере білген. Зерттеушілер Рахмет Мәзқожаевтың 
домбыра тарту шеберлігімен бірге, керемет айтыскер ақын 
екендігін және жағымды ашық үнді әншілік дарынын да айтады.

Айтса айтқандай, Рахмет Мәзқожаев өз заманында Есдәулет 
Қандеков, Әбілда Жүргенбаев, Өкім Жайлауов секілді сөз 
жүйріктерімен сайысқа түскен. Бұл айтыстардың біразы 1966 жылы 
басылған «Айтыс» жинағының 3-томына да енгізіліпті. Жыраудың 
ескі таспаларда өз даусы да бар екен. Бізге сол қызықтырып тұр. 
Жаңа айтқанымыздай, жыраудың әншілік дарыны бір төбе болған 
деседі.

Жақында ғана жолы түсіп Қызылордаға келген бел гілі жазушы 
Смағұл Елубаев: «Бала күнімде Рах мет жырауды тыңдап едім, 
сол үн құлағымнан әлі күнге кетпейді. Сыр бойында Рах мет 
жыраудың мақамымен айта алатын кім бар?» – деп сұрапты. Осы 
сұраққа жауап есебінде мәдениет басшылары жазушыға қазір аты 
ақындық-жыршылығымен белгілі болып жүрген Айдос Рахметов 
пен Майра Сәрсенбаеваны апарып, жырлатады. Оларды ұйып 
тыңдаған Смағұл аға мыз «Рахмет жыраудың өзі болмаса да көзі 
бар екен» деп ризалығын білдіріпті. Шын мәнінде жыраудың өнері 
мен өнегесінің өмір сүре беретініне осы оқиғаны да дәлел қылуға 
болады.

Біздің зерттеушілеріміз халық жырларының тари хын 
отаршылдар мен миссио нерлердің зерттеулері арқылы көрсетуге 
бейім. Егер Рахмет жырау «Көрғұлыны» 19-шы ғасырда өмір сүрген 
Барат жыраудан, Барат қарақалпақ Сейіл жыраудан үйренген 
десек, біз үшін құндырақ нұсқа осы емес пе? Ал, миссионерлердің 
негізгі мақсаты қазақ даласының топографиясын зерттеу болды, 
ұлттық құндылықтары мен ұлттың өзіне нәсілшілдік тұрғыдан 
қарады. 

Олай болса, зерделі жас буын жәдігерліктерімізге миссионерлер 
көзқарасынан бөлек қарап, олардың бізге дейін ауызша жеткен 
нұсқаларына ден қойса игі. Елбасының ұлттық код туралы 
айтқанын әрдайым есте ұстасақ, онда рухани жаңғырудың бір 
жолы  жыраулық дәстүрімізде жатқанына анық көз жеткізе түсеміз.

Рахмет жырау туралы аз ғана сөз қозғағандағы тағы бір 
ойымызға ойысайық. Халық мұрасына жанашырлықпен қарап, 
әдебиет және өнер институтының қолжазбалар қорына 60 мың 
жолдан аса дастан, өлең-жырларды табыстаған жыраудың 
есімі қазақ халқы үшін қадірлі болса, туған топырағы үшін аса 
қымбат. Сондықтан Сырдария ауданы Амангелді елді мекені  
тұрғындарының ауылдық мәдениет үйіне Рахмет жыраудың аты 
берілсе деген тілегі бар екенін білдіргіміз келеді. Әрине, бұл 
құзырлы орындардың қолындағы жұмыс. Әйтсе де, халқының 
жан байлығын қызғыштай қорып, ұрпағына  мол мирас сыйлаған 
жырау есімінің мәңгілік елдің есінде сақталып қалмағы бәріміз 
үшін де абырой. 

ДүйсенбекАЯШҰЛЫ.

Ол құлагер  
болғанда,
біз – мұрагер...

«А»десеаузынан
алтынтүсетін

Сырсүлейлерінің
қатарындағысүбелісөз
иесіРахметМәзқожаев

қазақтыңруханиқорына
мололжасалғанесім.
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Жаратылысы өте керемет адамдардың батин көзі ашылады екен. 
Қазақ мұны «көкірегінде көзі бар» дейді. Бірақ, батин көз көкіректе емес, 
қолтықтың астында болады делінген кітаптарда. Батин көзге жер үсті, жер 
асты, бүкіл ғарыш көрінеді.

