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Тәуелсіздік мерекесінде

Қадірлі оқырман!
Аудан өмірінің айнасы, төл газетіміз – «Хантәңіріне» 2023 жылға жазылу жүргізілуде. Жазылу бағасы жеке адамдар үшін бір жылға 4300 теңге, жарты жылға 

2150 теңге. Индексі 69543. Шаруашылық, мекеме, кәсіпорындар үшін бір жылға 5794 теңге, 80 тиын. Индексі 15543. 

Райымбек аудандық сайлау комиссиясы «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан 

Республикасы Конституциялық Заңының 44-бабы 
4-тармағы 3) тармақшасы және  5-тармағына 

сәйкес Ұзақ батыр  ауылдық округі әкімін сайлау 
қорытындылары туралы хабарды жариялайды.

Желтоқсан ардагерлерімен кездесті
Тәуелсіздік сөзінің өзі жа-

нымызға жылу береді. Жел-
тоқсанның ызғары да, қатып 
қалған мұздары да, қазақ 
жастарын қорқыта алмады. 
Қайсарлықпен бодандыққа  
қарсы тұрған желтоқсан арда-
герлеріне бас иеміз. Ата-баба-
лардың аңсауы желтоқсаншы 
жастардың қайсарлығымен 
Тәуелсіздігіміз есіктен еніп, 
жанымызға шаттық сыйлағалы 
міне 31 жыл. 

1986 жылғы қасіретті Жел-
тоқсан оқиғасының бел орта-
сында елім-жерім деп атой 
салған жастардың арасында 
біздің ауданымыздың да ба-
тырлары болғаны белгілі. Сол 
кездегі өрімдей жігіттер мен 
қыздар бүгінде бір-бір үйдің 
орны бөлек отағасы, асыл жар, 
аяулы анасы. Алды зейнеткер-
лер болса, арты әлі де ел игілігі 
үшін қызмет етіп жүрген аяулы 
жандар. Желтоқсан ардагер-
лерінің жасы ұлғайған демесең 
сол кездегі намыстары, жігер-
лері, қайтпас қайсарлықтары 
жүздерінен әлі байқалады.

Тәуелсіздік мерекесі қар-
саңында аудан әкімі Дүйсен-
баев Берік Фатықұлы осы бір 

рухы асқақ, қажыр-қайраты 
мен ерік жігері мұқалмаған аяу-
лы жандарды аудан әкімдігінің 
мәжіліс залында қабылдады. 
Желтоқсан қаһармандарын 
Тәуелсіздік мерекесімен шын 
жүректен құттықтап, отбаста-
рына жақсылық, дендеріне 
саулық, еңбектеріне береке 
тіледі. 

Қабылдау барысында 
аудан әкімі ызғарлы желтоқ-
санның куәгерлерін «Желтоқ-

сан ақиқаты» Республикалық 
қоғамдық бірлестігінің медаль-
дарымен және аудан әкімінің 
Алғыс хаттарымен марапат-
тап, сый-сияпаттар табыс 
етті. Шара үстінде «Желтоқ-
сан ақиқаты» Республикалық 
қоғамдық бірлестігінің Алматы 
облысы Райымбек ауданы 
бойынша жетекшісі Тойғожа 
Достарбеков сөз кезегін алып, 
жиылған қауымды мереке-
лерімен құттықтады. Заман-

ның тыныш әрі бейбіт болуын 
тіледі. 

Кездесуден кейін аудан-
дық Баққожа Мұқай атындағы 
мәдениет үйінің алдында ор-
наласқан «1986 жылғы жел-
тоқсан құрбандарына мың 
тағзым» атты желтоқсан құр-
бандарының құрметіне қойыл- 
ған ескерткішке гүл шоқтарын 
қойып, әруақтарына құран 
бағыштады.

«ХАНТӘҢІРІ».

Ұзақ батыр сайлау округі бойынша сайлаушы-

лар тізіміне 1396 сайлаушы енгізілген. Дауыс беруге           

қатысқан азаматтардың жалпы саны – 1047 (75%). 

Дауыс беруге қатынасқан сайлаушылардың канди-

даттарды жақтап берілген дауыстары саны: 

- Әбілжан Арсен Әбілжанұлы – 270 дауыс (25,99 %);

- Қайратұлы Бақыткелді – 750 дауыс (72,18 %);

- «Бәріне қарсымын» деген бюллетеньдер саны –             

19 дауыс;

- Жарамсыз деп танылған бюллетеньдер саны – 8.

Сайланған ауылдық округінің әкімі – Қайратұлы 

Бақыткелді, 1993 жылы туған, «PetroJet» жауапкер-

шілігі шектеулі серіктестігінің жанар-жағар май бе-

кетінің менеджері,        Райымбек ауданы, Сарыбастау 

ауылы, «AMANAT» партиясының мүшесі, ұлты – қазақ.

Құрметті оқырман! 2023 жылға «Хантәңірі» газетіне жазылу науқаны жүргізілуде. 87 жыл 
жаңалықтың жаршысы болып, тәңіртау тұрғындарының тыныс тіршілігінен хабар беретін аудан 
айнасына айналған газетімізге жазылып, шын жанашырлық танытқан әрбір оқырманымызға 
алғысымыз шексіз. Сіздерге алғысымызды білдіру мақсатында газетімізге жазылушылардың ара-
сынан ұтыс ойын өткізуді жөн санадық. Ол үшін тек «Хантәңірі» редакциясына келіп, 2023 жылға 
«Хантәңірі» газетіне (1 жылға толық жазылу міндетті) жазылып, қолыңыздағы түбіртектің көшір-
месін редакциға өткізуіңіз керек. 

Ұтыс ойыны 30-желтоқсан күні сағат 15:00 де hantaniri.gazetii инстаграм парақшасында тіке-
лей эфирде ойнатылатын болады. Сыйлық алуға асығыңыздар!

 Ұтыс ойынында заттай және қаржылай сыйлықтар болады:
І орын – ұялы телефон;
ІІ орын – қысқа толқынды пеш;
ІІІ орын – бу үтік;
ІV-V орын – газетімізге тегін 5 рет құттықтау беру мүмкіндігі.
VI орын –  10 000 теңгелік сертификат;
VII орын – блендер;
VIII - ІХ орындар – 5000 теңгелік сертификат;
Х - орындар – электр шәйнегі;
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Бәрекелді!

Соғыс және 
еңбек ардагерін 

құрметтейік!

Жаңа жыл қарсаңындағы жетістіктер

Жыл соңы жақсы жаңа-
лықтарға толы болды. Рес- 
публикалық Ардагерлер 
ұйымының 35 жылдығы 
аясында ардагерлер ара-
сында “Өнерім-өмірім” атты 
облыстық көркемөнерпаздар 
байқау-фестивальі өткізілді. 
Сайысқа біздің ауданнан ау-
дандық ақсақалдар алқасы-
ның төрағасы Бекболат Бір-
баев бастаған топ қатысып, 
жүлделі орындарды жеңіп 
қайтты.  

Соның ішінде «Батамен 
ел көгерер» номинациясы 
бойынша, үздік бата берген 
Нарынқол ауылының тұрғы-
ны Әлқожа Көпірәлі жүлделі 
1 орын және 40 мың ақшалай 
сыйлық ұтып алды. 

«Үздік жеке орындаушы» 
номинациясының жеңімпа-

зы Қайнар ауылының күміс 
көмейі Советай Құдиярбекқы-
зы 50 мың теңге ақшалай 
сыйлық және арнайы дип- 
ломмен марапатталды.

«Үздік қолөнерші» номи-
нациясының жеңімпазы жер-
лесіміз Өмір Тілеш 50 мың 
теңге ақшалай сыйлық және 
арнайы диплом иеленді.

«Үздік тоқымашы» номи-
нациясы бойынша Сәлтае-
ва Сәуле және «Ақ-Қайнар» 
әжелер триосы алғыс хатпен 
марапатталып аудан абы-
ройын арттырды. Қаймағы 
бұзылмаған, тәрбиесі тал-
бесіктен басталатын аудан-
ның тұрғындары екенімізді 
көпшіліктің алдында дәлел-
деп қайтқан ата-апаларымыз-                                             
дың жүлделері құтты, денсау-
лықтары мықты болсын! 

Жуырда Алматы облысы-
ның орталығы Қонаев қала-
сында «Ауыл шаруашылығы 
қызметкерлерінің күні» ме-
рекесінің салтанатты жиыны 
болды. Аталған жиынға ба-

рып қатысқан жерлестеріміз 
жағымды жаңалықтармен 
оралды. 

Атап айтсақ «РАЙЫМ-
БЕК-НАН» ЖШС директоры 
Мусалимов Әділет Аман-
тайұлы «Үздік ауыл шаруа- 
шылығы тауар өндірушілері» 
номинациясының жеңімпазы 
атанды. Сонымен қатар, 1 
дәрежелі дипломмен ма-
рапатталып, су жаңа МТЗ-
80.1 маркалы трактор сыйға 

берілді. 
Аудандық «Кәсіп-

керлік және ауыл шару-
ашылығы» бөлімінің бас-
шысы Оралқұлов Нұрлан 
Әбдәлімұлының еңбегі баға-

ланып, ауыл шаруашылығы 
министрлігінің төс белгісімен 
марапатталды.

Ауданымыздағы «ӨР-
КЕН» шаруа қожалығының 
басшысы Жоспархан Елдос 
Талғатұлы облыс әкімінің 
Алғыс хатын иеленді.  

«АМАН» шаруа қожа-
лығының төрағасы Манжуов 
Қанат Даубайұлы облыс бас-
шысының Құрмет грамота-
сымен құрметтелді.

16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне 
орай, креативті және жасампаз мемлекеттік қызметшілер арасын-
да Алматы облысының орталығында облыстық «IQ DODA» зият-
керлік ойыны өтті. Бұл ойынды ұйымдастырудағы басты мақсат 
қазіргі заманның жаңа шарттарына сәйкес зияткерлікті дамыту 
және зияткерлік, адами, ой ұшқырлығы әлеуетінің қалыптасуына 
ықпал ету. Мемлекеттік қызметшілер арасында зияткерлік тапсыр-                   
маларға деген қызығушылығын арттыру ой ұшқырлығын дамыту 
және зияткер ұлтты қалыптастыру. “IQ DODA” білім сынауға негіз-
делген осы заманға үйлесімді зияткерлік ойын. Білімнің толайым 
табысқа, биік белестерге жетелейтін күш екендігін дәлелдейтін 
ойында негізінен еліміздің өткен тарихы, жер-су аттары, мәдение- 
ті мен руханиятына қатысты сұрақтар қойылады. 

Зияткерлік ойынға Алматы облысының 9 ауданынан ең 
білімді және интелектуалды мемлекеттік қызметшілер коман-
далары өзара бақ сынасты. Біздің ауданның намысын қорғауға 
арнайы барған мемлекеттік қызметшілерден құралған команда-
мыз қатысушылар арасынан оқ бойы озық шығып, жоғары нәтиже 
көрсетіп, 1 орынды жеңіп алды. Ауданымыздың командасы “IQ 
DODA” зияткерлік ойынына қатысып, жоғары нәтиже көрсеткені 
үшін 1 дәрежелі дипломмен марапатталып, бағалы силықтар ие-
ленді.

 "ХАНТӘҢІРІ".

Біз үлкенді құрметтеп, сол азамат-
тардың тәлім-тәрбиесін алып өстік. Ай-
тайтын дегенім, соғыс және еңбек арда-
гері, ауданымыздың құрметті азаматты, 
Журналистер Одағының мүшесі, абыз 
ақсақал Әлнұр Мейірбеков жайлы. Әлнұр                                              
Мейірбеков көп жылдар ауданымыздың 
айнасы бұрынғы «Советтік шекара», казір-
гі «Хантәңірі» газетінің бас редакторы қы-
зметін атқарды. Аудандық газетті басқара 
жүріп талай-талай қаламгерлерді тәрбие-
леді. Оларды елімізге танытты. Мәселен, 
Мұқағали Мақатаев, Баққожа Мұқай, Еркін 
Ібітанов, Айтақын Әбдіқалықов, Батық 
Мәжитұлы, Мінуар Әкімханов сынды аза-
маттардың қаламын ұштап, үлкен жолға 
салды. Ауданға келген қонақтарға, Пре-
зидентімізге бата берді. Жастарға ақылын 
айтып, ауданның сыйлы азаматы болды. 
Әлнұр Мейірбеков соғыстан кейінгі жыл-
дарда  да елі үшін еңбек етіп, қарымды қа-
ламгер атанды. Сондықтан, менің  ойым 
сол абыз ақсақалға аудан орталығы На-
рынқолдан бір көшенің аты берілсе. Яғни, 
Нарынқолда Ораз Жандосовқа мектептің 
және көшенің аты  берілген. Ол кісіні әри-
не, біз құрметтейміз. Дегенмен, сол Ораз 
Жандосов көшесін ақсақалымыз Әлнұр 
Мейірбековке берсе деген ұсынысым бар. 
Аудан халқы менің ұсынысымды қолдай-
ды деп білемін. 

  Дабылбек БЕЙСЕБАЕВ, 
Қайнар ауылдық ақсақалдар 

алқасының төрағасы. 

Ой. Пікір. Ұсыныс

«Тәуелсіздіктің игіліктерін әрбір отандасымыз күнделікті тір-
шілігінде сезіне алатын болса – мақсатымыздың орындалғаны», 
- деген еді Ел Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. 

Қарасаз ауылындағы Интернатта 3-4 сынып тәрбиеле-
нушілерімен «Тәуелсіздік-тұғырым!» атты шара өтті.  Балалар 
тәуелсіздік күніне арналған өлең жолдарын бірінен кейін бірі 
оқып, «Отан, туған жер, Қазақстан» туралы әндердін орындады. 
Қыздар мың бұрала билеп, ерекше көңілді болғаны соншалық, 

ұзақ уақыт есте қаларлықта кеш өтті десек, асыра айтқанымыз 
емес. Ал, айтулы кешті тамашалауға арнайы келген қонақтар-
дың қатарында интернат меңгерушісі Нұрбақыт Оразғалиұлы, 
бас тәрбиеші Гүлдана Әміреева,  Бақытгүл Әкімжан, Мария 
Әшірбаева, Кәмшат Меңдібаева, Бибігүл Кенжемановалар бол-
ды. Аталмыш игі шараның мақсаты оқушыларға қазақ ұлтының 
оғыландарының өсиетін паш ету, азаттықты аңсаған ұлт зиялы-
ларына тоқталу болды. Ал, ең бастысы, Тәуелсіз Қазақстан-
ның 31 жыл ішіндегі қол жеткен жетістіктерімен таныстыру. 
Сондай-ақ, қаншама құрбандықпен қол жеткен тәуелсіздігімізді 
құрметтеуге баулу, қастерлей білуге тәрбиелеу. Қазақстанның 
келешегі үшін аянбай еңбек етуге шақыру. Оқушылар бойында 
отан сүйгіштік-патриоттық сезімдерін қалыптастыру. Сол себеп-
тен де Қазақстан Республикасының  әнұраны хормен орында-
лып, оқушылардың ұлттық рәмізді жатқа білуі жіті қадағаланды. 
Тәрбиешілер оқушыларға тәуелсіздіктің тарихы туралы аз-кем 
баяндап берді. 

