
(Соңы 2-бетте)

ЫСТЫҚ ҚАЙРАТ, НҰРЛЫ АҚЫЛ, ЖЫЛЫ ЖҮРЕК

СӘТ САПАР, ЖАС ТҮЛЕК!

ЫСТЫҚ ҚАЙРАТ, НҰРЛЫ АҚЫЛ, ЖЫЛЫ ЖҮРЕК
АБАЙ

Білім ордамыз Абай шаңырағында 
«25 мамыр – соңғы қоңырау» күні жоғары 
деңгейде аталып өтті. 

Барлық санитарлық шараларды қатаң 
сақтай отырып ұйымдастырылған іс-шараға 
Нұр-Сұлтан қаласы Білім басқармасының бас-
шысы Шәкәрім Толыбайұлы және Жалпы орта 
білім берудің мазмұны мен әдістеме бөлімінің 
басшысы Асыл Аманкелдіқызы ізгі тілектерін 
білдіріп, жас түлектердің болашағына толағай 
табыстар тіледі. 

Шәкәрім Толыбайұлы мектебіміздің 
мақтанышы, аудандық, қалалық, республикалық 
байқаулардың жеңімпазы, жас түлек Шайқасым 
Ердәулетке мектептің үздік жобаларының бірі 
– тұңғыш «Абай сыйы» сыйлығын тапсырды. 

Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Жанар 
Дұғалова жас түлектерге сәттілік тілесе, мектеп 
директоры Айгүл Оңдағанқызы әріптестеріміз 
бен шәкірттерімізге ақжарма тілегін ақтарды. 
Әсем ән мен мың бұралған би салтанатты 
жиынға жиналған ұстаздар мен ата-аналарды 
ерекше көңіл күйге бөледі. 

Жақында тұсауы кесілген Абай мектебінің 
әнұраны орындалып, соңғы қоңырау үні соғылды.

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР, 
АТА-АНАЛАР, 

ЖАС ТҮЛЕКТЕР ЖӘНЕ 
ШӘКІРТТЕР! 

Биылғы оқу жылы мектебіміз үшін 
толағай жетістіктерге толы болды. Биік 
белестерді бағындырған ұстаздарымыз 
бен дарынды шәкірттеріміз сөзіміздің 
дәлелі. Республикалық көлемде түрлі 
байқаулар мен іс-шаралардың алды-
нан көрінген Абай білім шаңырағы 
болашақта да осы даму бағыт-бағдарын 
жалғастырады. Мектебіміздің миссия-
сы, ұстанымы, құндылығы ұстаз бен 
шәкірттердің бойынан табылып, келе-
шекке жол бастауда. Сіз бен біз асыға 
күтетін «Абай нұры» газеті көпшіліктің 
сұранысына ие. Оны оқырмандарымыздың: 
Газеттің жаңа саны қашан шығады?, – 
деген сұрақтарынан байқауға бола-
ды. Ұстаз, ата-ана, оқушы деп ата-
латын үш топтың шығармашылық 
ізденістерін шыңдайтын аталмыш ба-
сылым алдағы уақытта да өз қарқынын 
жоғалтпайтынына сенімдіміз.

Сіздерді соңғы қоңырау мерекесімен 
шын жүректен құттықтаймын. «Ұстаз-
дық еткен жалықпас, үйретуден балаға», 
деп хакім Абай атамыз айтқандай, 
ұлттың рухани тамыры ұстаздардың 
еңбегімен жалғанған. Жастардың жарқын 
болашағын айқындайтын ұстаздың бер-
ген білімі мен тәлім-тәрбиесі. Ұстаз 
дарынды шәкіртті ғана емес, жасам-
паз болашақты қалыптастырады. 
Шығармашылық ізденістеріңіз бен 
толағай жетістіктеріңіз жыл өткен са-
йын арта берсін. Ұстаз, ата-ана, шәкірт 
деп аталатын үш буын тұтас мектеп 
пен қоғамның күретамыры. Бүгінгі күн 
мектеп бітіруші жас түлектер үшін бала 
шақтан, болашаққа сапар бастайтын 
айтулы сәт. Жас түлектер алға қойған 
мақсаттарың орындалып, ел игіліне адал 
қызмет атқаратын маман болыңыздар. 
Мерекелеріңіз құтты болсын!!! 

Игі тілекпен 
мектеп директоры 

Айгүл ОҢДАҒАНҚЫЗЫ
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ДИРЕКТОР БАҒАНЫ

АБАЙ НҰРЫАБАЙ НҰРЫАбай Құнанбайұлы атындағы 
№87 мектеп-гимназия

Білім ордамызда мектеп тұжырымдамасында 
баяндалғандай мектебіміздің үздік жобаларының 
бірден бірегейі «Абай сыйы» салтанатты марапаттау 
іс-шарасы өтті. 

Білім мен шығармашылықты қатар ұстаған, мектебіміздің 
абыройын асқақтатқан ұстаздар мен жас дарындыларға тап-
сырылатын бұл марапат ерекше форматта өтті. 

Үздік деп танылған оқушыларымыз бен ұстаздарымыз 
қызыл кілемнен өтіп, мектеп директорының Алғыс хаттары 
мен сыйлықтарымен марапатталды. Мың бұралған бишілер, 
күміс көмей әншілер өнер көрсетіп, қонақтарға көтеріңкі 
көңіл күй сыйлады. 

Кешіміздің қонақтары Абай атындағы халықаралық 
қорының басқарма төрағасы Ермек Айтқалиұлы, Абай 
атындағы халықаралық мәдениет орталығының басқарма 
төрағасы Аслан Қабылбекұлы ұстаздарымызды құттықтап, 
толағай табыстар тіледі. 

«АБАЙ СЫЙЫ» 
ӨЗ ИЕЛЕРІН ТАПТЫ

Айбек ӨРІЗБАЕВ, Сапарбек БАЛТАЕВА,
11 сынып жетекшілері
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2 2  м а м ы р  к ү н і  « О қ у 
жылының қорытындысы» 
тақырыбында жалпырес-
пуб ликалық ата-аналар жи-
налысы өтті. 

Күн тәртібінде:
1) 2020-2021 оқу жылындағы 

атқарылған жұмыстар есебі;
2) Жазғы мектеп жұмысын 

ұйымдастыру;
3) Мектеп формасы;
4) Жазғы демалыс кезіндегі 

баланың өмір қауіпсіздігі және 
әртүрлі мәселелер қарастырылып, 
ата-ана тарапынан қойылған 
сұрақтарға жауап берілді.

«Елбасы медалі» жоба 
аясында мектебіміздің 9 
«Ә» сынып оқушысы Ақ ме-
дияр Мәділбекұлы Ау ған-
бай марапатқа ие болды. 
Құттықтаймыз!

«Елбасы медалі» – жас-
тарды кешенді дамытуға 

(Соңы. Басы 1-бетте)
 
Сондай-ақ Қазақстан Мәдениет және 

спорт министрлігінің ұсынысымен Айгүл 
Оңдағанқызына ұлттық руханиятқа 
сіңірген айрықша еңбегі үшін «Абай» 
мерейтойлық медалі тапсырылып, Абай 
қорымен екіжақты меморандумға қол 
қойылды. 

Бүгінгі «Абай сыйы» сыйлығының 
иегері – қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі Айгерім Біржанқызына Кумаш-
баева U-Future @ustudy.kz атқарушы ди-
ректоры Олжас Куспеков демеушілік еткен 
соңғы үлгідегі ноутбук сыйға тартылды. 

Барлық жүлдегер ұстаздарымыз бен 
дарынды оқушыларымызды құт тық-
таймыз!!!