Ақсақ Темір заманында Баһауаддин деген әулие өтіпті. Осы кісінің батин 
көзі болған. Мұндай адамдар өз құпиясын айтпаған.

Хазіреті Қыдыр әлейкісалам бұл кісінің аса білімді екенін біліп, сынамақ 
болады. Ересек бала бейнесіне еніп, бір жиында қолына су құяды. Сол 
жерде сөзге тартып:

– Әулие, бұрынғының пайғамбарлары абзал ма, Мұхаммед пайғамбардың 
үмметтері абзал ма? – деп сұрайды.

– Әрине, Мұхаммед пайғамбардың үмметі абзал. Бұрынғының 
пайғамбары Мұхаммед пайғамбардың үмметіне су құйып тұрған жоқ па? – 
депті сонда Баһауаддин.

Қыдыр ата ұялыс тауып, үнсіз қалыпты. Өйткені, ол Баһауаддиннің 
керемет әулиелігі бар екенін білсе де, банин көзі бар екенін білмейтін.

Бір ойланатын нәрсе, бүгінгі заманда батин көзі бар деп біреуді көрсету 
үшін, өзіңнің батин көзің болуы керек-ау.

Р.ДҮЙСЕНҰЛЫ.

«Магнит адам» деген атпен көпшілікке белгілі емші 
Нартай Тұрсанов жанына дәру іздегендерге дәремет 
болған жан. Оған еліміздің түкпір-түкпірінен келіп ем 
алушылардың саны күн сайын артып келеді.

Осыдан біраз бұрын Рио олимпиадасының чемпионы, 
ауыр атлет Нижат Рахимовтың арнайы келіп, ем 
қабылдағанын да естіп едік. Қайсыбір шет елге барамын 
десе де қолы ұзын жігіттің шипа іздеп Қызылордаға келуі 
Нартай емшінің алыс-жақынға жақсы атының жетіп 
жатқанынынан бір хабар береді.

Жақында емші Н.Тұрсанов Алматыда өткен 
«Дәстүрлі халық медицинасы және оның болашақтағы 
дамуы» атты  халықаралық конгреске қатысып қайтты. 
Ол осы конгресте ондаған мемлекеттен келген халық 
емшілері алдында бойына біткен тылсым қасиеті 
бойынша шеберлік класын көрсетіп, денесіне 100 кілә 
темірді жапсырып, әріптестерін тағы бір таңғалдырды. 
Емшінің бәрінде мұндай ерекше қасиеттің бола бермесі 
белгілі. Мұнымен бірге Нартай емші еліміздің бірнеше 
аймағындағы ондаған науқас жанды кеселден айықтырып, 
қатарға қосқан кәсібилігімен де дараланды.

Осы жетістіктерді ескерген ҚР Халық және рухани 
емшілер мекемесі конгресс үстінде жерлесіміздің 
омырауына «Қазақстанның жұлдызды емшісі» 
орденін тақты. Н.Тұрсанов – мұндай атақ егеленген 
аймағымыздағы алғашқы емші.

Біз емшіге халық денсаулығы күзетіндегі тынымсыз 
еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз деген тілек қосамыз.

«КК»ақпарат.

Қазақ халқының басынан небір 
нәубетті жылдар өткені белгілі. 
Әсіресе, патша үкіметі байдың малын, 
жарлының барын тартып алды. Одан 
қалды елді имандылыққа тәрбиелеген 
діндар кісілерге де құрық сала бастады. 
Көбі қудалау ға ұшырады. Олардың өзі 
түгілі, атын атауға рұқсат берілмеді. 
Себебі, ол уақытта атеисттік тәрбиенің 
өршіп тұрған кезі. Талай ғұлама, 
Ислам дінін таратушылар абақтыға 
жабылып, Сібірге айдалып, қиянатқа 
ұшырады. 

Тәуелсіздік алған кезден бастап, 
қазақ елі жоғын түгендеді, барын 
дәріптеуді қолға алды. Ең бастысы, 
төл дінімізбен қайта қауыштық. Әркім 
өз ата-бабасын зерттей бастады. 
Оның ішінде аса білімді, дінді терең 
меңгерген, ел арасында ахун, ишан 
атанған кісілердің тарихын зерделеу 
белең алды. Өңірімізде балаларды 
имандылыққа, тазалыққа тәрбиелейтін 
ондай жандар аз болмаған. Солардың 
бірі – қасиетті Қармақшы жерінде өмір 
сүрген Қадырқұл ишан. Бұл кісінің 
есімі көп айтыла бермейді. Дегенмен, 
ол жайлы аңызға бергісіз әңгімелер 
жетерлік.