Кеш соңында мектеп әкімшілігі сөз алып, ұйымдастырушы-
ларға алғысын білдіріп, ақ тілегімен қорытындылады.

Айдана СМАҒҰЛОВА, 
Қарасаз ауылындағы интернаттың 

3-4 сынып оқушыларының  тәрбиешісі.

Білім ордаларында
Тәрбиешілер 

Тәуелсіздікті ұлықтады

22 желтоқсан – Энергетиктер күні!

Экономикамыздың алтын өзегіне 
айналған энергетика саласына деген 
тәуелділік күн санап артып келеді. Бар-
лық саладан үдере көрініс тапқан әрі 
күнделікті тіршілік тынысына айналған 
энергетиканың қауіп пен қатерге толы 
қызметі қашанда ұқыптылықты талап 
етеді. Әрқашан жылу мен жарықты қа-
дағалап, қалтқысыз қамтамасыз етіп 
келетін мінсіз маман иелерін төл мере-
келерімен аудан әкімінің орынбасары 
Жусанбаев Ғалым Сәлімұлы арнайы 
құттықтады.

Энергетик – бұл шын мәнінде 
мақтануға тұрарлықтай кәсіп. Сіздердің 
көпшіліктеріңіз үшін бұл жай ғана жұмыс 
емес, бұл сіздердің тағдырларыңыз, 
өмірлеріңіз. Аудан халқын электр энер-
гиясымен үздіксіз қамтамасыз ету, оның 
сапасын арттыру жолында үнемі ізденіп 
шаруашылық жүргізу қажыр-қайратты 
талап етеді. Сондықтан қиын да, қы-
зықты еңбектеріңізге табыс тілеймін, – 
деді аудан әкімінің орынбасары Ғалым 

Жусанбаев. 
Өз міндеттерін адал әрі кәсіби түрде 

атқарып, ауданның рухани және әлеу- 
меттік дамуына қосқан үлестері үшін 
аудандық электр тарату мекемесінің 
мамандары аудан әкімінің Алғыс ха-
тымен және сый-сияпаттарымен мара-
патталды. 

Біздің өмірімізде энергияның маңыз- 
дылығы төмен деп айту өте қиын, өйт- 
кені экономиканың барлық басқа са-
лаларының өміршеңдігі және көптеген 
адамдардың үйіндегі жайлылық, жылу 
мен жарық осы сала мамандарына тіке-
лей байланысты.

Құрметті энергетиктер, кәсіби мере-
келеріңіз құтты болсын! Сіздерге жеңіл 
жұмыс апталарын, үздіксіз электрмен 
жабдықтауды, барлық механизмдердің 
біркелкі жұмыс істеуін, ресурстардың 
толықтығын, көп күш-қуат, зор денсау-
лық және зор бақыт тілейміз!

Өз тілшіміз.

Еңбектері еленді
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Сыннан  сүрінбеген  оқушылар
Адал ұрпақ 2022

Аудан орталығында орналасқан    Б. Соқпақбаев атындағы мектеп-гим-
назиясында ерікті мектеп клубтарының арасында «Адал Ұрпақ» атты ау-
дандық байқау өткізілді. Бұл байқаудың басты мақсаты «Адал Ұрпақ» 
ерікті мектеп клубтарының жұмысын жандандыру, жоғары адамгершілікті,           
жауапты, талапты және әлеуметті білікті азамат пен патриот қалыптасты-
рып дамыту. Оқушылардың бойына саяси-құқықтық білімін қалыптастыру, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлқын, адамгершілік-этикалық құн-
дылық негіздерін қалыптастыру. Сонымен қатар, облыстық байқауға іріктеу.

Жарысқа аудан бойынша 16 команда қатысты. Әр команда өзін-өзі та-
ныстырып, 2021-2022 оқу жылындағы жылдық жұмыс жоспарларына сәй-
кес атқарған іс-шараларын көрсетіп, «Жаңа Қазақстан-Әділ Қазақстан» 
тақырыбында театрландырылған қойылым көрсетіп, сұрақ-жауап бойын-
ша сынға түсті. Барлық команда үлкен дайындықпен келген. Кіл мықтыдан 
кім мықтыны анықтау әділқазылар алқасына оңай болған жоқ. Дегенмен, 
командалар ішінде басымырақ болған Б. Соқпақбаев атындағы мектеп-      
гимназиясының оқушылары жеңіске жетіп, облыстық байқауға жолдама 
алған болатын. Бір қуантары аталған команда облыстық байқауда да шын 
мықты екенін тағы бір мәрте дәлелдеп, жеңіске жетіп аудан намысын қорғап 
қайтты. 

Перизат ІЗТЕЛЕУ.

Технологиялардың қарқынды дамуы аясында 
еңбек нарығында жұмыспен қамтудың жаңа икемді 
түрлері пайда болды, олар пандемия кезінде ерекше 
өзекті болып, көптеген азаматтардың еңбек қызметін 
өзгертті.

Бұл ретте, «тәуелсіз қызметкерлер» деп атала-
тын бұл санат олардың еңбекке қабілеттілігінен айы-
рылуына байланысты жұмысынан немесе табысынан 
айырылған жағдайда да әлеуметтік қорғалмаған күйін-
де қалып отыр, ол медициналық сақтандыру жүйесін 
қоса алғанда, ешқандай әлеуметтік кепілдіктермен 
қамтылмаған.

Осыған байланысты, мұндай қызметкерлердің жұ-
мыспен қамтылу нысаны мен сипатына қарамастан, 
бірлескен жұмыс (бір жұмыс орнында жұмыс істейтін 
екі адам), қатар жұмыспен қамту (екі жұмыс орнында 
бір қызметкер), жылжымалы кесте және т. б. еңбек 
құқықтарын қорғаудың жаңа тетіктерін енгізу қажеттілі-
гі туындады.

Бұл «тәуелсіз қызметкерлердің» Бірыңғай жинақта-
ушы зейнетақы Қорынан зейнетақы төлемдерін, мем-
лекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік 
төлемдерді алуға және міндетті әлеуметтік медици-
налық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекке 
құқығын қамтамасыз етеді.

Бұл ретте Мемлекет Басшысы Жолдауда атап өт-
кендей, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан 
жарна төлеген азамматар үшін жұмысынан айрылған 
кезде әлеуметтік төлемдер мөлшері орташа айлық 
табыстың 45% - ына дейін және бала күтімі бойынша 
төлем мерзімдері 1 жастан 1,5 жасқа дейін ұлғайты-
лады.

2. Ең төменгі жалақы мөлшерін арттыру 
Қазақстанда ЕТЖ деңгейі 60 мың теңгені құрайды.
Қазақстан Республикасында ең төменгі жалақы ең 

төменгі әлеуметтік стандарт болып табылатынын айта 
кету керек. 

Бұл ретте, жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеудің 
төменгі шегі ретінде ЕТЖ мөлшері барлық жұмыс бе-
рушілер үшін міндетті болып табылады. 

ЕТЖ тиісті қаржы жылына жыл сайын Республика-
лық бюджет туралы ҚР Заңымен белгіленеді және ең 
төменгі күнкөріс деңгейінен төмен болмауы тиіс.

Мемлекет Басшысы Қазақстан халқына Жолдауын-                                                                                               
да ең төменгі жалақы 70 мың теңгеге дейін ұлғайтыла-
тынын айтып өтті.

Ең төменгі жалақы өскен жағдайда бұл деңгейде 
жалақы алатын 1,8 млн. адамды тікелей қамтуға мүм-
кіндік береді. 

Бұл сондай-ақ қызметкерлердің разрядтары мен 
біліктілігінің еңбекақы төлеудің өсуіне ықпалын еске-
ре отырып, жалақы алатын азаматтардың табысын ең 
төменгі жалақыдан жоғары деңгейде арттыруға мүм-
кіндік береді.

Мемлекет Басшысы сондай-ақ Үкіметке динами-
калық тәсілге негізделген және негізгі экономикалық 
көрсеткіштерді ескеретін ең төменгі жалақыны анықтау 
әдістемесін енгізуді тапсырды.

Бұл тапсырма уақытылы және өзекті болып табы-
лады, өйткені инфляция бір орында тұрмайды, азық-
түлік, тауарлар бағасы қымбаттайды. 

Осыған байланысты әлеуметтік-экономикалық 
көрсеткіштерді ескеретін әдістеме негізінде ЕТЖ мөл-
шерінің мөлшерлес өсуін қамтамасыз ету қажет.

Жанар МАХМЕТОВА,
Еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің 

Алматы облысы бойынша департаментінің
әлеуметтік мәселелер жөніндегі 

басшы орынбасары.

МӘСҚ - тан төленетін әлеуметтік төлемдерді арттыру

Білгеніңіз жөн!

2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
зейнетақы мен жәрдемақылардың өсуі туралы

«2023 – 2025 жылдарға ар-
налған республикалық бюджет 
туралы» Қазақстан Республика-
сының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қа-
зақстан Республикасы Заңының 
жобасына сәйкес, 2023 жылғы 1 
қаңтардан  бастап  айлық есептік 
көрсеткіш (АЕК) – 3 450 теңге бол-
са, ең төменгі зейнетақы – 53 076 
теңге, күнкөріс деңгейі (ЕТКД) – 
40 567 теңге, базалық зейнетақы 
төлемі – 24 341 теңге болып бел-
гіленеді. 

Осыған байланысты, 2023 
жылдың 1 қаңтарынан бастап ең-
бек сіңірген жылдары үшін және 
жасына байланысты  зейнетақы 
төлемдерінің мөлшері алынатын 
мөлшерден 10,5 %-ға арттырыла-
ды.

Бұдан басқа, жасына байла-
нысты жаңадан тағайындалатын 
зейнетақы төлемдерінің мөлшерін 
есептеу үшін ескерілетін ең жоға-
ры табыс 2023 жылғы 1 қаңтардан 
бастап 46 АЕК-тен 55 АЕК-ке (189 
750 теңге) дейін арттырылады. 
Осы орайда, егер 2023 жылғы 
1 қаңтарға дейін тағайындалған 
зейнеткерлердің орташа айлық 
табысы жасына байланысты зей-
нетақы төлемдерін есептеу кезінде 
46 еселенген АЕК-пен шектелген 
болса, зейнетақылары сәйкес арт-
тырылуға жатады.

Дегенмен, 55 АЕК шегінде та-
быс негізінде есептелген жасына 
байланысты зейнетақы төлем-
дерінің мөлшері, 10,5 %-ға өскен 
сомадан төмен болмауы керек.

Бұл ретте арттыру екі нұсқамен 
есептелініп, нәтижесінде зейнет-
кер үшін ең тиімді нұсқа қолданы-
лады. Мысалы:

1) әйел азаматқа 21 жыл 
еңбек өтілімен және 160 000 теңге 
орташа айлық табысымен жасы-
на байланысты зейнетақы төлемі 
2022 жылғы 1 мамырдан бастап 
тағайындалды. Зейнетақы мөл-
шері 89 231 теңгені құрады (146 
280 теңгенің 61%-ы).

2023 жылғы 1 қаңтардан 
бастап зейнетақы мөлшері келесі-
дей есептеледі:

1-нұсқа: 89 231*10,5% = 98 601 
теңге

2-нұсқа: 160 000 теңгенің 61% 
= 97 600 теңге, бұл жағдайда 2023 

жылғы 1 қаңтардан бастап азамат-
шаға төлемге 1 нұсқа тиімді (өсім 9 
370 теңге). 

2) азаматшаның 21 жыл 
еңбек өтілін және 200 000 теңге 
орташа айлық табысын негізге 
ала отырып жасына байланысты 
зейнетақы төлемі 2022 жылғы                           
1 мамырдан бастап тағайындал-
ды. Зейнетақы мөлшері 89 231 
теңгені құрады (146 280 теңгенің 
61%-ы).

2023 жылғы 1 қаңтардан 
бастап зейнетақы мөлшері келесі-
дей есептеледі:

1-нұсқа: 89 231*10,5% = 98 601 
теңге

2-нұсқа: 189 750 теңгенің 61% 
=115 748 теңге, бұл жағдайда 2023 
жылғы 1 қаңтардан бастап азамат-
шаға төлемге 2 нұсқа тиімді (өсім 
26 517 теңге).

Бұдан басқа, 2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап әйелдердің зей-
нетке шығу жасы 2023 жылдан 
2028 жылға дейін 61 жас болып 
бекітіледі.

2023 жылғы 1 қаңтардан 
бастап мемлекеттік базалық зей-
нетақы төлемінің мөлшері ЕТ-
КД-нің жаңа мөлшеріне пайызбен 
белгіленеді, 2023 жылғы 1 қаңтар-
дан бастап – зейнетақы жүйесіне 
он және одан аз жыл қатысқан не 
ол болмаған жағдайда ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 60 пайызы (54 
пайыздың орнына) мөлшерінде, 
яғни 24 341 теңгеге, ал ең жоғарғы 
мөлшері ЕТКД-нің 100 пайызына 
(40 567 теңге) теңестіріледі (бұл 
2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша тағайындалған және 
жаңадан тағайындалған зейнет-
керлерге де қатысты).

Бұдан басқа, ЕТКД-нің шама-
сының өзгеруіне байланысты жәр-
демақылар 8,5 % - ға арттырыла-
ды: 

- мүгедектігі бойынша және 
асыраушысынан айрылу жағдайы 
бойынша мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақылар; 

- мүгедектігі бар балаларды 
тәрбиелеп отырған ата-аналарға, 
қамқоршыларға берілетін мемле-
кеттік жәрдемақы; 

- бала кезінен 1-ші топтағы мү-
гедектің күтімін жүзеге асыратын 
отбасыларға (тұлғаларға) төле-
нетін арнаулы мемлекеттік жәрде-

мақы.
Айлық есептік көрсеткіш мөл-

шерінің ұлғаюына байланысты ба-
лалы отбасыларға төленетін және 
арнаулы мемлекеттік жәрдемақы-
лар мөлшері ұқсас түрде 8,5 % - ға 
арттырылады:

- № 1 және № 2 тізімдер бойын-                                                      
ша мемлекеттік арнайы жәрде-
мақылар;

- бала бір жасқа толғанға дейін 
оның күтіміне байланысты мемле-
кеттік жәрдемақылар;

- бала туғанда берілетін 
біржолғы мемлекеттік жәрдемақы;

- арнайы мемлекеттік жәрде-
мақылар;

- бірге тұратын төрт және одан 
да көп балалары бар көпбалалы 
отбасыларға берілетін мемлекеттік 
жәрдемақылар;

- «Алтын алқа», «Күміс алқа» 
алқаларымен марапатталған не-
месе бұрын «Батыр ана» атағын 
алған, «Ана даңқы» ордендерімен 
марапатталған көп балалы ана-
ларға төленетін ай сайынғы мем-
лекеттік жәрдемақы.

- жерлеуге арналған біржолғы 
төлем;

- Семей ядролық сынақ поли-
гонындағы ядролық сынақтардың 
салдарынан зардап шеккен және 
жаппай саяси қуғын-сүргін құр-
бандарына тағайындалған, бірақ 
төленбеген біржолғы ақшалай өте-
мақылар.