«АБАЙ СЫЙЫ» 
ӨЗ ИЕЛЕРІН ТАПТЫ

«АБАЙ СЫЙЫ» жобасының үздік ұстаздары мен оқушылары:

Үздік ұстаздар
1. Айгерім Біржанқызы Кумашбаева
2. Нұрбол Қасқырбайұлы Бәшіров
3.  Алмахан Мұхамет қалиқызы 

Габдуллина
4. Заңғар Тілеғазыұлы Кәрімхан
5. Айғаным Мұсақызы Асан
6. Дәулет Серікұлы Жалелов
7. Шалқар Алданбайұлы Мақсатов
8. Жігер Тусупбекович Бейсенбаев
9. Ләзім Талғатқызы Қасымова
10. Камчат Давкеновна Махамбетова
11. Айбек Ерсултанович Огизбаев
12. Айнұр Зейноллақызы Жаменкенова
13. Ақбота Сайынқызы Таңатар

14. Әсемгүл Өміртайқызы Шажлиева
15. Айнұр Сламовна Акатаева

Үздік оқушылар
1. Ердәулет Шайқасым
2. Альбина Айдарова
3. Дінмұхамед Асланұлы
4. Ильяс Мықтыбек
5. Аружан Жұмабай
6. Расул Жанабай
7. Гүлнұр Сексенбаева
8. Әзиз Асқар
9. Нишонгүл Сексенбаева
10. Қарақат Құлажан
11. Алихан Рахымбаев

Мектебіміз жас болса да аздаған уақыттың ішінде толағай жетістіктерді бағындырды. 
Ұстаздарымыздың қажырлы еңбегінің арқасында оқушыларымыз жас дарынға айналды. Топтан 
оза шығып, мектебіміздің абыройын асқақтатқан білім мен шығармашылықты қатар ұстаған 
шәкірттеріміз бен ұстаздарымыз жасай берсін.

Республика бойынша мек-
теп парламент президенттері  
Білім және ғылым вице-министрі 
Шолпан Таңатқызы Кариновамен 
онлайн кездесті. 

Нұр-Сұлтан қаласынан 20 
үздік мектептер қатысты, соның 
ішінде біздің білім ордамыз да 
бар. Мектебіміздегі парламент 
президенті 9 «Ә» сынып оқушысы 
Нұрәділ Ахай қатысты. Оқушылар 
вице-министрге көкейде жүрген 
сұрақтарын қойып, болашақта 
жүзеге асырмақ жобаларымен та-
ныстырды. Оқушыларға осындай 
мүмкіндік беріп, қолдау көрсетіп 
жатқан Білім және ғылым министрлігінің Республикалық қосымша білім беру 
оқу-әдістемелік орталығына алғысымызды білдіреміз! Бүгінгі күн – ертеңгі та-
рих!

ВИЦЕ-МИНИСТРМЕН КЕЗДЕСТІ

«ЕЛБАСЫ МЕДАЛІ» АҚМЕДИЯРДА 

бағытталған ұлттық 
д е ң г е й д е г і  ж а л ғ ы з 
бағдарлама. Бағдарлама 7 
негізгі бағыттан тұрады: 
спорт, дарын мен дағды, 
кітап оқу, ұлттық мұра, 

волонтерлік, экспеди-
циялар мен жорықтар, 
е ң б е к  п р а к т и к а с ы . 
Бағдарлама 14 пен 29 жас 
аралығындағы жастарға 
арналған.

АТА-АНАЛАР ЖИНАЛЫСЫНДА 
БІРНЕШЕ МӘСЕЛЕ ҚАРАЛДЫ

Білім және ғылым министрі А.Айма-
ғамбетовтің «Нұр-Сұлтан» олимпиадасының 
жеңімпаз-жүлдегерлерімен кездесуі өтті. 

Жас өрендерге арналған кездесуде Асхат 
Қанатұлы Аймағамбетов барша оқушыларды 
қол жеткізген марапаттарымен құттықтады. 
Сонымен қатар  оқушылардың білім деңгейінің 
тағы бір рет дәлелденгендігін және әрбір 
жеңіс, әрбір маңдай тер бұл оқушылардың 
талантының, білімінің, жасаған еңбегінің 
нәтижесі екенін сөз етті. 

Аталмыш кездесуге мектебіміздің 11 
«Ә» сынып оқушысы Ердәулет Шайқасым 
да қатысып, медаль мен дипломмен мара-
патталды.

Құттықтаймыз!

ОҚУШЫМЫЗ – 
ОЛИМПИАДА ЖЕҢІМПАЗЫ

Назерке АЛМАСҚЫЗЫ,
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
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(Соңы. Басы өткен санда)

«Бозбалалық жасына қарамастан, Абай 
сол кездегі қайраткерлердің арасынан 
көрнекті орын алып, бидің заманының 
өткеніне қарамастан, оны ел-жұрт би етіп 
сайлады. Жиырма жасқа жеткенде Абай от 
тілді, шешен, халық өмірі мен әдет-салтын, 
қазақ даласындағы атақты билердің әр істі 
шешкендегі төреліктерін жақсы білетін 
ділмар атанады. ...Абай билердің шартты 
түрде сайланбай, талантымен бағаланатын 
ескі заңы кезінде өмір сүрсе, әртістер мен 
жазушылардың даңқы сияқты атақты би 
атанар еді», деп жазады Ә.Бөкейхан.

Алаш көсемі Ә.Бөкейхан дінге үлкен 
құрметпен қарады, оның ислам дініне деген 
көзқарасы белгілі бір қағидалар шеңберіне 
сыймайды. Әлиханның дінге ұлттық 
көзқарастағы парасат биігінен қарауына, 
сөз жоқ, Абай әсері бар. Ақынның дінге 
қарасты ойларын Әлихан Бөкейхан жақсы, 
терең түсінген. «Молда мен қожалар тура-
лы далада кең таралған «аңқау елге арамза 
молда» деген мақалға орай олар өздерінің 
жан дүниесінің пасықтығын әшкерелеуден 
қорқып, Абаймен кездесіп, сұхбаттасудан 
қашқақтап жүретін. Осы арада Абайдың ис-
лам дініне қатынасын да айта кету лазым. Ол 
өзінің өлеңінде молдалардың арамзалығы 
мен алаяқтығын сынап, мұсылмандық 
жолымен күніне бес уақыт намаз оқуды 
мінейді. Осы арқылы барлық діни ғұрыпты 
ұстанатын, әсіресе отыз күн Рамазан 
айындағы ораза мен тәулігіне бес уақыт 
намаз оқуға қарсы келеді. Құнанбайдың 
отбасындағы діни пікірлер мен ғұрыптар, 
әкенің үстемдігінің күші – Абайдың ислам 
әдет-ғұрыптарының бүркеншік қасиеттерін 
сезінуге жол ашты». 

Діни түсініктегі нағыз адам, нағыз 
мұсылман делінетін құдайға құлшылық 
етіп, күніне бес уақыт намаз оқитын, 
исламның бес шариғатын толық орындай-
тын, мұсылманнан басқа халықты кәпір са-
нап, дін жолында шейіт болуға дайын адам 
– Абай ұғымында мүлде басқаша: ақыл мен 
қайраттың, әділет пен білімнің, махаббат пен 
адалдықтың жиынтығы. 

Әлихан Бөкейхан Абайдың ақындығын 
сөз етуден бұрын дала дәстүріне сай оның 
қыр оқиғаларына жетік болғанын, жуан бай-
лар мен атақты тұлғалардың жең ұшынан 
жалғасқан сыбайластығына қарамастан, 
тура кесім шығаратын әділетшілдігіне 
таңданады. «Билік тартысы арасында 
бас ты тізгін ұстаушы болған» Абайдың 
тари хи тұлғасын барынша жарқырата 
көрсе теді. «Абай отыз жасында барым-
таны жойып, өзге рудың байлары мен 
туысқандық пен достыққа ұмтылған, жау-
ларын сескентетін беделді қазақ атанады. 
Абай өзінің барлық қабілеті мен білімінің 
арқасында қазақтардың билік тартысы ара-
сында басты тізгін ұстаушы болды. Абай өз 
отанының сом алтыны еді. Дауға да, партия 
таласында да әділ төрелік айтты». 

Ғалым Р.Нұрғалидің пайымдауынша, 
Ә.Бөкейхан шығармашылығында қазақ-
орыс қарым-қатынастарына, тарихқа, заң 
жүйесіне, Думаға, жер мәселесіне ар нал-
ған мақалаларда әр түрлі ғылыми еңбек-
терге сілтеме, түрлі кітаптардан, қайнар-
лардан үзінді, цифрлар, деректер келтірі-
ліп, ғалымдардың, шенеуніктердің, депу-
тат тардың аты-жөні көрсетілсе, қазақтың 
ішкі өмірін саралайтын еңбектердің жа-
зылу сарыны да, құрылым қалыбы да, сөз 
байламы да басқаша. Бұларда кейде ащы 
кекесін, кейде ашу-ыза, байсалды ой толғау, 

үгіт-насихат, кеңес-емеурін, айтыс-тартыс 
аралас жүреді, билердің дау ға кесік айту 
дәстүрі, Абай қарасөздерінің тағы лымы 
аңғарылады.