Қадырқұл Оразмағанбетұлы Бұ-

ха ра дағы “Көкілташ” медресесінде 
7 жыл оқып білім алған, өте діни 
сауат ты адам болған. Ол өзі өмір 
сүрген уақыттағы қиын шы лықтарға 
қа ра мастан, Меккеге қажы лыққа 
үш рет барған. Қазіргідей ұшақ не 
жай лы көлік жоқ, қажы ауылдан 
жаяулап-жалпылап ке тіп, 3-4 жылда 
оралады екен. Ең кереметі қажылықта 
жүргенде ишан Құнанбай қажымен 
бірге құлшылық еткен. 1940 жы лы 
Ауған жеріне өтіп кеткен Қадыр құл 
ишанның немересі Шәкизада Меккеге 
барғанда қаладағы қонақүйдің қабыр-
ғасынан Құнанбай қажы, Аппаз 
Мырқы мен өз атасының есі мі жазыл-
ғанын көреді. 

Бұхарадан оралған соң Қар-
мақшы ауданындағы Қуаң да рия-
ның Ақтайлақ-Тома рөт кел деген 
жерін де 18 бөлмеден тұ ра тын мешіт 
салдырып, сол өңірдің бүкіл баласын 
оқытқан. Қадырқұлдан діни сауатын 
аш қандардың бірі ақын Тұрмағанбет 
Ізтілеуұлы болған екен. Өзі оқытқан 
шәкірттерінің ара сы нан мұнан бөлек 
ел бас қарған талай оқымыс тылар 
шығыпты. Бұл мешіт кейіннен ауыл 
тұр ғындарының ұйғарымымен ишан -
ның атына беріледі.

Қадырқұл ишан балаларды діни 
сауаттандырып қоймай, емшілікпен де 
айналысқан. Ауруларды түріне қарай 
шөптің тамырымен, гүлімен, собы ғы-
мен емдеген. Ал, жүйке ау ру  ларымен 
ауырғандарды ме шіт тің жанында 
өсіп тұрған дарақты айналдыра қуып, 
жың ғыл шыбығымен жасқап емдеген. 
Үлкендердің айтуынша, ол жерде 
ишанның аруағы жолбарыс кейпінде 
көрінеді екен. 

Бұл кісінің есімі Ақтөбе өңі рімен 
тығыз байланысты. Себебі, бай -
ларды тәркілеу бас талған тұста Қа-
дыр құл ишан көрші облысқа қоныс 
аударған. Ол жақта да мешіт ұстап, 
балалардың діни біліммен сусын-
дауына ықпал еткен.  Қай жерде 
жүрсе де, бала тәрбиесіне көп көңіл 
бөліп, имандылықтың негізін қалауды 
өзіне мақсат тұтқан ишан 1925 жылы 
атажұрты Қармақшы еліне қайта 
оралады. Мұнда келген соң ағайын-
туысы мешіт салып беріп, бала 
оқытуы мен емін жалғас тырған. Екі 
жылдан соң 1927 жылы дүниеден 
озады. Бүгінде зираты Ақтөбе облысы, 
Алға ауданындағы Табантал-Борлы 
деген өзек бойындағы Сарытөбе деген 
жерде орналасқан. 

Қадырқұл ишаннан 5 ұл, 3 қыз 
өрбиді. Олардың ішінде Махамбет 
пен Нұрым әке жолын қуып, үлкен 
молда болған. Бұлардан тараған ұрпақ 
бүгінде бір қауым ел.

– Бабамыз өте әулие, емші кісі 
болған. Оның алдына келген адамның 
барлығы дерлік дертіне дауа табады 
екен. Ол кісі өмірден озғанша мешіт 
ұстап, бала тәрбиеледі. Ишан дүниеден 
өткеннен кейін Кеңес үкіметі оның 
мешітінен сиыр қора жасап, мал 
өсірген. Алайда, мешіт бір түнде отқа 
оранып, малымен өртенеді. Ауыл 
тұрғындары мұны ишанның тегін 
адам емес екендігінен, оның қадірін 
білмегендіктен деп түсінеді, – дейді 
ұрпағы Әбдірахман Махамбетұлы.