Бұдан басқа 2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап бала күтіміне 
байланысты табысынан айы-
рылған жағдайда төленетін әле-
уметтік төлемдерді төлеу мерзімі 
бір жылдан бір жарым жылға дейін 
ұлғайтылады.

Жоғарыда аталып өткен арт-
тырулар Алматы облысы бойынша 
жалпы есеппен 453 мыңнан астам 
зейнетақы мен жәрдемақы алушы-
ларға қатысты жүргізілетін болады 
(оның ішінде бүгінгі таңда жасына 
байланысты зейнетақы төлемдерін 
алып отырған 152 мың азамат, 
базалық зейнетақы 148 мың бол-
са, қалған 153 мың азамат әлеу-                                                                
меттік төлем алушылар). Төлем-
дерді өсіру азаматтар тарапынан 
қайта есептеуге қосымша өтінішті 
талап етпей, жылдағыдай барлық 
төлемдерге қатысты автоматты 
режимде іске асырылады.

Салық және халық

Қазақстан Республикасының ау-
мағында ақшалай есеп айырысулар 
(қолма-қол ақша және (немесе) төлем 
карточкаларын пайдалана отырып 
есеп айырысулар) модельдері мем-
лекеттік тізілімге енгізілген, деректерді 
тіркеу және беру функциясы бар бақы-
лау-касса машиналары мiндеттi түрде 
қолданыла отырып жүргiзiледi.

Жеке тұлғалардың, жеке сот орын-
даушылар, адвокаттар мен медиатор-
лардың, уәкілетті мемлекеттік орган 
бекіткен нысан бойынша билеттерді 
бере отырып, қалалық тасымалдау 
бойынша халыққа қызмет көрсететін 
қоғамдық көліктердің, Қазақстан Ре-
спубликасының Ұлттық Банкінің, қыз-
меті ортақ пайдаланылатын телеком-
муникация желiлерi жоқ жерлердегі 
салық төлеушілердің, екінші деңгей-
дегі банктердің, діни бірлестіктер, жал-
пыға ортақ телекоммуникация желісі 
жоқ жерлерде жүзеге асырылатын қол-

ма-қол есеп айырысуды қоспағанда, 
ұлттық пошта операторы, арнаулы мо-
бильді қосымша арқылы жүргізілетін 
ақшалай есеп айырысуларына онлайн 
бақылау-касса машинасын қолданыл-
майды.

Қызметі ортақ пайдаланылатын 
телекоммуникация желiлерi жоқ жер-
лердегі салық төлеушілер ақшалай 
есеп айырысуларды жүзеге асы-
ру кезінде модельдері мемлекеттік 
тізілімге енгізілген, деректер беру 
функциясы жоқ бақылау-касса маши-
наларын қолданады.

Сауда операциялары немесе 
қолма-қол ақша арқылы қызметтер 
көрсету кезінде ақшалай есеп айыры-
суларды жүзеге асыратын сауда авто-
маттары мен көрсетілетін қызметтерге 
ақы төлеу терминалдары деректерді 
тіркеу және беру функциясы бар бақы-
лау-касса машиналарымен жарақтан-
дыруға жатады.

Кассалық аппаратты кім қолдануы керек?

Осы тауарларға ілеспе жүкқұжаттар мен олардың құжат айналымын ресімдеу 
жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру қағидалары мен мерзімдері (бұдан әрі – 
Қағидалар) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 
Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 68-бабының 1-1-тармағына 
сәйкес әзірленді және тауарларға ілеспе жүкқұжаттар мен олардың құжат айналы-
мын ресімдеу жөніндегі пилоттық жобаны (бұдан әрі – Пилоттық жоба) іске асыру 
тәртібі мен мерзімдерін айқындайды.

Пилоттық жоба кезеңінде Пилоттық жобаға қатысушы осы Қағидаларда бел-
гіленген ТІЖ-ны ресімдеу (растау, бас тарту) тәртібін және мерзімдерін бұзған 
жағдайда ҚР ҚМ МКК осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша "Тауар-
ларға арналған ілеспе жүкқұжатты ресімдеу (растау, бас тарту) тәртібі мен мерзім-
дерінің бұзылуы туралы" хабарлама (бұдан әрі – Хабарлама) қалыптастырады.

Хабарлама Пилоттық жобаға қатысушыға электрондық нысанда немесе қағаз 
жеткізгіште жолданады.

Хабарламаны алу, сондай-ақ онымен танысу алушыны ТІЖ ресімдеуден, алу-
ды растаудан немесе бас тартудан босатпайды.

ТІЖ жеткізуші (әкелу кезінде – алушы) осы Қағидаларға 2 қосымшаға сәйкес 
нысан бойынша виртуалды қойма арқылы қазақ немесе орыс тілдерінде ресімдей-
ді, ЭЦҚ қояды.

ЕАЭО мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына 
тауарларды әкелу кезінде тауарларды алушы бастапқы ТІЖ ресімдейді, ол арқылы 
тауарлар оның виртуалды қоймасына түседі.

Райымбек ауданы бойынша 
мемлекеттік кірістер басқармасы.

Тауарларға арналған ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу 
жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру және олардың 

құжат айналымының қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы
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  Мұқағалидың біз білмейтін қырлары
Өткен күннен бір белгі

Мен туған  Қайнар ауылы 
Мұқағали ағамның Қарасазынан 
онша алыс емес. Екі араны бөліп 
жатқан-түйе өркешті Қаратау ғана. 
Егер, Мұқаң жарау атқа мініп, 
Қайнар жаққа бет алса, мен ат-
пен солай қарай шықсам, жарты 

сағаттан сәл астам уақытта әлгі 
Қаратаудың жотасында кездесер 
едік!?...

Қайнарда сегіз жылдық мек-
тепті бітірген соң бір жыл Сары-
жазда оқып, одан соң Нарынқол 
орта мектебі жанындағы интер-
натқа орналасқам. Осы интернат-
та сонау қырқыншы жылдардың 
соңында Мұқаң да оқыған екен...

Сағат Әшімбаев құрдасым 
Сарыбастаудағы орта мектепті 
Алтын медальмен бітіріп жатқан-
да нарынқолдық Баққожа Мұқай 
екеуіміз он бірінші сыныптың 
емтихандарын тапсырып жүрген-
біз. Көктем кезі. Кегенге қосылған 
Нарынқол ауданы қайта бөлініп 
жатқан. Бұрын аудандық газет 
редакторы болған біздің ұстазы-
мыз-Әлнұр Мейірбеков әлгі га-
зетке қайтадан редактор болған-
да, Баққожа екеуімізді он бірінші 
сыныпты бітірер тұста қызметке 
алды. Кіші әдеби қызметкерміз. 
Бұрын Мұқағали ағамыз осы га-
зетте тілші, жауапты хатшы бо-
лып істеген екен. Мұқаң туралы 
алғашқы әңгімелерді редакто-
рымыз Әлнұр ағадан естігенмін. 
Өте қабілетті, адал, қажет болса 
намысын жібермейтін өткірлігін де 
айтып отыратын...          

*  *  *
Расында, Мұқаңның алғашқы 

шағын өлеңдері мен көлемді 
поэмалары Нарынқолдағы «Со-
веттік Шекара» газетінде жарық 
көрген. Бір сөзбен айтқанда, 
Мұқаңды алғаш танып, талантын 
бағалаған, әйгілі ақын Әбділда 
Тәжібаевпен табыстырған адам 
– сол Әлнұр Мейірбеков болатын. 
Ол кісі Мұқаңның Алматы секіл-
ді шаһарға келіп, үлкен ортаға 
араласуына, қазақ радиосында 
диктор, сол кездегі «Мәдениет 
және тұрмыс» журналында, кейін 
Қазақстан Жазушылар одағын-
да   қызметтер атқаруына Әбділ-
да ақын тікелей себепші болды. 
Расымен Мұқағалиды алдымен 
Әлекең арқылы сырттай танып 
білдім. Ал тікелей жүзбе-жүз кез-
десуім Еркін Ібітанов ағам; Мұқаға-
ли ағаңа бер!,- деп, мен КазГу-дің 
журналистика  факультетіне оқуға 
түсерде, қолыма ұстатқан тілдей 
хат арқылы болды...

Алматыға келдім. Қаланы көп 
біле бермейтін мен бейбақ, әйте-
уір адасып жүріп, ақын ағам тұра-
тын бұрынғы Интернациональная 
көшесіндегі 129 үйдің жиырма-
сыншы пәтерін әзер таптым. Есік-
ті Лашын жеңгем ашты. 

-Әй, сен?... Сонда Әлекеңнің 
қарауында, әлгі жалқау Еркінмен 
бірге бір жыл тілші боп жұмыс 
істедім деймісің?... Маладес!...
Мен де сөйткем...

Қайран Әлекем!..Кемеңгер 
ағам ғой ол менің!...

Сөйтіп Мұқаң мені жетелеп, 
қазіргі Өнер академиясының ғи-
маратындағы КазГУ-ге әкелді. 
Құжаттарымды тапсырдық. Басқа 
пәндерге әзірлігіме сенем. Ал 
неміс тілінен таяз екенімді ай-
тқам Мұқаңа. Әйтеуір сол кісінің 
жетегімен университетке түстім. 
Содан бастап ол кісі дүниеден 
озғанға дейін, орайы келген сәт-
терде, араласып тұрдық. Сондағы 
байқағаным, ол кісі әлдебіреулер 
айтып жүргендей, тек «Сейіл-      
серуенмен...» ғана ғұмыр кеш-
кен жоқ. Өлеңінде айтқанындай, 
бір Жаратушы барын мойындай   
отырып, өзі өмір сүрген Уақыт пен 
Заманның, Адам мен Қоғамның 
көлеңкесі мен шуағын, ағы мен 
қарасын көңіл сүзгісінен өткізіп, 
ақындық қуаты мен кестелі сөзін 
отты жырына арқау етіп өтті. Ол 
өз заманының запыранды зарын, 
шуақты шаттығын ұлы Абайша те-
реңнен қозғап, Махамбетше толға-
ды!... Сол үшін біреулерге жақпай 
қалған сәттері де болған шығар?.. 
Ол қолынан келсе қиналған жанға 
жәрдем беруге дайын тұратын. 
Әсіресе, жас таланттарды жақсы 
көріп өтті. Бүгінде қалың оқырман 
таныған белгілі ақын Иран-Ғайып, 
марқұм Кеңшілік Мырзабеков пен 
Тынышпай Рақымов, Жарасқан 
Әбдірәшев секілді інілерімен 
етене жақын жүрді. Ал ересек 
ақын-жазушылардан Тоқаш Бер-
дияров, Бекен Әбдіразақов, құр-
дасы Шәміл Мұхамеджанов, ру-
хани ағасы бола алған сол кездегі 
жауапты партия қызметкері За-
манбек Батталханов, ауылдас інісі 
Еркін Ібітанов, жазушы Бексұлтан 
Нұржекеұлы, Баққожа Мұқай, 
Оразақын Асқар, қарасаздық құр-
дастары әрі сыныптастары Сы-
дық Ахметов, Әбдіке Асановтар-
мен жиі сырласып, кей сәттерде 
мұңдасып та жүретінін жиі көретін-
мін... Ол шынайы таланттарды 
қатты қадірлейтін. Мәселен, со-
нау Қарақалпақстанның астанасы 
Нүкісте отты ақын Төлеген Ай-
бергенов қыршын жасында оқыс 
көз жұмғанда өзі жұмыссыз жүр-
ген Мұқаң қалталы әріптестері-
нен қарыз ақша алып, жерлесуге 
барған... Тіршілігінде Төлегенмен 
дәмдес, дастархандас болғандар 
аз емес еді ғой... Олар неге бар-
мады!?... Міне, Мұқағалидың до-
сқа адалдығы, азаматқа тән мәрт-
тігі, шын талантты тануы осындай 
болған!...

*  *  *
...Мұқағали ақын қайтыс 

болған алғашқы сәттен бастап 
әлгі азаматтар қазаға қатысып, 
барлық мәселелерге атсалысқа-
нын  да көзім көрді. Мақатаевты 
Нарынқолдан Алматыға шақы-
ртып, қызметке орналастырып, 
тіпті үй алуына да көмегі тиген 
әйгілі ақын Әбділда Тәжібаев-
тың Мұқаң қайтыс болғанда оған 
Кеңсайдан жер алу үшін де жа-
нын салғанын көрдім. Соқтықпа-
лы-соқпақты тағдыр иесі Мәске-
удегі Бүкілодақтық Әдебиет 
институтын да тастап, Алматыға 
қайтқанда әлгі оқу орнының жа-
тақхана тұрғыны деген тіркеуден 
шықпастан кете берген ғой... Жер-
леу рәсімінен айналысатын ме-
кеме паспортын көргенде Мұқаң 
«Мәскеудің тұрғыны» боп шығады 
да, олар жер бөлуге үзілді-кесіл-
ді қарсы болады. Мені қаралы 
үйде «кезекші-қолбала» болсын 
деп қалдырып кеткен Бексұлтан 
ағам:- Телефонға Әбділда ақ-
сақалды шақыр,-деді. Шақырдым. 
Жер берілмей жатқанын естіген 
ақын ашуға мініп: -Бер телефон-
ды бастығыңа!, -деді күркіреп. 
-Әй, товорищ! Сенімен сөйлесіп 
тұрған қазақтың академик ақыны–
Әбділда Тәжібаев! Әгәрәки, бар 
ғой!?... Мұқағали секілді ақмаңдай 
ақынға Алматыдан екі метр жер 
бере алмасаңдар ісім сендермен 

болады! Прописк деген оттаубай 
сөзіңді доғар! Алып қал паспор-
тың!,-деді ақырып... Сөйтіп жерді 
алды. Қазір ақын мұражайында 
оның төлқұжаты көрінбейді. Кейде 
ойлаймын сол мекемеде қалған 
шығар деп...

Әбділда ақынның сөзімен айт- 
қанда, Мұқағали қайтыс болған 
күннен бастап қалың қазақтың көзі 
шынайы һас таланттан көз жазып 
қалғанын түсінді. Түсінді де оның 
Ұлы рухын, маржан жырларын 
төбелеріне көтерді! Оған Мемле-
кеттік сыйлықтың өлгеннен соң 
берілуінің өзі көп жайды аңғартса 
керек...

*  *  *
Ақынды соңғы сапарға шыға-

рып салу, оның Кеңсайдағы мәң-
гілік жер бесігіне ескерткіш қою, 
туған жерінде, Алматыда көше 
мен мектептер атын беру шара-
ларына алдымен Жазушылар 
Одағы, қала мен аудан, ауыл бас-
шылары, үкіметтегі билік тізгінін  
ұстаған азаматтар қыруар жұмы-
стар атқарды. Қарасазда үлкен 
мұражай ашылды. Нарынқол мен 
Алматыда көшеге, мектеп-гимна-
зияға ақынның аты берілді. Кейін 
қазіргі Мақатаев көшесі мен Жел-
тоқсан көшелерінің қиылысын-
дағы шағын саябақтың қақ орта-
сынан тау тұлғалы ақынның еңселі 
ескерткіші бой көтерді.  Кезінде 
Қазақстан Жазушылар Одағы, 
ақын атындағы Халықаралық Қор 
«Мұқағали Мақатаев атындағы 
сыйлықтың лауреаты» деген әде-
би марапат белгі тағайындады. 
Солардың қатарында өзімнің де 
болғанымды,  ақын    тағдырына 
және шығармашылығына қатысты 
үш кітапты оқырман қолына бер-
геніме тәубе деймін!