Абайдың дінге деген көзқарасын талдаған 
Әлихан Бөкейхан шығармашылығында ел 
ішіндегі дүмше молдалар мен аяр алаяқ 
діншілдерді қатты сынайды. Өзінің ең 
алғашқы мақалаларының бірі «Қ. оязындағы 
молдалардың баяны» еңбегінде: «Қырда 
кім болса сол молда болады. Аз ғана оқу 
білетін қазақ, я қашқын ноғай, я тәжік», – 
дей келіп: «Сол адамдар бек надан... солар 
надан болған соң, қазақтарға ауып оларды 
мейлінше бұзды» деп күйіне жазады.

Ақындығы, өлеңдегі өнері турасын-
да «ақындық жолға түскен Абай қазақ 
ақындарын өнерді байдан мал қалап алуға 
жұмсағанын сынап, өлеңшісымақтардан өзін 
аулақ ұстағанын» да жазуды ұмытпайды. 
Өлке тарихына қанық Ә.Бөкейхан Семей 
өңіріндегі бір сапарында қырдың әнші 
қазағы Әділхақтан Абай әнін естігенін, онда 
орыс ақындарының тәржімелеуімен жаңа, 
таңсық әндер шырқалғанына қайран қалады. 

Ә.Бөкейхан «Абай қазақ тіліне 
«Евгений Онегинді» аударды, оның ішінде 
аудармашының өзі ән шығарған «Татьянаның 
хаты» қырда үлкен сүйіспеншілікке бөленді» 
деп ерекше маңыз артқан дәйекті дерек 
кейін ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің 
«Абай жолы» романының тууына әсер 
етті. «Татьянаның қырдағы әні» – роман-
эпопеяның ең алғаш қағазға түскен нұсқасы, 
сол арқылы жүлгеленіп, тұтас сом шығарма 
туғанын біреу білсе, біреу білмес.

«Орыс әдебиетімен танысу Абайға үлкен 
әсерін тигізіп, қазақтың ұсақ-түйегінен аулақ, 
оқу мен өлеңге берілген қазақ ақыны болды. 
Өкінішке қарай, өлеңдерін жинамады. Абай 
айтқан әрбір сөз бен қағаз бетіне түскен 
өлеңін жастар іле жаттап алды. Әсіресе 
Абайдың сатиралық өлеңдері қырғыз дала-
сы ның түкпір-түкпірінен кездеседі. Абай 
өзі нің туыстарына да сын көзбен карап, өз 
талан тының тәсілін түсіндірді» деп жазған 
Әли хан Абайдың өлеңдерін жинауына алғаш-
қыда құнтты болмағанын, ал кейінірек ұқып-
тауға ұлдарының бірінен соң бірінің мез гіл-
сіз қазасы мұрша келтірмегенін айғақ тайды.

Азанама-мүнаһыбтың соңғы жағында 
балаларына білім беруді мақсұт еткен 
Абайдың ұлы Әбдірахманды Петербургте 
оқытуы, ол азаматтың қыршын кетуі, 
Мағауияның өлімі, тіршіліктің көп күресінің 
қажытып, ақыры данышпан ақынның опат 
болуын айта келіп, ұлт көсемі Әлихан 
Бөкейхан Абай мұрасымен Еуропаның сол 
кездегі ең атақты ақындарының қатарына 
сөзсіз қосылар еді деген байлам жасайды: 
«Абай асқан поэтикалық қуаттың иесі, қазақ 

халқының мақтанышы болды. Абай сияқты 
халықтың рухани творчествосын осыншама 
жоғары көтерген қазақ ақыны әлі кездескен 
жоқ. Оның жылдың төрт мезгіліне арналған 
(көктем, жаз, күз, қыс) тамаша жырлары оны 
Еуропаның атақты ақындарының қатарына 
қосар еді».

«Ә.Бөкейхановтың Абай туралы 
жазылған «Абай Құнанбаев» азанама-
сы (некролог) – абайтанудағы тұңғыш 
адым, бастапқы еңбектердің бірегейі десе 
болғандай. Өйткені орыс қауымы алғаш 
рет қазақ әдебиетінің классигі, қазақ 
әдебиетіндегі жаңа бағытты бастаушы 
жаңашыл, ойшыл ақын Абай туралы тұңғыш 
рет толық мағлұмат, жүйелі ұғым алады» дей 
келе абайтанушы ғалым М. Мырзахметұлы: 
«Оның (Әлиханның – З.К.) «Абай сияқты 
халықтың рухани творчествосын осыншама 
жоғары көтерген қазақ ақыны әлі кездескен 
жоқ» деп білгірлікпен баға беруі – Абайдың 
әдеби мұрасын терең танып білген зерделі 
зерттеуші аузынан ғана шығатын жасампаз 
таным» деп тұжырымдады.

Ғалым ұлт көсемінің Абайды танудағы 
екінші бір ерекше қырын – «Абайдың 
ақындық кітапханасының еуропалық сала-
сына айрықша мән берген автор» деп жіті 
зерделейді. 

Осылайша, Абайдың ұлы Тұрағұл мен 
немере інісі Кәкітайға хат жазып, жинақ-
талған материалдар негізінде ақынның өмір 
жолын, оқу-білім арнасын, шығармашылық 
мұратын, азаматтық позициясын саралаған 
ғылыми мақала алғаш рет көпшілікке 
жол тартты. Сөйтіп қазақ әдебиеттану 
ғылымының бір үлкен саласы абайтану 
ғылымының негізін қалады.

Тұрағұл, Кәкітай демекші, абайтанудағы 
алғашқы мақаланың деректерді ретке 
келтіріп, ұсынған осы екі тұлға екендігі ай-
тылып қалады. Ғалым Т. Жұртбай бұл қазіргі 
толысқан абайтану ғылымының бұлақ 
бас тауына Абайдың Географиялық қоғам-
дағы достары Михаэлис, Гросс, Коншин 
сияқты көңілі ниеттес достарының себеп-
керлігі тиген деп есептейді. Осы мақала 
жария ланған соң Әлихан Бөкейхан патша 
өкіме тіне қазаққа дербес құқық беру ту-
ралы мәлімдеме жазып, елге қол қойдыру 
үшін Ке реку өңірін аралауға аттанады. Сол 
жақта жүріп 1906 жылы 8 қаңтарда түрмеге 
қамалады.

Павлодар іргесіндегі Ямышевский 
кентінде тұтқындалған Әлиханның ішінде 
Абай қолжазбасы бар портфелі тәркіленеді. 
10 қаңтар күні Әлихан Павлодар қалалық 2 
учас кесі судьясын шақыртып алып, өзінің 
қылмысы болса тергеу жүргізіп дәлел-
деп, сотқа беруін, болмаса дереу босату-
ын талап етумен қатар, қолжүгімен бірге 

тәркіленген қолжазба – қазақ ақы ны Абай 
Құнанбайұлының өлеңдері еке нін, құны 5 
мың патша рубліне тең екенін айтып, оны 
сақтауды қатаң талап еткені әлихантанушы 
ғалым С. Жүсіптің еңбектерінде жеткілікті 
зерттелген.

«Дала өлкесі халқының діни-саяси 
қозғалысының бірден-бір дем берушісі әрі 
жетекшісі» деп танылған Ә.Бөкейханды пат-
ша шенеуніктері түрмеде ұзақ ұстауға және 
ол қатаң талап еткен Абай қолжазбасын әдейі 
жоғалтып жіберуге дәті шыдамады. Бірақ 
абақтыдағы арпалыстар, төрт айға созылған 
тергеулер, тексерістер (Абай өлеңдері мен 
аудармаларын орысшаға аударып, «саяси 
астар» іздеп көрмек болған), ақырында жос-
парланып қойған жер аудару машақатынан 
толық құтылып, түрмеден сайлаушы болып 
босатылып шығады. Осындай мехнаттардың 
жалғаса беруі Абай шығармаларының 
тұңғыш жинағы уақытында шықпай қалып, 
кешеуілдетті. Шынтуайтына келгенде, 
алғашқы қазанама мақалада жазылғандай, 
Абай шығармаларының тұңғыш жинағы 
Әлиханның редакциялауымен сол кезде 
Географиялық қоғамның Семей бөлімшесі 
тарапынан басып шығарылуы тиіс болған. 