Расымен,  осындай қасиетін естіп-
ақ, емшінің киесі күшті әулие екенін 
білуге болады. 

Меккеге үш рет
жаяу барған
Қадырқұл ишан

Батин көзді Баһауаддин

СЫРДЫҢ 
ЖҰЛДЫЗДЫ 
ЕМШІСІ 

6 шілдеден бастап Қазалы ауданының орталығы – Әйтеке би кентінің «Жеңіс» 
саябағында этноауыл құры лып, жұмысын бастады.

Этноауыл – «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру мақсатында облыстық 
кәсіпкерлік және туризм басқармасы және аудан әкімдігі бірлесіп ұйымдас тырған жоба. 
Жобаға сәйкес тұрғындар мен аудан қонақтарына қазақтың киіз үйі тігіліп, жылқы 
терапиясы мен серуен қызмет ұсынылады.

Этноауыл шілдесі мен қыркүйек айы аралығында таңертең 10:00-ден кешкі сағат 
20:00-ге дейін қызмет көрсетеді.

Мұнда жаз бойы ән-жырдан шашу шашып, балалар үшін гирос кутер мен басқа да 
ойын алаңдары жұмыс жасайды.

Облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармасының мәлі ме тін ше, жоба алдағы 
уақытта облыстың барлық аудандарында жүзеге асырылатын болады.

САЯБАҚТАҒЫ 
ЭТНОАУЫЛ

Бізге қала тұрғындарының бірі 
әлдебір қала тұрғыны «Егер сот 
процесіне ерлі-за йыптылардың бірі 
арнайы хабарланып, бірақ 3 мәрте 
келмесе, олар ажырастырылады. Бұл 
ажырасуды оңайлатып жібермей 
ме?» деп ойын білдірді. Бұл сауалды 
да судьяға қойып көрдік. «Расымен 
де солай. Ал, бірінші хабарламадан 
соң, ерлі-зайыптылардың екеуі де 
сотқа келіп, бірі татуласуға уақыт 
сұраса, біз уақыт беруге міндеттіміз. 
Тіпті, қазір осы жылдың желтоқсан 
айына дейін татуласу уақытын берген 
жұптарымыз бар.  Хабарландыруды 
алып, бірақ екі тараптың бірі 3 ретте 
де сотқа келмесе, жауапкершіліктің, 
отбасын сақтауға деген ынтаның 
жоқтығын көрсетеді. Мұның 
шешімі ерлі-зайыптыларды некеден 
ажырастыру», – деді Кәмшат 
Сәдуақасова.  

Шетелдің кейбір мемлекеттерінде 
соттасудың құны қымбат. Бұл туралы 
Парламентте Сенат депутаты Мұрат 
Бақтиярұлы «Әлемдегі дамыған 
мемлекеттерде соттасу көп шығынды 
талап етеді. Англияда төменгі сотқа 
талап етудің ең төменгі алымы – 17 
мың теңге. Округтік апелляциялық 
сотта – 68 460. Жоғарғы сотта – 117 
360 теңге. Франция мен Германияда 
– 15 мың, Ресейде  – 10 мың. Өте 
ұсақ-тү йек сотқа дейінгі шешілетін 

мәселелердің сотқа келуін азайту 
мақсатында мемлекеттік баждың 
соттардағы мөлшерлемесін көтеруге 
жоғарғы сот төрағасының пікірін 
білгім келеді» деген болатын.  Иә, 
біздің елде некеден ажырасу үшін 
төленетін мемлекеттік баждың 
көлемі 800 теңгеге де жетпейді. 
Қымбат емес қой. Мұның да тез 
шешім қабылдап, жылдам ажырасуға 
ықпалы болмай ма? Бұған қатысты 

судья «мәселе мемлекеттік бажда, 
қаржыда емес» дейді. «Бақытты 
отбасы – адамның сенімді тірегі. 
Кейде тіпті ерлі-зайыптыларға 
«өмірлеріңіз 800 теңгемен бұзылғалы 
тұр» деп ескертетініміз бар. Егер 
шығынды сараптайтын болса, үйлену 
үшін осыған дейін қанша қаржы, 
ата-ана, туған-туыстың күш-жігері 
жұмсалғанын ескеретін еді ғой», – 
деді ол.

АЖЫРАСУДЫҢ ҚҰНЫ 1000 
ТЕҢГЕГЕ ДЕ ЖЕТПЕЙДІ ЕКЕН
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