1995 жылы «Жалын» баспа-
сынан шыққан «Мұқағали» естелік 
кітабы көпшілік оқырмандардың 
сұрауы бойынша араға он тоғыз 
жыл салып барып, «Хантәңірінің 
мұзбалағы» деген атпен қайта-
дан толықтырылып, жарық көрді. 
Кітапқа ақынның ұлы Жұлдыз-                             
дың «Әке туралы сөз», тете інісі 
Тоқтарбай марқұмның «Аға ту-
ралы сөз» деген естеліктері, қы-
здары Алмагүл мен Шолпанның 
жазғандары енгізілді. Әсіресе, 
белгілі қаламгер Ғаббас Қа-
бышұлының «Ол одақтан шыға-
рылған жоқ» деген естелік-дәлелі 
көп ел біле бермейтін шындықты 
ашып берді деуге болады. Мұқаңа 
қатысты атқарсам деген біраз ша-
руалар әлі де бар.  

*  *  *
Ақынның өз көшесіндегі жоға-

рыда айтқан еңселі ескерткіштің 
бой көтеруіне қатысты көпшіліктің 
ұсыныс-пікірін баспасөз бен ра-
дио және телехабарлар арқылы 
жоғарыдағы тиісті орындарды 
құлағдар етуге де сонау тоқсанын-
шы жылдардың басында бірін-
ші боп атсалысқанымызды осы 
жолы бірінші рет айтып отырмын. 
Мұқағалитанушы ретінде ақынның 
ақылшы бауыры әрі рухани ағасы, 
Жетісудың ардақты азаматы За-

манбек Батталханов, әйгілі актер 
Кененбай Қожабеков, жерлес құр-
дастары Сыдық Ахметов, Әбдіке 
Асанов, қаламдас інілері Еркін 
Ібітанов, Тұманбай Молдағалиев, 
жары Лашын, ақын Сәкен Има-
насов,  балдызы Әбдіқайым Иса-
баев секілді қазаққа белгілі аза-
маттармен кейде жекелей, кейде 
топтап бірнеше телехабарлар 
ұйымдастырған кезіміз де бол-
ды. Бірнеше жыл Алматы облыс- 
тық мұғалімдер білімін жетілдіру 
институтына аудандардан білім 
жетілдіруге келген әдебиетші ұс-
таздарға Мұқағалитану бағытын-
да ғылыми-танымдық лекциялар 
оқыған екенмін.

*  *  *
Жалпы, ақиық ақын өмірден 

өткеннен кейінгі Мұқағалитану 
ісіне, оның артында қалған мұра-
ларын жинастырып, ұрпақтарына 
жеткізуге ақынның отбасы Лашын 
жеңгеміз бастап, ұлы Жұлдыз 
бен келіні Бақыткүл, «Мұқағали 
Қоры», өздері  көп жұмыстар атқа-
рып келеді.

Алматы шаһарындағы Мұқаға-
ли ескерткішінің ашылуына бай-
ланысты тұңғыш бастаманы 2001 
жылы «Жас Алаш» газетінің 27 
ақпандағы бірінші бетіне «Ал-
матыда Мұқағалиға ескерткіш 
қойып, ақындардың саябағы 
ашылса...»,-деп сол кездегі бас 
редактор Нұртөренің батылдығы 
арқасында Ашық хат ретінде ұсы-
ныс-пікір берілді. Оған Жетісу 
жұртына есімдері жақсы таныс 
жазушы Бексұлтан Нұржекеұлы, 
сол кездегі Алматы облыстық Ақ-
сақалдар алқасының төрағасы 
Заманбек Батталханов, белгілі 
композитор Мұратхан Егінбаев, 
қоғам қайраткері Сейдәлім Тәне-
кеев, Мұқағалиды алғаш танып, 
тұңғыш өлеңдерін аудандық га-
зетке басқан рухани ағасы Әл-
нұр Мейірбеков және біз қол қой-
дық. Осыдан кейін Жазушылар 
одағының тізгінін ұстап отырған 
Нұрлан Оразалиннің ескерткіш 
мәселесіне байланысты қала бас-
шылығына тікелей шыққанына, 
сол кезде министр болып отырған 
Алтынбек Сәрсенбайұлының жіті 
назар салғанына, солардың ұсы-
ныс-пікірлерін қолдап, Мұқағалиға 
ескерткіш ашуға пәрмен бергеніне 
айтар алғысым шексіз!

Мұқағали қара басының қамы 
үшін ірі мансаптылар мен ауқат-
тыларды жағалаған жоқ. Жанын 
түсінгендермен бірге жүрді. Өн-
діріп жұмыс істеді. Дантеннің «Құ-
дыретті комедиясын» қазақша 
сөйлетті. Уитман мен Шиллерді 
аударды. Кеңестік қызыл империя-
ның қылышынан қан тамып тұрған 
қиын кезеңнің өзінде Қазақтың әй-
гілі батыры Райымбек туралы ға-
жап дастан жазды. Оның бірнеше 
прозалық шығармалардың да ав-
торы екенін, атақты Байжанбаев-
тан кейінгі Қазақ радиосының аса 
танымал дикторы болғанын қалың 
оқырман жақсы біледі. Мүмкін 
сондықтан шығар, Мұқағалидың 
маржан жырлары бір ұрпақтан-бір 
ұрпаққа жалғасып, ұлылықтың 
туындай желбірей түсуде! Оның 

өмірі мен шығармашылығына қа-
тысты қаншама зерттеулер мен 
ғылыми еңбектер жазылуда. Дис-
сертациялар қорғалды. Ақын өмірі 
мен шығармашылығына қатысты 
«Мұқағали оқулары», жыр мүшәй-
ралары, түрлі байқаулар жылда 
өтеді. Өзі өмірден өткеннен кейін 
де өзінің көптеген жыр жинақтары, 
прозалық, сахналық шығармала-
ры мен аудармалары, күнделік-
тері толықтырылып, қайта басыл-
ды. Оқырмандар сүйсініп оқитын 
«Мұқағали журналының он бір 
жылдан бері еш кідіріссіз, терең 
мазмұнда шығып келе жатуының 
өзі ұлы ақынға деген үлкен құрмет 
деп түсінуіміз керек.

*  *  *
Ақын аға туралы естелік жазу-

ды қолға алған сонау тоқсаныншы 
жылдары інісі жайлы естелік сөзін 
есту үшін атақты Нұрғиса Тілен-
диевтің шаңырағында екі-үш рет 
болып, ақынның анасы Нағиман 
шешемізден, туған  інісі-Тоқтар-
байдан естелік деректер жазып 
алу мақсатымен екі-үш мәрте сөй-
лесудің сәті  келіп еді. Мұқаңмен 
қатты сыйласқан балдызы гене-
рал-майор Әбдіқайым Исабаев, 
әйгілі қаламгерлер Әбділдә Тәжі-
баев, Мұқаметжан Қаратаев, Әбіш 
Кекілбаев, Фариза Оңғарсынова, 
Тұманбай Молдағалиевтар секілді 
ерен ақынның Ұлы рухы алдында 
шама-шарқымша қызмет етуге ты-
рысқаныма тағы да тәубе деймін.

Кейде оқырмандармен кезде-
су өткен сәттерде: Мұқағали жай-
лы енді нені зерттеп, не жазбақсы-
з?,-деп сауал тастайды.

Қазір «Мұқағалидың біз біл-
мейтін қырлары» деген тақырып-
та қалам тербеп жүрген жайым 
бар. Ақын отыздан асқанда;

...Отыз бес жыл өмірді кезіп 
келем,

Енді отыз бес бола ма? Сезік-
тенем!?,-деп неге жазды?

Мұны өзі мойындап өткен 
Жаратушы айтқызды ма?... әлде 
ғұмырының қысқа болатынын өз 
жүрегі сезді ме?.. 

...Өзімнің есебімде,
Жасым-биыл қырықтың бесе-

уінде.
Сарқылып өсегің де, есебің 

де,
Ұйықтап кетсем жарар еді 

төсегімде,-деді өлерінен санаулы 
айлар ғана бұрын!?...

Таңданбай көріңіз. Бұл не? 
Көріпкелдік пе, әлде өз тағдырын 
алдын-ала болжау ма? Тағы бір 
жазбасында: - Мен жиырмасын-
шы ғасырдың азаматымын. Ал 
өлеңдерім жиырма бірінші ғасыр 
ұрпақтарымен сырлас, мұңдас 
болады,-деген мазмұнда  ой айт- 
қаны бар. Өмірдің ащысы мен тұ-
щысын тата жүріп, Ұлт пен Ұрпақ 
адам мен Заман, Уақыт пен Қоғам 
жайлы тереңнен толғап, сан түрлі 
тақырыпта өте сапалы туындылар 
жазған Мұқағали өткен ғасырдың 
жетпісінші жылдарының басында 
өз тағдыры жайлы інілік сырын 
айтып, сол кездегі Қазақстан Ком-
партиясының бірінші хатшысы  
Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевқа 
хат жазады. Өкініштісі, ол хатты 
бергі жақтағылар Димаш ағамы-
здың қолына жеткізбейді. Демек, 
Мұқағалидың  біз әлі біліп, танып, 
зерттеп болмаған қырлары көп. 
Оны ашу мүмкін бүгінгі біздің, біз 
аяқтай алмай кетсек, келер ұр-
пақтың мойнындағы парыз деп 
білем... Өз басым осы тақырыпты 
ашу үшін өмір жетсе, тағы да бір 
кітап жазып, оқырмандар қолына 
берсем деп армандап жүрмін. Бұл 
енді Уақыттың еншісінде...

Айтақын ӘБДІҚАЛ,
Қазақстан Жазушылар  

одағының мүшесі, ақын,
Мұқағали Мақатаев 

атындағы сыйлықтың 
лауреаты. 
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Хантәңірінің хас жүйрігі Хасенәлі САМАТЫРОВ жайында аз-кем әңгіме
Әңгіме ауаны Жетісу жыраулық, ақындық мектебінің түлегі, Құланаян Құлмамбет негізін салған суырыпсалма өнердің 

жалғастырушысы, талантты ақын-жыршының бірі Хасенәлі Саматыров туралы болғалы отыр.

Жарқын бейне

Дәстүрі жоқ, ұстазы мен 
шәкірті жоқ жерден талантты 
тұлғаның шығуы да екі талай. 
Сондықтан да Құлмамбеттен 
бастап Албан Асан, Көдек, Таң-
жарық, Бөлтірік, Қапез секілді 
ұлы тұлғалардың мұрасынан үлгі 
алған Хасен де ұстаздары секіл-
ді шәкірт тәрбиелеп, жасындай 
жарқ еткен Оразалы Досбосынов, 
Бақыт Жағыпарұлы секілді айтыс 
өлкесінің ақ алмасын тәрбиелеген 
де еді.

Екінің біріне бұйыра бермей-
тін еркін жүріп, өнермен айналы-
су тағдыры Хасенге бұйырмаған. 
Бірде механизатор, бірде малшы 
бола жүріп, орта білімді толыққан-
ды аяқтағанымен ары қарай 
білімін  жетілдіре  алмай, әдеби 
өмірге етене араласып, поэзия 
тұнығын сүзіп ішуге мүмкіндігі 
болмай, тағдырдың тапшылығын 
жігерімен жеңіп ақындық, айтыс 
өнеріне мойын бұрып, бойын-
дағысын берер шағында өзі туған 
Қарасаздың қас тұлпары Мұқаға-
ли ағасы тәрізді өмірден ерте 
кеткен, төл шәкірті Оразалының 
орны толмас қазасын көріп ат-
танған еді арғы әлемге. Орақ тілді 
Оразалы шәкіртінің қазасына қа-
бырғасы қайыса отырып:

Оразәлі, қайдасың?
Қас-қағымда,
Мені тастап кеттің бе 
                           басқа ауылға?
Бейнең сенің әлі тұр 
                                    күлімдеген,
Қасқа тайды суарған баста-

уыңда, – деп жүрегі қан жылай 
жоқтап еді.

Хасен қайда жүрсе де, қой 
соңында сабылса да, Хантәңірінің 
бөктерінде құлақ жарар трактор 
дауысы тұмшалағысы келсе де, 
жүрегіне жылы ұя салған ақын-
дықтан қол үзбеді. Бірде жырау-
ларша тауға қарап тұрып жыр төк-
се, енді бірде Кенен атасы секілді 
жайқалған шөпті де, тау суының 
асау ағысын да жырға қосты.

Ақындық жолға түскен ол  
«Алтынды шыққан жерінен қаз» 
дегендей Кеңестік кезеңде айтыс 
дәстүрінің алтын бесігі болған 
Жамбыл атасының ауылына бес 
мәрте ат басын бұрып, айлап бол-
маса да апталап жататын. Осын-
дай ізденісінің нәтижесінде қой 
мен трактор артта қалып, аудан-
дық автоклуб меңгерушісі, ән мен 
жырдың  ортасында жүретін, ел 
іздейтін ақынға айналды.

Айтыстың халқымызға қай-
та оралуы Хасеннің айтыс деген 
аламанға қосылу кезеңмен тұспа-
тұс келді. 1985 жылы Жеңістің 40 
жылдығына орай өткізілген облыс- 
тық ақындар айтысында жүлделі 
бірінші орынды жеңіп алды. Сол 
қарқынмен  талай республикалық, 
облыстық айтыстарға қатысып, 
топ алдында маңдайы жарқырап 
көріне бастады.  

Хасенәлі Нәсілхан Тоқтасы-
нова, Әселхан Қалыбекова, Нұр-
лан Әбдібеков, Есенқұл Жақып-         

беков, Күлпара Құсайынова, 
Биғайша Медеуова, Шорабек Ай-
даров сынды айтыстың ақтаңгер 
жүйріктерімен сөз сайысқа түсті. 
Ыстықкөл облысы, Түп  ауданына 
қырғыздың Балыбай батырына 
арналған тойда айыр қалпақты 
ағайынның Тоқтарбай, Әбсәмбет 
сынды  ақын-ыршыларымен  сөз  
барымтасына  түсіп:

Өлең етіп берейін,
Қырғыз халқын жат қылмай.
Өңшең манап ішінде,
Сөз асылын мерт қылмай.
Жақсыны жақсы демесең,
Кетемін ертең таптырмай.
Атымтай жомарт секілді,
Пейіліңді қырғыз мәрт 
                                        қылғай.
Жамандамадым біріңді,
Ішіңнен шыққан сатқындай.
Өсірген мені қазағым,
Қанаттыға қақтырмай,
Кеуделіге соқтырмай, – деп 

бас жүлдені иеленіп, ақ жал сәй-
гүлік мініп қайтқан еді.