 Ауыр да ұзақ сергелдеңнен кейін, Абай-
дың бірінші өлеңдер жинағы 1909 жылы үш 
жыл дегенде барып зорға жарыққа шығады. 
«Қазақ ақыны Ибраһим Құнанбайұлының 
өлеңі» деп аталатын алғашқы кітап Санкт-
Петербург қаласындағы И. Бораганскийдің 
«Восточная» баспасынан елге тараған. 
Ақынның алғашқы әдеби хатшысы саналған 
Мүрсейіт қолжазбасының негізінде жарық 
көрген, мұндағы 5339 жол өлеңнің 1090 
жолы аударма болатын. Алғашқы жинақты 
құрастырып бастырғандар: Кәкітай 
Ысқақұлы мен Тұрағұл Абайұлы, ал осы 
алғашқы жинақтың әзірленіп, баспадан 
жарық көруіне Әлихан Бөкейханның 
сіңірген еңбегі өлшеусіз.  

Он алты бөлімнен тұратын жинақ та 
Кәкітайдың «Абай (Ибраһим Құнан бай-
ұлының өмірі» атты көлемді мақаласы жа-
рияланған. Бөлімге енген өлеңдер саны әр-
түрлі. Орыс ақындарынан аударған 41 өлеңі 
жеке бөлімге топтастырылған. Кітап соңын-
да ақынның тарихи фотосуреті басылған.

«Бүгінгі таңда Бөкейхан еңбектері 
түгел жиналып біткен жоқ. Олар Мәскеуде, 
Петербургте, Самарада, Омбыда, Семейде 
басқа да қалаларда шыққан мерзімді баспасөз 
беттерінде, түрлі архив қойнауларында жа-
тыр. Бұларды тұтас жинап бастыру  бір 
іс болса, Әлиханның тарих, этнография, 
статистика, экономика, саясат, әдебиет 
туралы еңбектерін түбегейлі зерттеу, дис-
сертациялар, монографиялар  жазу екінші 
іс екені хақ». Біз энциклопедист ғалым 
Р.Нұрғалиұлының бұл түйінді тұжырымын 
қолдай отырып, Алаштың абайтанушылығы, 
Әлиханның Абайды танудағы қызметі 
жайлы іргелі зерттеу еңбегін келешекте де 
күтетініміз жасырын емес. 

Задында Абай өнегесі – тек ақындықтың, 
әдебиеттің маңайы ғана емес, ұлт тағдыры 
сынға түскен ұлы мұрат – азаттық пен 
теңдіктің де ғибратты аңсары еді. Сондықтан 
ұлы Абай дүние салғаннан соңғы бір жыл-
дан кейін қазақ топырағында «Алаш» ұлт-
азаттық күресінің басталғаны бекер емес. 
Алаштың өзегінде Абай аманаты жатыр 
дейтініміз сондықтан. Мұның бәрі айналып 
келгенде, Абай мен Алаш ұғымының егіз 
екенін білдірсе керек.

Заңғар КӘРІМХАН, 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

АБАЙ МЕН ӘЛИХАН



4 №4 (4) 
сәуір-мамыр-маусым 2021 жылБІЛІМДІДЕН ШЫҚҚАН СӨЗ

Алты алаштың ардақты ақыны, Л.Н.Гумилев атындағы Еу-
разия ұлттық университеті Телерадио және қоғаммен бай-
ланыс кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдары-
ның кандидаты Серікзат Мақсұтұлы мектебіміздегі Абай 
мұражайындағы құнды жәдігерлермен танысты.

Аталмыш мұражайдың жетекшісі Алмахан Мұхаметқали қызы Абай 
мұражайындағы атқарылғын ізгі жұмыстарды тілге тиек етті. Серікзат 
ағамыз алдағы уақытта Абай білім шаңырағымен тығыз қарым-қатынаста 
жұмыс жасап, ауқымды жобаларды қолға алып, атқаруға өз ықыласын 
білдірді. Абай музейінің қадірлі меймандары ақ тілегін жазатын қолтаңба 
кітабына Серікзат ағамыз тілегін жазып, мектеп ұжымына толағай та-
быстар тіледі. Мектебіздің үздік жобасының бірі, мектеп мұғалімдері 
арасында өтетін айтысты алдағы уақытта республикалық көлемде 
ұйымдастыруды бірлесе атқаруға ниеттес екенін айтты. Мектеп дирек-
торы Айгүл Оңдағанқызы айтыскер ақын ағамызға өз алғысын білдірді. 
Сәтін салған кездесу, суретке түсумен жалғасты.

Нұрболат НҰРЛАНҰЛЫ,
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

2021 жылдың 19 мамырында «Астана дарыны» ДДжПС орталығы білім ор-
дамызда ХХІІ республикалық дәстүрлі «Абай оқуларының» қалалық іріктеу 
кезеңін өткізді. 

ХХІІ  ре спубликалық  «Абай 
оқуларының» қалалық іріктеу кезеңінің 
нәтижесінде мектебіміз әр номина-
ция бойынша жүлделерге ие болып, 
республикалық сайысқа жолдама алды. 
Атап айтсақ: 

1. «Өлең сөздің патшасы – сөз сара-
сы» номинациясы:

Альбина Айдарова бас жүлде, 
жетекшісі – Айгерім Кумашбаева; 

Айерке Тлеміс 1-орын, жетекшісі – 
Лаура Рахимбаева.

2. «Абайдың қарасөздері» номи-
нация сы: 

Ильяс Мықтыбек 1-орын, жетекшісі 
– Айгерім Кумашбаева. 

3. «Абайдың ақын шәкірттерінің шы-
ғар малары» номинациясы: Нишонгүл 
Сексен баева 3-орын, жетекшісі – Ақбота 
Таңатар;

4. «Ұлылар әлемі» номинациясы: 
Темірлан Серікбаев 3-орын, жетекшісі 

– Айнагүл Балтабаева; 
Гүлнұр Сексенбаева грамота, 

жетекшісі – Нұрбол Бәшіров;
5. «Жүйріктен жүйрік озар жарыс-

қанда...» номинациясы: 
Айғаным Махсутканова 1-орын және 

Расул Джанабай 3-орын, жетекшісі – 
Дәулет Жалелов;

6. «Көңілім әнді ұғады» номина-
циясы:

Қарақат Құлажан бас жүлде, жетекшісі 
– Назерке Қуанышбаева; Нурикамал Ті-
леуқабыл грамота, жетекшісі – Жігер 
Бей сен баев. 

Жүлдегерлерімізді шын жүректен 
құт тық таймыз. Мектебіміздің абыро-
йын асқақтатар шәкірттеріміз көп бола 
берсін!

2021 жылдың 14 мамыр күні Білім 
басқармасының ұйымдастыруымен 18 
мамыр Халықаралық мұражай күніне 
арналған Абай Құнанбайұлы атындағы №87 
мектеп-гимназиясының Абайтану ғылыми-
танымдық музейінде қала мектептерімен 
онлайн таныстырылым өтті. 

Музей жетекшісі Жазушылар одағының мүшесі, 
Мәдениет саласының үздігі, ақын, абайтанушы Алмахан Мұхаметқалиқызы ұлы Абайдың  
балалық шағынан бастап, даналыққа дейінгі өсу жолын  қамти отырып, әр тақырыпқа бөлінген 
құнды жәдігерлермен таныстырды. 

Таныстырылым соңында қатысушылар сұрақ қойып, ризашылықтарын білдірді. Музей ісін 
жандандырып, Абайдың тұлғасы мен мұрасын жас ұрпаққа жеткізіп келе жатқан апайымызға  
қажырлы қайрат, зор денсаулық, отбасына баянды бақыт тілейміз.

Қ Ұ Т Т Ы Қ Т А Й М Ы З!!!
Нұр-Сұлтан қаласы «Астана дарыны» 

ДДжПС орталығы Халықаралық отбасы 
күнін (15 мамыр) мерекелеу аясында «Біз 
– бақытты отбасымыз» тақырыбындағы 
бейнероликтер конкурсын өткізді. Отбасы 
құндылықтарын насихаттау мақсатында 
ұйымдастырылған бұл сайысқа мектебімізден 
Жұмахановтар отбасы қатысып жүлделі 
2-орынға ие болды. Жұмахановтар отбасын 
шын жүректен құттықтаймыз!

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КЕЗЕҢГЕ 
ЖОЛДАМА АЛДЫ

2021 жылдың 28-29 сәуір күндері «Астана дарыны» дарындылықты дамыту 
және психологиялық сүйемелдеу орталығы «Дарынды балаларға – талантты 
ұстаз» республикалық-педагогикалық олимпиадасының қалалық кезеңінің 
қорытынды турын өткізді.

СӘТІН САЛҒАН КЕЗДЕСУ

«АБАЙ ОҚУЛАРЫНЫҢ» 
ҚАЛАЛЫҚ ІРІКТЕУ КЕЗЕҢІ ӨТТІ

Қорытынды кезеңнің алғашқы күні, яғни 28 
сәуірде жас педагогтер мен тәлімгерлер, ал 29 
сәуір күні жоғары сынып оқушылары бақ сынасты. 
Олимпиада қорытындысы бойынша жас педагогтер 
арасында 1-орынға қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі, докто рант – Нұрбол Бәшіров, тәлімгерлер 
арасында 2-орынға қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі, магистрант – Назерке Қуанышбаева және 
3-орынға қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
Дәулет Серікұлы жетекшілік еткен 9-11-сынып 
оқушыларынан құралған команда ие болды. 

Қалалық олимпиада жүлдегерлерін шын жү-
рек тен құттықтай отырып, республикалық кезең-
ге жолдама алған Нұрбол Бәшіровке сәтті лік 
тілейміз!

Ақбота ТАҢАТАР,
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

ҚҰНДЫ ЖӘДІГЕРЛЕРМЕН 
ТАНЫСТЫРДЫ

МӘҢГІЛІК 
ЖАДЫМЫЗДА

Осы жылдың 6 мамыр күні Ұлы 

жеңістің 76 жыл толуына орай 

«Бейбіт күн жасасын әлемде!», «Ұлы 

Жеңіс күні – мәңгілік ел жадында!», 

«Желбіре, Жеңіс жалауы!» атты 

тәрбие сағаттары өткізілді. 

Оқушылар өздерінің өлең жолдарын 
оқып, сұрақ-жауап алмасып, Жеңіс күні 
туралы ой-пікірлерін жеткізе білді.

КИЕЛІ ШАҢЫРАҚТЫҢ  
БІРЛІК МЕРЕКЕСІ

Қазақстан ха лық тарының 
бірлігі күні – Қазақстанда жыл са-
йын тойланатын мереке. Мереке 
1996 жылдан бастап тойланады. 

1995 жылдың 18 қаза нында 
Қазақстан Президенті Жарлығы бойын-
ша 1 мамыр – Қазақстан халықтарының 
бірлігі күні деп жарияланды. «Бірлік 
болмай тірлік болмас» деген атам қазақ. 
Берекені көздеген ел мерекелі тірлік 
жасаудан жалықпаған. Сондықтан да 
Қазақстан халқы 1 мамыр ынтымақ пен бірлік күнін тойлайды. «Береке бастауы бірлік, ел іші 
тату тірлік» қағидасын ұстанған ел үшін бұл мерекенің орны ерекше.

Жыл сайын атаулы мерекеге Қазақстан аумағында тұрып жатқан 130-дан астам ұлт 
пен ұлыс өкілдері киелі шаңырақта тату-тәтті, береке мен бірлікте, бейбітшілік пен 
ынтымақта өмір сүріп жатқандығын тойлайды. Бір шаңырақтың астындағы халқымыздың 
достығы мен өзара түсіністігі, еліміздегі ұлтаралық татулық, ынтымақ, бірлік мәңгі жа-
сай берсін!

Лаура ЕРБОЛҚЫЗЫ,
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
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САЛАМАТТЫ  
ӨМІР САЛТЫ, 
ОНЫҢ АДАМ ӨМІРІНДЕГІ РӨЛІ

Саламатты өмір тіршілігі – денсаулықты сақтаудың 
және нығайтудың негізі, ол жан-жақты дамыған азаматтың 
қалыптасуына, оның рухани, дене дамуына әсер 
етеді. Саламатты өмір салтының жастар арасында 
қалыптасуының маңызы өте зор.

Саламатты өмір салтын қалыптастыру ең алдымен бұл мәселені  
тарихи, педагогикалық тұрғыдан талдауды талап етеді. Ертеден 
денсаулық пен саламатты өмір салтын сақтау туралы ғылымның пайда 
болуы адамзат тарихының тереңіне бойлап келеді. Тарихи деректерді 
сараптасақ адамзат қоғамы пайда болған алғашқы өмір сүру кезеңін-
де-ақ дене тәрбиесіне көңіл бөлініп, оны еңбек пен тұрмыстық өмірдің 
шарты ретінде қарастырған. Алғашында дене тәрбиесі ұйымдасқан 
ойындар мен ойындық қимыл-қозғалыстар түрінде көрініс береді. 
Бұл кезеңдегі ойындар мен денешынықтыру жаттығулары қарапайым 
болғанымен, олардың адамды қалыптастыруда тәрбиелік маңызы зор. 

Бүгінде денсаулықтың бірнеше түрлерін бөліп көрсетуге болады: 
Соматикалық денсаулық – адам ағзасындағы органдар мен  жүйелердің 
ағымдағы күйі. Оның негізін жеке дара дамудың биологиялық 
бағдарламасы құрайды.

Физикалық денсаулық – ағза органдары мен жүйелерінің өсу және 
даму деңгейі. Оның негізін бейімделуші реакцияларды қамтамасыз 
ететін морфофизиологиялық және функционалдық резервтер құрайды.

Рухани денсаулық – өмір әрекетінің саласы, мотивациялық және 
қажетті ақпараттық сипаттамасының кешені. Оның негізін индивидтің 
қоғамдағы мінез-құлқының құндылықтар жүйесі, бағдарлары мен 
мотивтері айқындайды.

Саламатты өмір салты еңбекті, отбасын, тұрмысты, демалысты 
және қоғамдық іс-әрекетті тиімді ұйымдастыруды қарастырады. 
Саламатты өмір салты отбасында да, мектепте де қалыптасады.

Қазіргі түсінік бойынша саламатты өмір салты ұғымын төмендегі  
негізгі компоненттер құрайды:

1.Дұрыс тамақтану.
2. Жүйелі дене жаттығулары.
3. Жеке бас гигиенасы.
4. Ағзаны шынықтыру.
5. Зиянды әдеттерден бас тарту (темекі шегу, ішімдік пен есірткі 

пайдалану).
6. Ұнамды эмоциялар.
Студенттердің «Саламатты өмір сүру дағдысы» түсінігінің 

мәнін анықтайтын әртүрлі келістерді талдай отырып, біз мынадай 
қорытындыға келуге болады: саламатты өмір сүру дағдысы – бұл 
жеткіншектерді күнделікті өмірдегі әрекетінің саналы түрде жүзеге 
асырылуы, олардың қимыл-қозғалыс белсенділігінде, денсаулығының 
шыңдалуында, күн ережесін сақтауда, дұрыс тамақтануда, денсаулықты 
бұзатын жат әдеттерден бас тартуға, мінез-құлық пен қарым-қатынас 
мәдениетінде көрінеді.

Дінқауым СЕЙСЕМБАЙ,
көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

Ұстаным – заманауи сәнге ай-
нал ған психологияық әрекет. Оны 
біз міндетті түрде коммуникация 
арқы лы көрсетеміз. Демек, оның 
бұл за манның талаптарына сай 
нұсқау лығы, функциясы, мақсат-
міндет тері, идеясы бар. Мәселен, 
отба сылық мектептің іргетасын 
қала ған кездегі барлық керекті 
дүние ол – жарасым болса, ал Абай 
тілімен Абайтануға бой берсек, ол – 
имандылық.