Хасен айтыстары сол бір кез-
де көп ақын пайдаланған жаттан-
ды сөздерден, күні бұрын жазып 
алатын әзір жыр шумақтарынан, 
алдын ала келісілген жыр жол-
дары емес, айтыс үстінде туған, 
суырып салып шығарылған та-
пқырлыққа толы, бірден айтылған 
шумақтар еді.

«Ақынмын сөзі жетер сан ға-
сырға», – деп болашаққа сенім-
мен қараған, айтыс өнерінде қол 
таңбасы мен дауысы қалған Ха-
сенәлінің өз мектебін қалыптас- 
тырып, жаңғыртуға, ізін басатын 
шәкірттер даярлауға, олардың 
қолына қасиетті домбыраны ұста-
тып, топ алдында сөз жарыстары-
на шығып шыңдалуына көп күш 
салды.

Хасен қара өлеңге де қалам 
тартқан. Дегенмен айтыскерлікке 
жақын ақынның көптеген өлең-
дері суырып салып айтылған 
туындылар.

«Ақынға  қара  сөзден  өлең  

оңай», демекші қолына  домбыра  
тисе, арқаланып  шыға  келетін қа-
сиеті бар еді.

Хасен Саматыров – суреткер 
ақын. Айтатын ойын, дәйекті, көр-
кем тұжырымын шебер жеткізе 
білген талант. Жыр жолдарын әр-
лендіріп, көркемдік келісімін кел-
тіріп көңілге қондырады. Мәселен 
«Қарасаз» атты өлеңінде:

Бұлты жоқ аспанында 
                               теңгедейін,
Сұлуым, сені кіммен 
                               теңгерейін.
Төрінен Шәлкөденің ай 
                                туып  тұр,
Қайынға күлімдеген жеңге-

дейін, – деп тапқыр баламамен 
Қарасаздың жарасымды кел-
бетін сипаттайды. Туған жерге 
деген өшпес махаббатын, сөнбес  
құштарлығын, одан  алған  нәрі  
үшін  рахметін  суырып салып 
та, қағаз  бетіне  қалам  арқылы  
түсіріп те Хасен ақын ел есінде 
қалды. Өзінің туған жері «Қара-
сазды» Мұқағалидан кейінгі жері-
не жеткізе жырға, әнге қосқан 
ақын:

Кім екен саған берген 
                              көрік  мұндай,
Көңілім тыншымайды 
                              көріп тынбай.
Тұзкөлім, сұлу айна 
                                көріктім-ай!
Қарасу иірімді көбіктім-ай!
Жас шыбық, бетегелі, 
                                 бозқараған,
Көркіңді әрлендірген 
                              беріп шырай.
Хасен жырларында қоғамға, 

жалпы, адамзат баласына ор-
тақ мәселелерді қозғайды. Өзінің 
ой-пікірін, көзқарасын ашық біл-
діріп отырады. Не жазса да жан-
тәнімен беріле жазады. Ол жазба-
лардан ақынның ақ жүрегі, асқақ 
рухы, кіршіксіз таза пейілі, ада-
ми қадір-қасиеті көрініп тұрады.       
Қуанғанын да, кейігенін де жасыр-
майды. Ағынан ақтарыла салады. 
Өзінің болашақ оқырмандарына 

сыр айтады.
Әр төбені саралап,
Жан баға алмай келгем жоқ,
Кедей болып өлгем жоқ,
Байлық та қуып көргем жоқ.
Атама нәлет келтіріп,
Намысын елдің бергем жоқ.
Екі торы баласын,
Бірінен-бірін бөлгем жоқ.
Хасен өмірін оның лирикалық 

жырларынан, айтыстарынан, ар-
науларынан бөліп қарауға бол-
майды. Өмірдің өзі қуаныш пен 
қайғыдан, сүйіну мен күйінуден, 
ғажап пен азаптан тұрады. Бұл – 
барлық адамзат баласына ортақ 
тағдыр.

Хасен – жыраулық дәстүрдің 
сарқыншағы іспетті ақын. Ол нені 
жазса да шамадан тыс тебіреніп, 
егіліп еміреніп, төгіп жазады. Және 
шынайы, мөлдіретіп, төгілдіріп, ой 
мен сезім теңізінің тұңғиығына 
көмілдіріп жазады. Көкейіне кеп-
телген запыран ой мен лықсыған 
сезім жырларын оқыған сайын 
сусып үгіледі де отырады. Қайта-
ланбас талант, таудай тұғырына 
отыра алмай кеткен тұлғаның күн-
нен-күнге Хантәңіріндей асқақтай 
беретінін оның халқына деген 
қисапсыз махаббатынан іздеген 
жөн болар. Хасендей таланттың 
кез-келген өлеңінде халықтық 
сипат пен ұлттық үрдіс үкіленіп 
тұрады. Біртуар тұлғаның жырла-
ры тәрбиенің тамаша үлгісі. Оны 
жыр жолдарына көз тіккен сайын 
байыптай түсесіз. Хасеннің сыры 
мен қыры таусылмақ емес.

Поэзия – адам табиғатының, 
ақын табиғатының жаршысы, жыр-                                                                
шысы. Өзектен өніп шыққан өлең 
ақынның өз табиғатын танытқан-
да тәнті етеді. Хасен өлеңіндегі 
осы табиғилық, қарапайым қа-
зақы табиғат болмысын шынайы 
бейнелеумен үлкеннің де, кішінің 
де көңіліне ұялай кетеді.

Бәйбішем, бүгін мені 
                            тыңдашы бір,
Беймәлім көңіл кіммен 

                               сырласып жүр.
Көңілсіз күзбен бірге 
                                   күмілжітіп,
Көтертпей көңілімді 
                          мұң басып жүр.
 
Көк көйлек көңіл шіркін 
                               тозды білем,
Жағасын күннен-күнге 
                                кір басып жүр.
Үмітпен ақыл-ойын 
                                   сарқып ішіп,
Ақынның адам деген 
                                 сұлбасы жүр.
 
Жарамас күліп келіп, 
                           жылап кеткен,
Адамбыз өмірге аз 
                              тұрақ тепкен.
О, қайран Мұқағали, 
                                    арысым-ай,
Жалған деп бұл өмірді 
                               бір-ақ тепкен!
Небәрі үш-ақ шумақтан тұра-

тын осы өлеңде өмірдің күйбең 
тіршілігі, келешекке деген сенім-
сіздік, жалған дүниенің  көрінісі 
нақты-образды бейнемен беріл-
ген.

Поэзия әр адамда бар, бірақ 
бәрі бірдей емес. Ал Хасен-
нің әлемі өзгеше, тек өзіне тән. 
Жүрегіндегі лаулаған поэзияны, 
ғашықтық сезім мен жалпы  адам-
ның жан дүниесін суырып салып 
айту, қағаз бетіне түсіру, көрінген-
нің қолынан келе бермейді.

Хасен – әншілік пен ақын-
дығын тең ұстаған өнерпаз. 
Домбыраның құдіретті үнімен  
кестеленіп, әдемі ән әуенімен 
ажарлана түсетін жүректен 
шыққан өлең жолдары тыңдаушы-
ларының  көңіл түкпіріне қонақтап 
жататын еді. Келісті әзілдері, 
қағытпа жолдары айтыстарының 
ажарын кіргізетін.

Хасен - сатира деген жауын-
гер жанрда да бағын сынап көрген 
талант. Оның сатиралық шығар-
маларынан сөзінің тұздығы, 
тілінің тотияйындай күйдіретін 
уыттылығы сезіледі. Жанды      
жабырқататын жат қылықтар-
ды, қоғамдағы келеңсіздіктерге 
сөз сойылын  жұмсап, ащы еті-
не тұщы таяқ тигізеді. Бұған Ха-
сенәлі өте шебер еді.

Ақын 58 жасында 2013 жылы 
4 қаңтарда өмірден өтті. Бірақ 
артында өшпес мұра өлеңдері, 
әндері, толғаулары, айтыстары 
қалды. Хантәңіріндей басын көк-
ке тіреген елі мен халқы, айдын 
көлде бірге жүзген, айтыс деген 
әлемде қатар қанат қаққан ай-
тыскер ақын достары қалды. Ар-
тында осындай мұра қалдырған 
Хантәңірінің хас жүйрігі Хасенәлі 
ақынның аты ұмытылуы мүмкін 
емес.

Анарбай БҰЛДЫБАЙ,

филология ғылымдарының 

докторы, профессор, 

фольклортанушы.
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Біз білмей келген шындық
Тарихтан тәбәрік

Ардагер жазушы Сапабек Әсіп саналы ғұмырын халқымыздың бірлігі мен келісіміне, қазақ 
жерінің тұтастығына арнаған майдангер журналист, көрнекті қоғам қайраткері. Еңбек жолын қатар-
дағы журналист қызметінен бастап кейін Қазақ Совет энциклопедиясы бас редакторының орынбаса-
ры лауазымын абыроймен атқарған. Автордың «Топжарған», «Әліби Жангелдин», «Қазақ қасыреті» 
атты деректі кітаптары оқырмандарға жақсы таныс. Оның қазақ елінің тағдырына қатысты жазған 
публицистикалық мақалаларының орны ерекше. Соның бірі 1917 жылы Кеңес өкіметі билікке келген 
уақытта қазақ еліндегі ұлттың өзін-өзі билеу мәселесіне арналады. 

1917 жылы буржуазиялық-де-
мократиялық Ақпан револю-
циясынан кейінгі пролетарлық 
революция деп аталған Қазан рево-
люциясының көсемдері Ресей им-
периясының шет аймақтарындағы 
ұлт-азаттық қозғалысты өздерінің 
одақтасы деп жариялады. Олар 
отаршылдықта езілген халықтар-
дың бостандық алатындығын жа-
риялап, халыққа өздерін-өздері би-
леу құқығын беретіндігін мәлімдеді. 
Ұлттың өзін-өзі билеуі ұлт-азаттық 
күресінің ең басты мәселесі. Бұл 
жөнінде Әліби Жангелдин бастаған 
қазақ большевиктерінің де, Әлихан 
Бөкейханов бастаған Алаш  пар-
тиясы мен Алашорда үкіметінің 
де мақсаты бір жерге үйлесе кетті. 
Өйткені, екі жағы да автономиялық 
республика статусын алуды, оның 
билік тізгінін қазақтардың өз қо-
лына беруді мұрат тұтқан. Азамат 
соғысы бел ортадан ауған шақта 
Алашорданың керегелері қисай-
ып, уықтары ыдырап тұрды. Оның 
есесіне Кеңестік Қазақ автономия-
сын құруға қолайлы жағдай туды. 
Ол үшін көптеген дайындық жұмыс-                                                  
тарын жүргізіп, облыстық, уездік 
кеңестердің басын қосып, қазақ өл-
кесін басқаратын бүкілқазақтық бір 
комитет – ұйым керек. 

Әліби Жангелдин сол ойларын 
негіздеп 1919 жылы мамырдың 
басында Ресейдегі Халық Комис-
сарлары кеңесіне арнайы хат жол-
дады. Оның ұйымдық құрылымы, 
кім басқаруы тиіс, мүшелері кімдер 
болуы керектігі жөнінде де нақты 
ұсыныс жасады. Ондай ұйым «Қа-
зақ революциялық комитеті» деп 
аталды. Осындағы: «Менің ұсыны-
сым бойынша», - дегеніне қараған-
да, Қазақ елін басқаратын Қазақ 
революциялық комитетінің (ары 
қарай – Қазревком) төраға қызметі-
не өзі лайық екендігіне Әліби Жан-
гелдиннің күмәні болмағаны анық 
аңғарылады. Ия, парасат, білім, 
іскерлік қабілет, қазақ жұртына та-
нымалдық, абырой-бедел бәрін 
қоса таразыға тартқанда, сол кез-
дегі Казревком мүшелігіне сұрып-
талып алынған кандидаттардың 
ешқайсысына қояр кінә жоқ.  

Бақытжан Қаратаев, Ахмет 
Байтұрсынов, Мұхамедияр Тұнға-
шин, Сейітқали Меңдешев, Байқа-
дам Қаралдиннің қайсысы болса 
да Қазревком төрағалығына үміт-
кер азаматтар. Бұл арада Қаз-
ревком мүшелігіне сайланатын 
орыс және басқа да ұлттардың 
өкілдеріне тоқталмасақ та бола-
ды. Өйткені, Станислав Пестков-
скийдің айтуы бойынша, кеңестік 
орталық үкіметтің басшылары 
«Қазревкомның төрағасы жергілікті 
ұлттың өкілі – қазақ болсын» деп                         
бірауыздан келісіп қойған болатын. 
(«Советская степь», 04.10.1930). 
Қазақ өлкесін басқаратын орган-
ның басшылығына кімді қою керек? 
Әңгіме соған тірелген. Жоғарыда 
айтылған мүшелікке кандидаттар-
дың әрқайсысына жеке-жеке ауы-
зша мінездемелер дайындалып, 
талқыға түскен. Кімнің кім екені 
сонда белгілі болған. 

Әліби Жангелдин – 1915 жыл-
дан РСДРП (В.ИЛенин құрған 
партия) мүшесі. Партияның 
тапсырмалары бойынша Қазан 
революциясына дейінгі жылдарда 
Далалық қазақ өлкесінде, Қырымда 
жұмыс істеген. 1917 жылдың жел-
тоқсанында Халық Комиссарла-

ры кеңесінің кезекті мәжілісінде 
Торғай облысының әскери комис-
сарлығына тағайындалған. Ленин-
нің тікелей қолынан Далалық Қазақ 
өлкесінің Төтенше комиссары ман-
датын алып, сол қызметінде көп 
жұмыс тындырып, сыналған боль-
шевик. Абырой беделінде дақ жоқ. 

Бақытжан Қаратаев - батыл 
қайраткерлігімен, шешендік та-
лантымен танылған белгілі заң-
гер. Мемлекеттік Думада патша 
үкіметінің қазақ халқына жасап оты-
рған отаршылдық саясатын айып-  
тап сөйлеген сөзі В.И.Лениннің 
назарын аударған. Большевиктер 
партиясының басшысы В.И.Ле-
нин сияқты ақсүйек (дворян) тұқы-
мынан шыққан тұлға. Ақпан рево-
люциясына дейін патша үкіметімен 
жаман болмаған. Романовтар пат-
шалығының 300 жылдығына арнап 
өз ауылын Романовка деп атаған. 
Большевиктер жағына шыққанына 
әлі жыл толмаған кез. 

Ахмет Байтұрсынов – Алаш 
ұлттық партиясының негізін қала-
сып, құруға белсене араласқан ірі 
қайраткер. «Қазақ» газетін шыға-
рып, ағартушылық бағыт ұстаған 
демократ. Патша заманында көп 
қуғын-сүргінге ұшыраған. Әліби 
Жангелдиннің айтуынша, көрнекті 
әдебиетші, ғалым. Кеңес өкіметін 
мойындап, Алаш партиясынан да, 
Алашорда үкіметінен де қол үзгені 
кеше ғана.