Бүгінгінің жастарына үлгі көр-
сетер нағыз ілім Абайдікі десек, 
артық етпейді. Өйткені ғылымның 
шырағын жүрекпен таныған 
ұлы хакім, Әл-Фарабидің ерлігін 
қайталады. Демек, ғылымды жү-
рек пен тану хақ дүниелердің 
абстрактіге жақындау болғаны 
болса, сол ғылымға ақылмен қарау 
реалистік өмірдің портретін жасай-
ды. Ал жүрекпен де, ақылмен тани 
білу үшін Абайша айтқанда, 5 асыл 
іс керек. Осы 5 қазынаны бүгінгінің 
көзімен өзімізше елестетейік. Олар: 
иман, иман дегеніміз – рухани тәртіп, 
екіншісі – білім, білім мен ғылым 
қатар жүреді (көзі ашық жанға), 
үшіншісі – ынта-ниет (сүйген ісіне 
көкірек байлау немесе қажеттілік 
мотивациясы), еңбек (табыс көзі, 
сәті туса мансап) және жылдамдық 
(ой ұшқырлығы). Абайдың «талап, 
еңбек, терең ой, қанағат, рақым, 
ойлап қой» деген формуласымен 
салыстыруға болса, онда екеуі 100 
пайыз сәйкес келіп тұр. Демек, 

Абай дың «толық адам» концепция 
формуласының өміршеңдігіне еш 
шүбә жоқ. Жоғарыда көрсетілген 
қажеттілік мотивациясы әлеуметтік 
мәселеден шығып отырған дүние 
болса, ой ұшқырлығы дегеніміз 
қазір гі мобильдік әрекет, мобильдік 
ұтқыр лық деген халықаралық зама-
науи талаптардан шығып отыр. Қыс-
қасы, тез ойлайтын тек комьютер 
ғана болмауы керек. Қанағат, рақым 
ұғымдарын иманның ішіне кіргізуге 
әбден болады. Еңбек – өмірдің 
негізгі қозғаушы күші болып қала 
береді. Оған ғасырлар да, адамзат 
та куә. 

XIX ғасырдың II жартысын 
әмбе бап дарынымен жаулаған, 
бо йына ұлы қасиет дарыған ұлы 
хакім Абай бүгінгі күні де өзінің 
өзектілігін жоғалтқан жоқ, керісінше 
өз маңыздылығын күшейтті. 2000 
жыл дардың басында елімізде 

мәде ни-менталдық төңкерістер өтті. 
Осы кездегі тұрмыс әлеуметтің сана-
сын билеуге бет алды. Әлемдік сауда 
бәсе келігі бар, алып елдер әлсіз ел-
дерге үстемдігін жүргізуді көздейді, 
ал қазақ тың қарашаңырағын ойлаған 
әке мен ана нан табудың қамын 
ойла стырып тынбайды. Бір сөзбен 
айтқанда, өмір тек күн көріс амалы-
мен өтіп жатты. Үйдегі бала-шаға-
ның алданышы компьютер болса, ол 
роботта бірден электронды кі тап хана 
болған емес. Сол себепті са уа ты ке-
мелденбеген ұрпақтың қалып  тасу 
үдерісі басталып кетті, орыс тілі осы 
сәтті жақсы пайдаға асырды.

Уақыт өте берді, технология зама-
ны бір орында тұрған жоқ. Расымен 
де, әлеуметтік желілер шыққан 
мезетте Абайдың жеке порталы 
да, әртүрлі сайттар ұлы ақынның 
мұрасын қайтадан көпшілікке жа-
йып салды. Демек, Абай әлеміне 
қайтадан өмір кірді деуге әбден 
болады. Абайтанушылардың саны 
жүзден мыңға, мыңнан миллионға 
жетті. Бұл көпшіліктің қанша ғасыр 
өткенімен ұлы ғұламаның есімін, 
баға жетпес мұрасын ұлықтағаны 
болып саналады. Бүгінгі ұрпақ ру-
хани азыққа мұқтаж болмау керек. 
Қысқасы, оның бірден-бір таптыр-
мас жолы – Абайтану. Абайдың 
поэзиясының құдіретін терең түсіну, 
пәлсапасын ұғыну, прозасының 
қисындылығын өмірде жарату. 
Абайтану институттарын ашу – 
ұлы хакімнің ілімін әлемнің түкпір-
түкпіріне жеткізер еді. Демек, 
алдағы уақытта алар асулар мен 
бағындырар белестер көп.

Төлеген ҒАБДРАХМАН,
қазақ тілі мен әдебиеті пәні 

мұғалімі, гуманитарлық 
ғылымдар магистрі

Абай туралы, абайтану туралы сөз бастамас бұрын алдымен 
сіз бен біз өмір сүретін қоғамның мінез-құлқына, жүріс-тұрысына 
назар аударайық. Ел келешегі – жастар десек, жастардың 
өмірге құштарлығын күшейтіп, көбінесе өзін қоғамда дәлелдеуге 
көмектесетін ұғымдар көптеп саналады. Солардың бірегейі – 
ұстаным, жаһандану кезінде ұлттық кодты жоғалтпауға ешқандай 
пайда-есепсіз жәрдемдесетін темір амал.

АБАЙТАНУ УАҚЫТТЫ ЕНШІЛЕДІ

АЛАШ АРЫСТАРЫН АРДАҚТАДЫ
Елордада Абай Құнанбайұлы атындағы 

№87 мектеп-гимназиясында 31 мамыр – Саяси 
қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын 
еске алу күніне орай Алаштану интерактивті 
кабинетінің ашылу және Qyr balasy қорының 
«Алаш кітапханасы» сериясымен шыққан 
кітаптардың таныстыру салтанаты өтті. Іс-
шараға Ақжол партиясының басшылығы, 
алаштанушы ғалымдар, Алаш ұрпақтары және 
мектеп мұғалімдері қатысты. 

Тағылымды іс-шара екі кезеңнен тұрды. Алаштану 
интерактивті кабинеті соңғы үлгідегі су жаңа компью-
терлермен жабдықталды. Сыныптың ішкі-сыртқы 
қабырғаларына Алаш кезеңінің ең маңызды тари-
хи оқиғалары жайлы сыр шертетін стендтер ілінді. 
Кабинеттің идея авторы Заңғар Кәрімханның айтуын-
ша, Алаш мұғалімдеріне арналған инфографикалық 
деректе жетпістен астам мұғалімнің есімі жазылған. 
Бұлар Алаш заманының көзі ашық, оқыған, білімді 
азаматтары болған. 

Екінші кезеңде Qyr balasy қоғамдық қорының 
«Алаш кітапханасы» сериясымен шыққан Алаш 
зиялыларының шығармалар жинағы таныстырыл-
ды. Алаштанушы ғалым Тұрсын Жұртбай Алаш 
идеясының мәңгілік мұрат екенін айтса, академик 
Дихан Қамзабекұлы Алашты дәріптеу ісі қоғамның барлық саласында өрістеуі керектігін жеткізді. Ал Алаш 
мұғалімі, әдебиетші Сейітбаттал Мұстафаұлының ұрпағы Ермек Әбілғазин атасының өмірі мен қызметі жайында 
естеліктерімен бөлісті. 

Ақжол партиясының мүшелері Берік Дүйсенбинов пен Серік Ерубаев партия Алаштың ізбасары екенін, Алашты 
құрметтеу жолында аянып қалмайтынын жеткізді. Игі іс-шара соңында құрметті қонақтар естелікке суретке түсіп, 
Алаш арыстарына жайылған дастарқаннан дәм ауыз тиіп, құран бағыштады.

Дәулет СЕРІКҰЛЫ,
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

ТӘУЕЛСІЗДІК – 
ЕЛІМНІҢ ҚОРҒАНЫ

Тәуелсіздік – қазіргі күннің ең басты 
баға жетпес байлығы, асыл арман-
да болған, қайсар ерлікпен келген 
жемісі. Ғасырлар бойы арман еткен өз 
еркіндігін қалаған елдің тәуелсіз мемле-
кетке айналған кезі. 

Тәуелсіз ел  болмасаң сені бағынатын ел 
болады, ал бағынып жүріп ештеңе істей ал-
маймыз. Осыны ойлаған, өз ұрпағының бейбіт 
елде өмір сүргенін қалаған, өз жанын беріп елі 
үшін өмірін құрбан еткен ата-бабаларымыздың 

арқасында осы күнге жетіп отырмыз. Алтын торда отырған алтын 
құстан, қу бұтақта отырған құс бақытты. Бостандықтың қадірін торда 
отырған құста білер. Биыл егемендігіміздің отыз жылдығын тойлағалы 
отырмыз, бұл уақыт ішінде бүкіл әлемге әйгілі мемлекеттер қатарына 
кірдік. Қазіргі таңда тәуелсіз, бейбіт елде өмір сүріп жатқаныма қатты 
қуанамын. Өзім қалаған Абай мектебінде  білім алып жатырмын. 
Осының барлығы тәуелсіз, еркін ел болғанымызда деп ойлаймын. 
Мәңгілік елдің бақыты, мәңгілік еркіндігінде ғана.