Сейітқали Меңдешев – пара-
сатты, білімді қайраткер. Больше-
виктік жұмыстағы тәжірбиесі аз. 
Орал облыстық оқу бөлімінің мең-
геруші қызметінен Қазревком мү-
шелігіне көтерілудің өзі аз дәреже 
емес. Қабілеті ерекше бағаланып, 
ұсынылған. Жаңа лауазымға толық 
сай келеді. 

Мұхамедияр Тұнғашин мен 
Байқадам Қаралдиннің бірі 
бұрынғы губерниялық, енді бірі 
бұрынғы уездік мекеме қызметкер-
лері. Патшадан алған шен-шекпен-
дері, наградалары бар. Бұлардың 
кейде бір бүйрегі Алаш партиясы-
на бұрса, бір бүйрегі Кеңес өкіметі 
жағында тұрады. (С.Пестковский, 
«Советская степь» 4.10.1930).  
Екеуін де Қазревком мүшелігіне 
пайдалану орынды. 

Сонымен, таңдау революция- 
лық жұмыс тәжірбиесі жеткілікті, 
саяси көзқарасы, ұстанған бағыты 
жағынан сенімді Әліби Жангелдин-
ге түсті. Орталық үкімет пен партия 
басшылығы оны Қазревком төраға-
лығына тағайындауды ұйғарды. 
Ұлт істері жөніндегі халық комисса-
ры И.В.Сталин бұл шешім туралы 
Ә.Жангелдиннің өзін оңаша бір қа-
былдағанда ашық айтып, көңілден-
діріп те қойған. 

Бірақ, Әліби Жангелдиннің бұл 
қуанышы ұзаққа бармады. Ста-
лин қазақ делегаттарын шақырып 
алып, қазақ өлкесін басқаратын 
Қазревком төрағасы қызметіне Әлі-
би Жангелдиннің кандидатурасын 
ұсынатындығын айтқанда, қазақ 

делегаттары құлаққа ұрған танадай 
бір сәт тым-тырыс бола қалды. Со-
дан кейін, қазақ делегаттары ара-
сынан біреуі орнынан тұрып: 

– Пікір айтуға бола ма? – деп 
сұрады. 

– Неге болмасын. Әбден бола-
ды, - деп Сталин пікірді тыңдауға 
ықыласты екенін білдірді. 

Пікір жақсы-ақ басталды. Ол 
Әліби Жангелдиннің Кеңес үкіметі-
не, қазақ халқына сіңірген еңбегін 
айтып мақтады. Қазревком төраға-
сы қызметіне лайықты қазақ екенін 
де өте орынды дәлелдеді. Бірақ... 
Осы бірақтан кейін көмей белгілі 
бола бастады. Біз қазақ деген кең 
байтақ далада басымызды қоса-
мыз деп бас ауыртпай еркін өскен 
елміз. Қазақ үш жүзге бөлінеді. 
Бұрын оларды әрқайсысын өз хан-
дары мен сұлтандары жеке-жеке 
билеген. Ал жүз дегеніңіз әлдене-
ше руларға, рулар аталарға бөлініп 
кете барады. Ұлттық, мемлекеттік 
маңызы зор мәселенің тағдыры 
шешілер кезде «біреуі олай қарап, 
біреуі былай қарап, түгел сөзді 
тыңдамайтын», бірінің сөзіне бірі 
тоқтамайтын халық дүниеде екеу 
болса соның бірі  - қазақ, жалғыз 
болса да сол қазақ. Сондықтан 
Әліби Жангелдин қаншалықты па-
расатты, зор білімді, іскер болса 
да оны Қазревком төрағасы қыз-
метіне тағайындауға болмайтын 
бір айыбы бар. Ол айыбы – ұлты 
қазақ. Орталық өкімет алдына қояр 
өтінішім: Қазревком төрағасы орыс 
немесе басқа бір бейтарап ұлттың 
өкілі болсын! 

Жангелдин ғана емес, жалпы 
қазақ ұлтынан шыққандарды Қаз-
ревком төрағалығына тағайындау- 
ға қарсы екендігі туралы қазақ де-
легатының ұсынысына таңданып, 
ойлана тыңдап отырған Сталин 
енді не істеуіміз керек дегендей 
біраз үнсіз отырып қалды. Содан 
кейін барып: 

- Бұған не айтасыздар? – деп 
делегаттарды жағалай бір шолып 
өтті.

Қазақ делегаттарының  
жаңағыға  қосары да,  алары да 
жоқ болып шықты. Бас изеумен 
мақұлдап, өздерінің ризашылықта-
рын білдірді. 

Әліби Жангелдин осылайша 
төраға тағына отырмай түсіп қал-
ды.

Сталиннің қазақ делегатта-
рымен келесі кездесуі көңілді өтті. 
Ол қазақтардың тілегін қанағат-
тандыруды жөн деп тапқанын, Қаз-
ревком төрағалығына Ұлт істері 
жөніндегі халық комиссарының 
орынбасары Станислав Пестков-
скийді тағайындауды ұйғарғанын 
айтты. Қазақ делегаттары жарыса:   

– Дұрыс! 
– Дұрыс шешім! Мақұлдаймыз! 

– десіп ризашылықтарын білдірді. 
Қазақтар осылай қазақтың қо-

лына тигелі тұрған ұлт билігінің 
тізгінін поляк ұлты өкілінің қолына 
ұстатып жіберді. 

Бұл жай осы кезге дейін та-
рихшылардың назарына ілінбей, 
ол туралы ашық айтылмай келеді. 
Білмегендіктен емес, әрине. С.Зи-
манов, С.Дәулетова, М.Ысмағұлов 
өздерінің «Казахский революцион-        
ный комитет» атты кітабында бұл 
жайды қазақ даласында Кеңес 
өкіметін орнатып, оны нығайту үшін 
революциялық күресте шыңдалған 
тәжірбиесі мол С.Пестковский си-
яқты табанды қайраткер керек бол-
ды. Қазақ қайраткерлері арасында 
дәл ондай даярлығы бар адам та-
была қоймады. Қазревком төраға-
лығына қазақ емес, бейтарап ұлт 
өкілі тағайындалуының басты бір 
себебі осы деп түсіндіреді. 

Кезінде еш жерде жариялан-
бай, айтылған жерінде қалып 
қойған сол бір шындықтың шетін 
С.Пестковскийдің өзі естелік 
есебінде жазып, 1930 жылғы 4 қа-
занда «Советская степь» газетінде 
жариялаған. Онда С.Пестковский: 
«Қазревком төрағалығына жер-
гілікті ұлттың өкілі – қазақты тағай-
ындау жөнінде Орталық үкімет 
берік тоқтамға келген еді. Бірақ, 
қазақ делегаттарының біз өзара 
келісіп жұмыс істей алмаймыз ғой, 
сондықтан Қазревком төрағалығы-
на орыс немесе басқа бір бейтарап 
ұлттың өкілін тағайындаңыздар 
деп тілек қоюына байланысты Ұлт 
істері жөнінде халық комиссары 
Сталин  өзінің орынбасары болып 
істеп жүрген мені ұсынды. Орта-
лық үкімет те, қазақ делегаттары 
да бұған қарсы болған жоқ», - деп 
жазады. 

С.Пестковскийдің осы естелі-
гіне қарап, Қазревком төрағасын 
сайлау мәселесіне қазақтардың 
өздері иісі қазақтың ол орынға оты-
руға қарсы шыққаны қайран қал-
дырады. Егер академик Серікбай 
Бейсембаев «Ленин и Казахстан» 
атты іргелі монографиясында осы 
жайтты келтірмесе, сілтемедегі га-
зет мақаласы белгісіз күйінде қала 
берер ме еді, әлде қайтер еді?  

1947 жылы ұлы Қазан револю-
циясының 30 жылдығына байла-
нысты Бүкілодақтың коммунистік 
партияның Орталық Комитетінің 
тапсырмасы бойынша революция-
дан бұрынғы стажы бар қарт боль-
шевиктердің естеліктері жазылып 
алынған. Тарих ғылымының кан-
дидаты Раиса Исаковна Голубева 
Мәскеуден стенографисткасын 
ала келіп 1946 жылдың желтоқ-
саны мен 1947 жылдың қаңтар 
айы аралығында Әліби Жангел-
диннің қасында отырып естелігін 
қағазға түсірген. Сонда ол Орталық 
үкімет өзін Қазревком төрағалығы-
на ұсынғанын, делегаттар мұның 
өзіне емес, қазақтар өзара келісе 
алмаймыз ғой, деп бейтарап ұлт 
өкілін сұрап алғанын ашық айтып-
ты.

Ақылға салсақ, қазақтар өз 
қазағының төрағалыққа тағайын-
далуына қарсы шықпауы керек 
еді. Алайда, Әліби Жангелдинді 

дәлелін тауып жақсы-ақ құлатқан. 
Бірақ, орталарынан біреуді ұсынай-
ын десе, үлкен лауазымды біріне 
бірі қимай, биік мәртебені бейтарап 
басқа ұлттың өкіліне беруді жөн 
көрген. Ұзын сөздің қысқасы осы. 

Қазақи қызғаныш ұлт билігін 
құрбандыққа шалып жіберген. 

Ең жаманы: қазақи қызғаныш 
ұлт билігін бір жолға құрбандыққа 
шалып қана қойған жоқ. Мәскеу-
дегі Орталық үкімет мүшелерінің 
миына: «қазақ байғұс өз тізгінін өзі 
ұстауға әлі дайын емес екен ғой», 
деген ұғымды тесіп құйып кетті.   

1920 жылдың көктеміне қарай 
Польшамен арадағы соғысқа бай-
ланысты С.Пестковский Мәскеу-
дегі жұмысқа шақырылады. Міне, 
дәл осы кезеңде Қазревком үлкен 
бір «ұйымшылдық» танытты. Орта-
лыққа үсті-үстіне жеделхат жолдап, 
С.Пестковскийді орнына қалды-
руды өтінді. Орталық үкімет бұл 
тілекті қабылдап, бейтарап төраға-
ны қазақтың дәм-тұзы уақытша 
болса да тағы ұстап қалды. 

Бірақ арада үш-төрт ай өткен-
нен кейін, 1920 жылдың жазында 
С.Пестковский Мәскеуге жұмысқа 
шақырылып, оның орнына тағы 
бір поляк – Радус-Зенкович тағай-
ындалды. Радус-Зенкович кейін 
Қазақ Автономиялық Кеңестік Со-
циалистік Республикасы құрылған-
да Халық комиссарлары кеңесінің 
төрағалығына сайланып, партия- 
лық билікті өз қолына алды. 

Осылайша Қазақ елін басқару 
тізгінін «бейтарап ұлт» өкілінің қо-
лына ұстату дәстүрге айналып кете 
барды. 

Өткенге өкініп, сан соққаннан 
пайда жоқ дейміз ғой. Сөйтсе де 
айтпасқа тағы болмайды. Бәрінен 
бұрын оның бүгінгі келер ұрпаққа 
тарихи тағылымы қымбат. Қазақ 
делегаттары Әліби Жангелдинді 
құлату үшін қазақ ұлтының билігін 
құрбандыққа шалып жіберді. 

Дәл сол күні қазақ ұлтының 
билігі құрбандыққа шалынып қана 
қойған жоқ, көп кешікпей 1932 
жылғы аштықтан қазақ жұртының 
1 миллион 700 мыңдай өмірі қоса 
қиылып кетті. 

Әттең... Әттең! Тоз-тоз болып 
кеткен Қазақ елінің басын қосып, 
басқару үшін құрылған Қазақ рево-
люциялық комитетінің басшылығы-
на қазақ отырғанда ол қызмет кейін 
тағы бір қазаққа мұра болып қала-
тын еді. Сонда 1925 жылы Қазақ 
Автономиялық Кеңестік Социа-
листік Республикасын басқаруға Ф.
Голощекин емес, Тұрар Рысқұлов, 
Сәкен Сейфуллин, Ораз Жандо-
сов, Смағұл Сәдуақасов, Сұлтан-
бек Қожанов, Сейітқали Меңдешов 
сияқты ұлтжанды азаматтардың 
бірі отырса, 1932 жылғы аштықтан 
қазақ халқы топалаң тиген қойдай 
қырылмайтыны анық еді.  

                      ХХХ
Қара көз қазағымыздың бойы- 

на сіңіп қалған жүзге бөліну, қыз- 
ғаныш пен көре алмаушылықтың 
салдарынан және ауызбіршіліктің 
болмауынан қазақ елін басқаруға Ф.
Голощекиннің не себепті тағайын-                                                                  
далғаны, 1937-1938 жылдардағы 
халық жауларымен күрес науқа-
нында өз қазағымыздың білекті 
сыбана кірісуі өз алдына бөлек 
тақырып.                                                                                  

             
 Санат ӨМІРХАНҰЛЫ,             
     Нарынқол ауылы.

Есте болсын!

Райымбек ауданының өңірінде барлық 
санаттағы шаруа қожалықтарында мал қыс- 
тату науқаны басталды. Биылғы күз жыл-
дағыдан ерекше болды. Қар жауып, қазан 
ұрмай-ақ аудан жұртшылығы биыл қыстың 
ерте түсетінін айтып жатыр. Әдетте бұл өңір-
ге  келетін қаһарлы қыс мезгілі ерте келетін. 
Дегенмен қыстың қамын жазда ойлайтын 
ағайын бұл жолы да жылдағы тірлігіне кірісіп 
кетті. Көктемгі және жазғы мезгіл шаруалар 
үшін қолайлы болғандықтан, шабындықтарда 
табиғи шөп мол болып, мал азығын дайын-       
дау науқаны ойдағыдай өткен болатын. Та-
биғаттың тылсым құбылысына шектеу жоқ. 
Қыс мезгілі кейде тым ертелетіп, ойламаған 

жерден келіп қалатыны бар. Сондықтан да 
қыстың көзі қырауда әуелі бастың, одан кейін 
малдың амандығын ойлаған жөн. Ауданы-
мыз таулы аймақта орналасқан өңір болған-
дықтан қар әдеттегіден қалың түсіп, алыс- 
тағы малшы ауылдармен байланыс болмай 
қалу жағдайлары да орын алуы мүмкін. Сон-
дай-ақ мал азығын қыстауларға жеткізуде 
айтарлықтай кедергілер туындап, тіпті мал 
шығыны да болуы ғажап емес. Осы жағдай-
дың орын алмауы үшін мал қыстауы науқа-
нына толық қанды дайындалып, бақташының 
және төрт-түліктің  жағдайын қамтамасыз ету 
керек. 

Қысқы мал қыстату науқаны кезінде аса 

қауіпті індет ауруларына және басқада мал 
шығынына алып келетін аурулардың алдын 
алу, мал шығынына жол бермеу, малдарды 
сапалы күтіп бағуды жолға қою мақсатында 
Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 10 
шілдедегі «Ветеринария туралы» заңының 
25 бабының талаптарын және Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы ми-
нистірлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы 
16-02/701, «Жануарларға қарау қағидаларын 
бекіту туралы» бұйрығындағы талаптардың 
өздеріңізге қатыстысын  қатаң сақтаула-
рыңыз қажет. «Заңға бағынған құл болмай-
ды» деп батыр Бауыржан атамыз айтқандай 
шаруашылықты жүргізу барысында жоғары-

да аталған Заң талаптары мен арнайы қағи-
да талаптары аясында жұмыс жүргізілсе мал 
шығынына жол бермеу, мал өнімділігін арт-
тыруда үлкен жетістікке қол жеткізу мүмкіндігі 
артады. 

Науқан кезінде мал шығынының болмауы 
− келер жылғы мол өнімнің кепілі. Сондықтан 
аудан және ауыл әкімдіктері салалық меке-
мелермен бірге мал қыстату шараларын пы-
сықтап, ұдайы бақылауға алуы қажет.

ЧАПАЕВ Дархан Сәбитжанұлы, 
аудандық аумақтық инспекциясының 

бас маман мемлекеттік ветеринариялық - 
санитариялық инспекторы.

Мал қыстату науқаны басталды
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Марапат иелерін тапты
Еске алу

Жадыңда жүрер жақсылар

Шекара шебінде

Сөздің бағасын, салмағын жіті білетін, қалам 
қуатына бағынып, жыр жақұттарын моншақтай тізе 
білген сөз зергері Мұса Жәнәділов атамыз да бұл 
фәнимен қоштасып кете барды. Өзіңіз туралы өт-
кен шақта жазудың өзі қандай қиын еді... Осыдан 
жиырма күн бұрын халіңізді сұрап барғанда, өткен 
өмірінің естеліктерін көп есіңізге алып, қимай қош
-                                                                                      тасып 
едіңіз. Терезеден қайта-қайта қол бұлғап қоштасып 
қалдыңыз, соңғы кездесу екенін кім білген...

Үлкен демей, жас демей бауырына басып, бар 
мейірімімен қамқорлығына бөлеп тұратын Мұса 
атам енді жоқ, артында ұмытылмас еңбегі, асыл-
дан да артық сөздері қалды. Біз – өлең атты ұлы 
таудың бір биігіне қона алған Мұса Жанәділұлы-
ның толағай теңіз жырларының ішінен қасықтап 
ішкен кейінгі буынның өкіліміз. Қуаныш-мұңды 
арқалаған  жыр жинақтарыңыз өлең сүйер қау- 
ым үшін таптырмас қазынаға айналды.  Жүректі 
жарып шыққан жырларыңызды оқыған сайын біз      
сияқты кейінгі буынға, әсіресе журналистиканы  
серік еткен тілшілер қауымына бейнебір тау іспет-
тісіз. 

Отандық поэзияның ордасына қадам басқан 
сонау 1962 жылдары алғашқы шумақтарынан-ақ 
шығармашылық жолда ерекше мақсаты, көзқарасы 
бар екендігін аңғартыпты. Оған ақиық ақын Мұқаға-
ли Мақатаевтың: «Дархан өміріміздің даңқын жыр 
етуге талаптанған бұл жастың өлеңдерінен біртүрлі 
жылылық сезінеміз. Кәдімгі қаламы төселіп қалған 
ақындардай-ақ өзінің ұтымды ой, жып-жылы сөз-
дерімен қуантады бізді. «Қаракөл», «Атамекен», 
«Шатқалда» деген өлеңдерімен Мұса жыл сапары-
на еркін қадам басқаны абзал-ақ. Мұса жырлағалы 
отырған тақырыбын өзінің сезінуі арқылы өзінше 
ып-ықшамды ойлармен, теңеулермен жеткізе білу-
ге ұмтылады. Жас талапкерге сәт сапар тілеймін»  
(Мұқағали. «Советтік шекара» (қазіргі «Хантәңірі» 
газеті. 1962 жыл) деген оймақтай болса да орынды 
пікірі дәлел. Еліктеу, солықтау кезеңінен әлдеқа-
шан өтіп кеткен, қаламгерлігі қалыптасқан ақын 
екендігін айтпай түсіндірген ой еді бұл. 

Иә, Өлең атты ұлы таудың бір биігіне қона алған 
Мұса Жанәділовтің жыр шырағын  санама шамам 
жеткенше сіңіруге тырысып бақтым. Бұл ол кісінің 
толағай теңіз жырларының ішінен қасықтап алған 

бір парасы ғана. Атамның ирис кәмпиті мен ап-
пақ күлшесін қолтығына қыса ара-тұра редакция-                                                                                          
ға бас сұғып, кем-кетігімізді түзеп кететіні және 
бар. Есімде, алғаш жұмысқа тұрғанда жас деп 
қарамай, келіп, танысып, жылы сөздерін арнаған 
еді. Сол сөзі арқылы маған артылған сенімнің екі 
есе ұлғайғанын сезініп едім. Сол күннен бастап 
мен Мұса атаны рухани атам ретінде меншіктеп 
алдым. «Қандай дүние жазсаң да бәрін жүрек 
сүзгісінен өткізуге дағдылан, алдымен ақпаратын 
жинап-теріп, артынан екі шоқып, бір қарап, көкірек 
көзінен өткізіп барып оқырманға жөнелт, оқырман-
ды сыйла, шала дүние ұсынба!» бұл сөздердің 
барлығын Мұса ата әр кездескен сайын қайталап, 
миымызға құйып қойған тәрізді. Естен кетпей-
ді. Артынан өшпес сөз қалдырған Мұса атамның 
алды кеніш, арты пейіш болсын. Жаныңыз жаннат-
тан болсын рухани ұстаз! 

Айнаш ӘЛДИБЕК.

Жыр жақұттарын 
моншақтай тізе білген сөз зергері

Аспантау аясының ел-жұрты 
тағы бір аяулы азаматымен мәң-
гілікке қош- тасты. Ақын, жазушы, 
драматург, журналист, «Еңбек ері» 
медалінің иегері, Райымбек, Ке-
ген, Талғар аудандарының Құрмет-
ті азаматы, Қазақстан Жазушылар 
одағының, Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі жаны жайсаң, елі-
не елеулі, халқына қалаулы ардақты 
азамат Мұса Жанәділұлы Жанәділов 
82 жасқа қараған шағында дүниеден 
озды. 

Мұса Жанәділов 1941 жылы 25 
мамырда Алматы облысы Райым-
бек ауданы, Текес ауылында дүни-
еге келген. Жамбыл қаласындағы 
Мәдени-ағарту училищесінің театр 
бөлімін, әл-Фараби атындағы Қазақ 
мемлекеттік университетінің журна-
листика факультетін бітірген.

1965 жылы Райымбек (бұрынғы 
Нарынқол) аудандық «Советтік ше-
кара» қазіргі «Хантәңірі» газетінде 
журналистік еңбек жолын бастап, 

Кеген аудандық бұрынғы «Комунизм 
нұры» қазіргі «Қарқара» газетіне қыз- 
метке ауысады. Тілшілік қызметпен 
тірлігін қамдап, елдік, ұлттық, қоғам-
дық мәселелерден бастап, өмірдің 
түрлі салаларындағы сан түрлі түйт- 
кілдерді қаламымен түйрей жүріп, 
адам жанының қыртыс-қатпарлары-
на дейін үңіле білді. «Қарқара» га-
зетінде 25 жыл қызмет етті. «Көктем 
тыныс», «Шыңдар», «Шопан ауылы-
ның шырайы», «Түлеген өңір», «Ке-
генім менің өлеңім», «Жүрек лүпілі», 
«Толғауы тоқсан туған тіл», «Райым-
бек», «Албан ата балалары», атты 
кітаптары жарық көрген. Елу шақты 
әнге мәтін жазған. 

1992 жылы Талғар ауданына қо-
ныс аударып, аудандық «Талғар» 
газетіне жұмысқа тұрды. Тілшілік-
тен жауапты хатшы, редактордың 
орынбасары, редакторлыққа дейін 
көтеріліп, 22 жыл қызмет етеді. «Мен 
келгенде Талғарда күз болатын», 
«Түлеп ұшқан жүректен жыл құста-
рым» жыр жинақтары Талғар топы-
рағында дүниеге келген. 

Сонымен қатар «Арманым сізге 
аманат», «Ереуілтөбе ерлері», «Той-
ланбаған той» атты драмалық шығар-
малары театрларда сахналанған.

М. Жанәділов өзінің саналы ғұ-
мырында еңбек жолына барлық 
күш-жігері мен қажыр-қайратын жұм-
сады. Өзіне артылған сенімді жауап-
кершілікпен атқарып, көптің сый-құр-
метіне бөленді, абырой арқалады. 

Мұса Жанәділовтың әулетіне, 
ағайын-туыс, бауырларына, ізін 
жалғаушы ұрпақтарына қайғыра 
көңіл айтамыз. Жатқан жері жайлы 
болып, иман нұры бейіште шалқығай!

«Хантәңірі» газеті.

Жуырда ҰҚК Шекара қызметі Алматы облысы бой-
ынша Департаментінің Райымбек аудандық шекара 
Басқармасына қарасты «Сүмбе» шекара бөлімшесінің 
аумағында орналасқан елді мекенде, атап айтқанда 
Абай Құнанбайұлы атындағы орта мектебінде ел шебін 
қорғау және өз еркілерімен мемлекетіміздің іс-шарала-

рына үлесін қосқаны үшін жергілікті тұрғындарды және 
ерен ерлікті жасақшыларды марапаттау рәсімі өтті.

«Шекараны бүкіл халық қорғайды» атты іс-шараға 
аудан бойынша шекара басқармасы бастығының орын-
басары подполковник Адилов Қуаныш Арыстанбекович, 
аудандық мәслихаттың депутаты Жұмақанов Ербол,  ҚР 
ҰҚК Шекара қызметінің құрметті ардагері, Ауған соғысы-
ның жауынгері АГФ РООВ “Застава тарландары” мүшесі 
запастағы полковнигі Ертышпаев Қазақпай Зейнулович 
және Сүмбе ауылдық округінің әкімі Е. Бестібаевтар қа-
тысты.

Ерікті жасақшылар тобы еліміздің төрт қанатында 
орналасқан шекара басқармаларының ел шебіндегі қыз-
меттеріне белсене араласып келеді. Олардың ізбасарла-
ры – шекара аймақтарының орта мектептерінде тұрақты 
жұмыс істейтін «Шекарашының жас досы» үйірмесінің 
мүшелері де бүгінге дейін шекарашыларымызға аз 
көмектескен жоқ. Өздеріңіз білетіндей тіпті халықаралық 
іздеуде жүрген қылмыскерлерді де құрықтауға көмекте-
скені үшін шекара басқармасының басшылары атынан 
талай марапаттау және әр түрлі мақтау қағаздарын ие-
ленген оқушылар да болған.

Қазіргі кезде де, шекараны қорғауға өз үлесін қосып 
жүрген жергілікті тұрғындар саны күннен күнге артуда. 
Атап айтқанда «Шекараны қорғауға қосқан үлесі үшін» 

мерекелік медалімен марапатталған ерікті жасақшылар 
Сауранбаев Берикбол, Турғын Турғанжан, Қайнарбаев 
Серік, Ерменбаев Омирали, Ашимақын Мият, Шойбеков 
Манап, Шкамбаев Серік есімді азаматтарымыз болып та-
былады.

Жоғарыда аталып өткен азаматтарымыз мемлекеттік 
шекарамызды қырағылықпен қорғау мақсатында, шека-
ра режимін бұзушылар мен заңсыз қару сақтаушыларды, 
екі елдің арасын бөліп тұрған таудың ішінде рұқсатсыз 
аң аулағандарды қолға түсіруге көмектескені үшін мара-
патталған болатын. Сонымен қатар, қазіргі танда іс ша-
рада мадақтау қағазымен марапатталған инженерлық  
құрылыстар мен бөгеуіштер ішінде тұратын жергілікті 
тұрғын Топашев Айбол ағамыз болса, шекарашылар-
дың байырғы досы болып танылған, өзі де ұзақ жылдар 
бойы қазақ-қытай шекарасының бойында өткізіп келе 
жатқан Айбол ағамыздың ел шебіндегі басынан кешірген 
тағылымы зор оқиғаларының өзі бір кітапқа жүк болары 
хақ. Ел шебінде жүріп бірнеше шекара режимін бұзушы-
ларды ұстауға, сондай-ақ 24 сағат тәулік бойы шека-
рашыларымызға шекара шебін күзетуге әлі де болсада 
зор үлес қосуда.

Ал шекарашылармен арадағы өз ара ынтымақта-
стықты нығайту ісіне қосқан үлесі үшін және жергілікті 
тұрғындардын отанға деген сүйіспеншіліктерін жоғары 
арттыруына және де осыған итермелеп келген осы ауыл-
дын бетке ұстар азаматтарының бірі Сүмбе ауылдық 
округінің әкімі Бестібаев Елжан ағамызға да салтанат-
ты түрде ҚР ҰҚК Шекара қызметінің атынан «Шекараны 
қорғауға қосқан үлесі үшін» медалі табыс етілді.

Шекара аймағының байырғы тұрғындары үшін «Ше-
караны бүкіл халық қорғайды» атты ұран әлі күнге дейін 
өзінің өзектілігін жоғалтқан емес, – дейді ауылдық округ- 
тің басшылары.

Бүгінгі салтанатты түрде өткен қуанышымызды бір-
ге бөлісе отыра, өзіміздің тағы бір ең жақын досымыз 
мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 
Абдрахманов Саят ағамызды да мадақтау қағазымен ма-
рапаттауды естен шығармадық. Ағамыздың бастауымен 
жас ұрпақтың бойына «Шекараны бүкіл халық қорғайды» 
деген ұранын сіңіруге атсалысуда.  

Сайып келгенде, шекарашылардың ел шебіндегі 
көмекшілері саналатын ерікті жасақшылар үшін мұндай 
оқиғалар таң болудан қалған. Өйткені, Ельжан Кадырха-
нович ағамыз айтып өткендей, шекара аймағының әрбір 
жергілікті тұрғыны өзін туған елінің патриоты ретінде са-
найды деп атап өтті.

ҚР ҰҚК ШҚ Алматы облысы бойынша 
департаментінің Райымбек аудандық 

шекара басқармасы.

Қаратоған ауылының ту-
масы, МЕШІНБАЕВА Бигүл 
Жұмақынқызын сағынышпен 
еске аламыз. Тірі болса биыл 
желтоқсан айының 22 жұл-
дызында 40 тың қырқасына 
шығар еді. Қамшының сабын-
дай қайран тірлік бір күні шарт 
сынары әмбеге аян. Өмірдің 
өзі күшті болғанымен, өтетіні 
өкінішті. «Тумақ бар жерде, 
өлмек те бар» дейді шариғат 
сөзі. Шіркін, бәрі орнымен, 
бәрі ретімен келсе – өкініштің 
өзені тасып, қайғының қара 
жаңбыры жаумас еді ғой. Бір 
әттеңі арамыздан ерте кеткені 
ғана. Өлім түгілі өкпеге қимайтын жан жайлы ендігі жерді 
естелік қана айтылып жүр. Жатқан жерің жайлы да жарық 
болсын. Топырағың торқа, жаның жәннаттан орын алсын!

Қатал тағдыр ойнатып ойран дауыл,
Батырарын сездік пе ойларға ауыр?
Қуанамыз әне-міне деп отырғанда,

Қайрылмастан кеттің бе, қайран бауыр?!