Гауһар САДУАҚАСОВА,
9 «А» сынып оқушысы
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«АСЫЛ ҚАЗЫНА» 
ҚОРЖЫНЫМЫЗДА

Хабар телеарнасында көрсетілетін «Асыл қазына» 

интеллектуалдық білім сайысында бақ сынап, 

мектебіміздің намысын қорғаған 11-сынып оқушысы 

Ердәулет Шайқасым жеңіс тұғырынан көрінді. 

Е л о рд а  м е кт е п т е р і н і ң  о қ у ш ы л а р ы  а р а с ы н д а 

ұйымдастырылған кезекті сайыста Ердәулет үздік өнер көрсетіп, 

жасырылған қазақ сөзінің түбірін, көне сөздерді, тұрақты 

тіркестер мен мақал-мәтел, жұмбақтарды тауып, жылдам жау-

ап берді. Жетекшісі – қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

Заңғар Кәрімхан. Құттықтаймыз!

Ұлы ақын «Абайдың қазақ әдебие-
тіне XIX ғасырда және XX ғасырда ет-
кен әсері аса мол. Абайдың өзін көрмей, 
сөзін оқу арқылы, естіп ұғыну арқылы, 
сол Абайдың өлеңдерінің үлгісінде 
әлеуметтік мәселеге, адамгершілік 
жайға, ағартушылық турасына арнап 
көп-көп өлеңдер жазған талай ақындар 
бар. Әсіресе бұлардың саны, Абай 
шығармалары қазақ сахарасына жа-
йыла бастаған сайын молая түскен», 
– дейді Мұхтар Әуезов.

Абайдан ұлы тұлғаның ізімен 
жүріп, мұраларын өскелең ұрпаққа та-
ныстырып, осы салада аянбай қызмет 
жасап жүрген ағаларымыз мектебімізде 
қонақта болды. 

Сәуір айының 19-жұлдызында 
мектебімізде Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университеті , 
Абай академиясы ғылыми зерттеу 
институ тының директоры Жандос 
Мағазбекұлы және аталмыш институт 
директорының орынбасары Жанбота 
Тасболатұлымен сүбелі сұхбат өтті. 
Қадірлі меймандарымыз, Абай акаде-
миясында атқарылған жұмыстары мен 
алда жасалатын ізгі бастамаларымен 
бөлісті. Дарынды жас шәкірттеріміз 
Жандос Мағазбекұлына Абайдың 
әдеби мұрасы мен ақын шәкірттері 
жайлы сұрақтар қойып, тұшымды 
жауап алды. Қазақ тілі мен әдебиеті 
пәні мұғалімі Төлеген Ғабдрахман 
ағамыз Абайдың әнін орындап, ор-
таны әсем әуенмен тербесе, «Қадыр 
оқулары» байқауының ІІІ орын 
жүлдегері Арсен Есімханұлы Шәкәрім 

Құдайбердіұлының өлеңін жатқа 
оқып, көпшіліктің ыстық ықыласына 
бөленді. Барлық санитарлық шаралар-
ды сақтай отырып ұйымдастырылған 
рухани сазды кеш өрелі көрерменге 
үлкен ой салды. Рухани кештің соңы 
екі тарап ынтымақтастықты нығайту 
барысында меморандумға қол қойды. 
Абай академиясы ғылыми кітаптар 
топтамасын мектебімізге сыйға тартса, 
мектебіміз авторлық арнайы логотип 
бейнеленген блокнот пен қаламсап, 
оқушымыздың қолынан шыққан сөмке 
және «Абай нұры» газеті табысталды. 
Мектебіміздің Абай мұражайының 
жетекшісі, ақын, Жазушылар одағының 
мүшесі Алмахан Мұхаметқалиқызы 
да кештің арнайы қонағы болып, өз 
естеліктерімен бөлісті. Абай сынды 
ұлыларымызды ұлықтап жүрген осын-
дай заңғар тұлғаларымыз көп болсын. 

Ақниет ҚАСЕН,
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Байқауды өткізудің басты 
мақсаты – бала Абайдың балалық 
шағын дәріптей отырып, Абай 
шығармаларын сүйіп оқуға бау-
лу, оқушылардың бойына ақын 
өлеңдерінен асыл қасиеттерді бой-
ына сіңіру арқылы жас буынды 
тәрбиелеу, Тәрбиенің көзі – ұлттық 
құндылықтар екенін тілге тиек ете 
отырып, ақын өлеңдері арқылы 
ұлттық құндылықтарымызды жас 
ұрпақ бойына насихаттау. Аталмыш 
байқауға  қала бойынша жалпы 
білім беретін орта мектеп, мектеп-
гимназиямен қатар мектеп-лицей 
оқушылары да бақтарын сынап, 

бәйгеге түсті. Білім ордасы – біздің 
мектебіміз де ұлы тұлғаның есіміне 
ие Абай шаңырағында қазақтың 
бас ақыны Абай атамыздың ай-
тулы жырлары оқылып, әсем 
әндері сахна төрінде шырқалды. 
Байқау екі номинация бойынша 
өтті: 1) Абай өлеңдерінен эстафе-
та (Абай өлеңдерін қайым айтыс 
форматында жалғастыру) 2) «Абай 
шығармаларынан видеосюжет» 
дайындау болды. Дүбірлі додаға 
үміттерін үкілеп, үздіктерін сайлап 
келген жарысқа қатысушылардың 
барлығынан дерлік сайысқа 
қатысуға деген құлшыныстары 

мен жеңіске ұмтылыстары көрініп-
ақ тұрды.  

«Сөре бар жерде, мәре бар» 
демекші, жарыс ережесіне сай 
жеңімпаздарды қара қылды қақ жа-
рар, әділ шешімін айтатын әділ-қазы 
алқалары анықтады. Нәтижесінде, 
«Абай өлеңдерінен эстафета» I 
номинация бойынша №14 МГ бас 
жүлдені иеленсе, №4 МГ, №87 МГ 
І орынды қанжығаларына байлады. 

Екінші номинация,  яғни 
«Абай шығармаларынан видеосю-
жет» бойынша №4 МГ, №70 МЛ 
оқушылары І орын иегері атанса, 
ІІ орынға №56 МЛ, №73 МЛ, №82 
ДМЛ, №83 МГ, №82ДМЛ ие болды. 
Сондай-ақ №61 ОМ, №71 МЛ, №72 
МЛ, №86 МГ,№87 МГ ІІІ орынды 
қанжығаларына байлады. 

Ақжібек АҚЗАМИДЕНОВА,
бастауыш сынып мұғалімі

Абай – қазақ ұлтының рухани келбеті мен болмысына айналған 
тұлға. Оның поэзиялық қуаты зор өлеңдері мен прозалық жанрдағы 
ақыл-ойдың кемел үлгісіндей болған ғақлия мұрасы, батыс және 
орыс әдебиетінен өз талғамына сай таңдап, талғап аударған телтума 
еңбегі – ұлт әдебиеті мен мәдениетінің, тарихының елеулі де айрықша, 
шоқтығы биік баға жетпес рухани байлығы һәм құндылығы. Абайдың 
өмір сүрген кезеңі, оның жасаған дәуірі, адам есебінде күн кешкен 
тіршілік ортасы, шығармашылық зертханасы – өркениет жолындағы 
ұлтымыздың кемелдену биігіне жол ашқан қатпарлы тарих асуы. Яғни 
Абайды тану, зерттеу  – уақыт алға жылжыған сайын жаңаланып, за-
ман ағымына сай салаланып тұратын іргелі мәселе.

Сәуір айының жиырма тоғызыншы жұлдызы күні «Астана да-
рыны» дарындылықты дамыту және психологиялық сүйемелдеу 
орталығының жұмыс жоспарына сәйкес А.Құнанбайұлы 
атындағы №87 мектеп-гимназиясымен бірлесіп, Нұр-Сұлтан 
қаласы білім беру мекемелері 4-сынып оқушылары арасында 
қалалық «Бала Абай»  байқауы өткізілді.

Абай поэзиясы – қазақ халқының ұлттық мақтанышы. Тек қана Абай 
өлеңдерінен қазақ даласының табиғаты, қазақ өмірінің шындығы, 
қазақ халқының сезім-сыры, арман-тілегі, ұлттық ерекшелік қасиеттері 
түгел көрініп, сезіледі.