Бар жақсылық тал бойыңа тән еді, 
Айналаға жайлы, жайсаң жан еді.

Момындығың, торғын жібек мінезің,
                    Жарасатын бір өзіңе әдемі.

Еске алушылар: Жұмақын әулеті.  

Жарамсыз деп табылады
 Қасымбаева Жамила Маденовнаның меншігінде-

гі Нарынқол ауылы, кадастр нөмірі 03-050-050-1544, 
Молдағұлова көшесі № 18 үйдің мемлекеттік актісі 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп табылады.

Азаматша Омар Айымгүлдің меншігіндегі Текес 
ауылы, Ә. Әкімжанов көшесі, кадастр нөмірі 03-050-
037-841, № 18 үй жер телімімен және Алматы облысы 
Еңбекшіқазақ ауданы, Тескенсу ауылы, Дулатов кө-
шесі, кадастр нөмірі 03-044-222-1381 № 68 үйлерінің 
құжаттары жоғалуына байланысты жарамсыз деп           
табылады. 



24 желтоқсан, сенбі, 2022 жыл

g.hantaniri@mail.ru 8 www.hantengrigazeti.kz

Жарияланған мақала 

авторларының пікірі редакция  

көзқарасын білдірмейді. 

Материалдар иесіне 

қайтарылмайды және оған  жауап  

берілмейді.  Жарнама мен 

хабарландырудың мазмұны мен 

мәтіні, суреттеріне жарнама 

беруші жауапты.

  Нарынқол ауылы, 
Б.Соқпақбаев көшесі, 20/1, 

1- қабат

Байланыс телефондары:  
Бас редактор 2-20-92,  

Жауапты хатшы 2-20-34 

Редакцияның 
мекенжайы:

Нөмірдің кезекші редакторы 
Дастан ҚАСЕНҰЛЫ.

МЕНШІК ИЕСІ: «ХАНТӘҢІРІ  

РЕДАКЦИЯСЫ» ЖШС. 

Директор- 
Перизат ІЗТЕЛЕУ

Бас редактор –
Дастан ЖАҢАСІЛ

Редакция алқасы: 

Айгүл ТАҒАЕВА -

веб-редактор, дизайнер 

Ақерке БИЖАН– тілші

Қазақстан Республикасы 
ақпарат және коммуникация 

министрлігі
байланыс, ақпараттандыру 

және бұқаралық ақпарат 
құралдары саласындағы 

мемлекеттік бақылау коми-
тетінде 2017 жылғы 13 сәуірде 

тіркеліп, №16447-Г куәлігі 
берілген.

 Көлемі екі баспа табақ.  
Офсеттік тәсілмен басылған. 

Газет айына төрт рет шығады. 
Бағасы келісімді.

«Алматы-Болашақ» АҚ-ның
 баспаханасында басылады. 

Алматы қаласы. 
С.Мұқанов көшесі, 223 «Б»

Таралымы 3000  дана. 
Индексі 65543.

Қ ұ т т ы қ т а й м ы з !

Абай болыңыздар!

МӘМС-ке түскен жарналар мен аударымдардың көлемі қанша?

 Шырша кесуге тыйым салынады!
Құрметті Советжан       

Баққожақызы!
Сізді асқаралы 60 жылдық 

мерейтойыңызбен шын жүрек-
тен құттықтаймыз!

Алпыс жастың төріне 
шыққан қуанышыңыз құтты 
болсын! Туған күн иесіне зор 
денсаулық, ұзақ өмір, әйел, ана 
бақытын тілейміз. Алда әлі та-
лай асулар мен белес-бедел-
дер бар. 

Сізге, жарқын да мағыналы 
өмір, көтеріңкі де кіршіксіз көңіл, 
деніңіздің саулығын, отбасыңыз-                                                                    
дың амандығын, қызыққа толы 
ғұмыр тілейміз.

Өмірдің әр қырынан іздеп арай,
Бақыт құсы самғасын Сізге қарай.

Алпыстың асуынан еркін асып,
Сәтті қадам басыңыз жүзге қарай!

Құттықтаушылар:  Қарасаз ауылындағы өнер                    
мектебінің  ұжымы.

Қарасаз ауылының тұрғы-
ны, Қарасаз ауылдық дәрігер-
лік емханасының акушеркасы                                            
НҰРДІЛДАЕВА  Ләззат  Мұқан- 
қызын зейнеттік демалысқа 
шығуымен шын жүректен құт-
тықтаймыз! Осы салада 40 жыл 
табысты әрі абыройлы еңбек 
еткен әріптесімізге алғысымыз 
шексіз. Сіздің адал еңбегіңіз, 
ұзақ жылғы еңбек өтіліңіз, ма-
мандығыңыздағы шеберлігіңіз 
барлығы жастарға үлгі-өнеге бо-
лары сөзсіз. Маңдай теріңізді тө-
гіп, уақытпен санаспай ана мен 
бала денсаулығы үшін істеген 
еңбегіңіздің зейнетін отбасыңызбен бірге ұзақ жылдар бойы 
көріңіз! Денсаулығыңыз мықты, отбасыңыз берекелі, шаңы-
рағыңыз шаттықа толы болсын!

Әппақ арын ешқашан кірлетпеген,
Көркемдігі тең келген суретпенен.

Туған-туыс, дос-жаран, әріптестер,
Ардақтайды өзіңді құрметпенен.

Зейнеткерлік жасқа кеп шаттанасың,
Әлі талай шыңдардан бақ табасың.

Шын жүректен бәріміз құттықтаймыз,
Көш керуенің ешқашан тоқтамасын! 

Құттықтаушылар: Аудандық перзентхана ұжымы және 
ауылдық округ акушеркалары.

Құрметті НҰРДІЛДАЕВА 
Ләззат Мұқанқызы! Сізді зей-
неткерлік демалысқа шыққан 
қуанышыңызбен құттықтаймыз! 
Ұзақ жылдар бойы Қарасаз 
ауылдық дәрігерлік емхана-
сында қызмет істедіңіз. Сіздің 
40 жылғы адал еңбегіңіз елдің 
есінде қалатыны анық. Шар-
шамай, талмай осынша уақыт 
денсаулық саласында аянбай 
бел шеше істеген еңбегіңіздің 
ақталғанына бізде қуанышыт-
мыз. Алдағы уақытта жолыңыз- 
ды қуған жастарға білмегенін 
үйретіп, мол тәжірибеңізбен 
бөліседі деген ойдамыз. Өзіңіз 
жұмыс жасаған жылдары аудан-
дық «Хантәңірі» газетімен тығыз байланыс жасап, рухани сыр-
ласы болғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз! Отбасыңызға 
береке, деніңізге саулық, басыңызға амандық тілейміз!

Байыптасақ өмір мен өнер егіз,
Сіздер барда қуанышқа кенелеміз.
Жасыңыз ұзақ болып, Алла қалап,

Алақанынан май жалатсын шөбереңіз.

Құттықтаушылар: «Хантәңірі» газетінің ұжымы. 

Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорында медициналық сақтандыру үшін 
кімдерден көп төлем түскеніні жөнінде ха-
барлады. Ағымдағы жылдың 10 айының 
қорытындысы бойынша 823,2 млрд тең-
ге көлемінде жарналар мен аударымдар 
түсті.  

2022 жылдың 1 қаңтарынан 31 қазанға 
дейін МӘМС-ке  823,2 млрд теңге көлемін-
де жарналар мен аударымдар түсті.  Олар-
дың басым бөлігі мемлекеттен аударылған 
төлемдер. Аталған кезеңде жеңілдік сана-
тына кіретін 11 млн азамат үшін төленген 
жарналар шамамен 300,9 млрд теңгені 
құрады.

Жұмыс берушілер - төлем жасау бой-
ынша екінші орында. Олар аталған кезең-
дер үшін аударымдар түрінде 293,7 млрд 
теңгеден астам қаражат бөлді.  

Жалдамалы жұмысшылар, сондай-ақ 
азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар 

бойынша еңбек етіп жүргендер, ЖК, өзін-
өзі жұмыспен қамтығандар және дербес 
төлеушілер жалпы алғанда 227,8 млрд 
теңге жарна төледі.

Демек, 10 айдың қорытындысы бой-
ынша елімізде 16,2 млн-нан астам сақтан-
дырылған азамат  бар (халықтың 82,1%-

ы). Бұл ретте Қор өкілдері атап өткендей, 
сақтандыру мәртебесін алуға алдағы 12 
ай үшін төлем жасау механизмін 6 мыңнан 
астам азамат пайдаланды.

Қор барлық жарналар мен ауда-
рымдар ҚР Ұлттық банкіндегі арнайы 
шотқа түсетінін еске салды. Сол жерден 
қаржы сақтандырылған азаматтарға көр-
сетілген қызмет ақысын төлеуге жіберіледі. 

Сақтандырудың жаңа әдісі туралы
Естеріңізге сала кетейік, ағымдағы 

жылдың 5-қыркүйегінен бастап МӘМС 
жарналарын төлеудің жаңа тетігі – алдағы 
12 айға төлем жасау механизмі іске қо-
сылды. Бұрын өткен 12 ай үшін жарналар 
төленуі керек еді. Қазір жаңа әдісті таңда-
саңыз, өткен жылы төленбеген кезеңдерді 
төлемеуге болады.  

Мәртебе мен төлемдерді тексеру
Алдағы жылға сақтандыру мәртебесін 

беру және төлемдердің бар-жоғы туралы 
ақпаратты сақтандыру  мәртебесі тек-
серілетін келесі тәсілдермен алуға болады 
– Qoldau 24/7 мобильді қосымшасы, Қор-
дың fms.kz ресми сайты арқылы немесе 
SaqtandyrýBot Telegram арнасы арқылы. 

Төлемдер мен мәртебе туралы ресми 

құжатты eGov.kz электрондық үкімет пор-
талынан «Медициналық қызметтерді тұты-
нушы ретінде қатысу туралы және міндет-
ті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесінде аударымдардың және (немесе) 
жарналардың аударылған сомалары ту-
ралы ақпарат беру» мемлекеттік қызметі 
арқылы алуға болады. 

Жас қалам
    Мұқағалиға                      

 арнау
Мұқағали дара туған 
                              ақын ғой,
Неткен дана 
сарқылмайтын ақыл- ой.
Дауыл тұрып, жықпақ 
               болып жатса да,
Тайсалмаған өр тұлғалы 
                           батыл ғой.
Жерде жүріп көкті 
                аңсаған аққу қаз
Іздеп сені тұратындай 
                               Қарасаз.
Басқалардан сенің 
                    тұлғаң өзгеше,
Ақпейілің,дархан көңіл, 
                             жаның жаз.
Барша адамзат 
             ардақтаған ақиық,
Кең дүние өлеңіне 
                         қалды ұйып.
Қарасазың сені тынбай 
                                іздеуде,
Көкірегіне кетсеңші бір 
                            ән құйып.

Мәншүк апама

Кеудесін оққа төсеп 
                     батыр әпкем,
Отан үшін аянбай терін 
                               төккен.
Тажалға қарсы тұрып,
                тайсалмастан,
Қан майданда жас қыран 
                     қапы кеткен.
Ай өтіп, жылдар өтіп, 
                       ғасыр өткен,
Ерлігі ел жүрегін 
                       тебіренткен
Намысы бар қазаққа үлгі 
                                болып,
Ұрпаққа  ұран болып аты 
                               кеткен.

    Ұстаз-Ахмет
Қазағымның жазушысы 
                               ақыны,
Ұшқыр ойлы дара тұлға 
                            жарқыны.
Айта алмаған әр ойыңды 
                           сол кезде,
Білуге біз келер ұрпақ 
                                хақылы.
Біз өзіңді оқулықтан 
                              танимыз,
Өтседағы қаншама 
                   жаз,қанша қыс.
«Оян қазақ»деген сырлы 
                              үніңнен,
Оянамыз,алға басып 
                              дамимыз.

СЕРІКБАЙ Дильназ 
«К.Байшығанұлы  

атындағы  орта 
мектебі МДШО» КММ  

6-сынып оқушысы.

Мұқағалиға
Мұқағали ерте өмірден 
                          өткеніңмен,
Өлеңдерің өлмейді 
                           жүрегімнен.
Мұзбалақ,ақиық 
                   ақын-Мұқағали,
Мәңгі есімде қалады 
                            өлгенімен.
Туып өстің Қарасаз 
                             ауылында,
Ойнап күлдің 
   кіп-кішкентай шағыңда.
Талай жыр, талай 
             өлеңдер келер еді,
Әттең бұл өмірде сен 
                       болғаныңда,

ӘЗІМБАЙ Алина, 
«К.Байшығанұлы  

атындағы  орта мектебі 
МДШО» КММ  

6-сынып оқушысы.  

Тұрғындар назарына!

Құрметті Райымбек ауданының тұрғындары мен қонақтары! 
2022 жылдың желтоқсан айының 15-31 күндері аралығында 
«Шырша» атты жедел-алдын алу іс-шарасы жүргізілуде. Іс-ша-
раның мақсаты орман ағаштарын және жасыл шыршаларды 
заңсыз кесу, тасымалдау, сонымен қоса базарлармен қоғамдық 
орындарда заңсыз сату деректерінің алдын алу. Егер, заңсыз 
ағаш және жасыл шырша екпелерін кесу, тасымалдау, сату де-
ректері анықталған жағдайда, қылмыстық немесе әкімшілік жа-
уапкершілікке тартылатындығын ескертеміз. 

Әліби МӘЖЕН,
Райымбек АПБ ЖПҚБ-нің инспекторы 

полиция аға лейтенанты.

Биылғы қаңтар–қазан айларында елімізде «Алаяқтық» 
бабы бойынша (ҚР ҚК 190-бабы) 37,3 мың қылмыстық құқық 
бұзушылық тіркелді, бұл бір жыл бұрынғыдан 7,1% артық.

Анықтама үшін: 2021 жылдың осы кезеңінде 34,8 мың алая- 
қтық оқиғасы тіркелді, жылдық өсім 28,7%.

Биыл осындай қылмыстық құқық бұзушылықтардың жарты-
сына жуығы — жалпы көлемнің 47,4%-ы — интернет-алаяқтық 
істері: 17,7 мың құқық бұзушылық. Сондай-ақ, төлем картала-
рымен 244, қарыз алу бойынша 91, несие беру бойынша 47, 
жылжымайтын мүлікке қатысты 1 алаяқтық жағдай тіркелген.

Өңірлер бойынша «Алаяқтық» бабымен қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың басым бөлігі Алматы қаласында тіркелген: 
8,7 мың оқиға — бір жыл бұрынғыдан 20,5% артық.

Одан кейін Астана (5,7 мың жағдай, 10,6% көбейген) және 
Шымкент (3,5 мың жағдай, 11,2% көбейген) кірді.

Мұндай қылмыстық құқық бұзушылықтардың ең азы жаңа-
дан құрылған өңірлер — Ұлытау, Жетісу және Абай облыстарын-
да тіркелген. Айта кетейік, жаңа өңірлер биыл жыл ортасында 
ғана құрылған, статистиканың аздығы содан.

«Алаяқтық» бабы бойынша қылмыстық 
құқық бұзушылықтар саны 7% өсті