ДАНАЛЫҚТЫҢ  ШЫҢЫНАН

Ірі суреткер, абайтану ғылы-
мының білгірі, академик-жазушы 
Мұхтар Әуезов «Абай Құнанбаев» 
монографиялық зерттеуінде: «Абай 
кешкен өмірді, Абай қалдырған 
мұраны тану, зерттеу керек дегенді 
бәріміз де түсіндік. Күннен-күн, 
жылдан-жыл өткен сайын осы істерге 
көңіл бөліп, зер салушы саны молай-
ып келеді» деп жазған-ды. Міне, осы 
тұжырым дәуір алмасып, ұрпақтар 
ауысып, ой жаңарып жатса да өзінің 
өзектілігін жойған емес. Керісінше, 
күн өткен сайын Абай Құнанбайұлын 
білуге, тануға деген құлшыныс арт-
ты. Біз, қазақ елінің тәуелсіздік алып, 

дербес мемлекеттілігін жария еткен 
тұста туып, азаттық пен еркіндіктің 
бесігінде тербеліп өсіп, халқымыздың 
санғасырлық әдеби мұрасын зор 
ынтамен оқып, көңілімізге тоқып, 
әдебиеттану ғылымына табан 
тіреп, әдебиет тарихына, саласына 
мамандандық. Абай Құнанбайұлын 
жаңаша тану, зерттеу бағытындағы 
бұл ізденісімізді Абайды тек ақын 
деп қана емес, ұлтымыздың биік шы-
нары, ой-қайнары дәргейінде жоғары 
бағалап, «Абайды қазақ баласы тегіс 
танып, тегіс білуі керек» (Ахмет 
Байтұрсынұлы) деген ұстанымды 
ұстап, оның рухани мұрасын азаттық 

идеясына күш-қуат ретінде арқау 
еткен Алаш қайраткерлерінің 
қоғамдық-саяси, әдеби-мәдени 
қызметтерімен байланыстыруға бо-
лады.  

Абай – қазақтың ақыл-ой кені. 
Ақыл, білім тұнған қасиетті қай-
нар-бұлақтың көзін тауып, оның 
тұлғасын алғаш рет бүкіл қазақ 
қоғамына танытқан, кейіннен хакім 
шығармаларын орыс тіліне аударып, 
өзге елдерге насихаттаудың негізін 
салған ХХ ғасыр басындағы оқыған 
тегеурінді Алаш қайраткерлері бо-
латын.  Алаш зиялылары үшін Абай 
Құнанбайұлы – ұлтымыздың көгіне 
шыққан жарық жұлдызы еді. Алаш 
ардақтыларының ұғымындағы Абай 
сөзі – отаршылдықтың езгісіне түсіп, 
қалың ұйқыда еш алаңсыз жатқан әрі 
қолына кісен, аяғына шідер түскен 
қазақты тура жолға бастайтын сәуле, 
үміт берер, намыс оятар жігер сөз еді.

Ердәулет ШАЙҚАСЫМ,
11 «Ә» сынып оқушысы

Нұр-Сұлтан қаласы

АБАЙ – РУХАНИЯТ КЕМЕСІ

Даналықтың  шыңынан,
Сезіндім жырдың тұнығын.
Мұрасы бізге бағыт жол,
Әр сөзінен сыр ұғын.

Алашқа ортақ ақыным,
Жүрекке енер ақылың.
Махабатсыз дүние дос,
Түсіндім Абай нақылын.

Дара да дана Абайым,
Жырыңмен от боп жанайын,
Сөзіңнен ұрпақ қуат ап,
Ашылар жүрек сарайым.

Биіктік бар жырыңда,
Қазақпен бірге сырыңда.
Абай- қазақтың бағдары,
Жүгіртсем ойды ұғымға.

Ұшырдың ұрпақ қыранды,
Баптадың жырмен ұланды. 

Бүгінгі буын келеді, 
Абай деп бастап ұранды.
 
Бағдар боп алаш жолына,
Жырладың жырды ағыла.
Абай – қазақтың дарасы,
Алты алаштың туған бағына.

Нұрали ОРДАНБЕКҰЛЫ,
Нұр-Сұлтан қаласы

5 «Е» сынып оқушысы

ҰЛЫЛАРДЫҢ ІЗІМЕН!

АБАЙДЫ БІЛМЕК ПАРЫЗ ОЙЛЫ ЖАСҚА!
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АБАЙ МҮСІНІ
Абай дана, Абай баба!
Ойға шомып, үнсіз ғана,
Мүсінің тұр айбынды.
Жырларыңмен үндесейін,
Рухыңмен тілдесейін,
Қандырып бір сусынды.
Ұқса сана, зерделесе,
Көкірекке түйе білсе,
Әр сөзің саф алтын-ды,
Ақыл сөзің-нақыл көзі,
Өткір сезім-қылыш жүзі,
Тіліп түсер жаныңды.
Пасықтардың, жасықтардың,
Қылығына тасып қаның,
Бетке айттың әр мінді,
Өнер-білім, біліп ғылым,
Еңбек етіп, кірер сының,
Деп үндедің халқыңды.
Енді бүгін алып теңдік,
Қазақ елің құрып елдік,
Тойлап жатыр тойыңды.
Дана тұлға, дара тұлға,
Абай бабам-ұлы тұлға,
Ұмытпайды ұрпақ атыңды.

Дильназ АХМЕТҚАЛИЕВА,
9 «Ә» сынып оқушысы

ТҮЛЕГІМІН 
ЕЛОРДАЛЫҚ 
МЕКТЕПТІҢ
Адастырмай бар қазақтың баласын, 
Шығыстағы секілденген дара шың. 
Абай жаққан алтын сәуле жарқырап,
Даналықтың танытуда бағасын. 

Бақытына жол сілтеген талайдың,
Ол қазақтың көгіндегі арай-күн. 
Дүниеге, табиғатқа ғажайып, 
Бала Абайдың көзіменен қараймын.

Үйренсем деп жүрген жанмын білсем деп, 
Ойшылдардың әлеміне кірсем деп. 
Түбі терең түстім ғылым соңына, 
Дана Абайдың жолыменен жүрсем деп. 

Қалың елін өткізсем деп өткелден, 
Ұлт тағдырын өз басынан өткерген.
Тәлім алып бала Абай да жасынан, 
Ұлжан, Зере өнегесін көп көрген. 

Анық басып, жүріп келем ақырын,
Кемеңгердің ойға түйіп нақылын .
«Өмір бойы Абайды оқы, балам!» – деп, 
Әжем айтып келе жатыр ақылын. 

«Абайды оқы, қалмау үшін қатардан, 
Бұралаңда сынбас сонда ат-арбаң».
Деген сөзін шамшырақ қып әжемнің,
Жүрегіме жалын алғам, от алғам.

Аман болсам мақсатыма жетпекпін, 
Сәуле сынды жарық шашып өтпекпін. 
Жүре-тұғын дана «Абайдың ізімен», 
Түлегімін елордалық мектептің.

Альбина АЙДАРОВА, 
8-сынып оқушысы

ТӘУЕЛСІЗДІК – КИЕЛІ ҰҒЫМ
Менің ойымша, туған жер дегеніміз – шыр етіп 

дүние есігін ашқан, кіндік қаның тамған ауылың 
немесе қалаң ғана емес, өзің өмір сүріп жатқан 
тұтас туған елің, отқа түсер Отаның! Тәуелсіздік 
ата-бабаларымыздың сан ғасырлар бойы 
армандаған, жете алмаған арманы. 

Әлемдегі жер көлемі жағынан тоғызыншы орынды 
иеленген қазақтың көңіліндей кең-байтақ жер – менің 
туған өлкем, қазақ жері. Шексіз кең-байтақ жерімізді ата-
бабаларымыз өз қанымен, жанымен қызғыштай қорғап, 
алтын ұрпақтарына тарту еткен үлкен сыйы, қазынасы! 
Сол батыр бабаларымыздың сары майдай терін төгіп, сақтап қалдырған асыл 
мұрасы, өмір сүріп отырған аяулы Отанымыз – қасиетті, киелі мекен Қазақстан! 
Біздің тәуелсіздігіміз әрқашан еркіндікті сүйетін, ешкімге бағынбайтын сонау 
көкте самғайтын қыран іспеттес. Тәуелсіздікті, еркіндікті келешек ұрпаққа сақтап 
қалу жолында ата-бабамыз қаншама азапты күндерді бастан өткерді. Ал осындай 
қиындықтардан, қаншама еріксіз төгілген қан мен терден кейін, 1991 жылы 16 
желтоқсанда Қазақстан тәуелсіздігінің салтанатты жариялануы нүкте қойды. Өз 
қаны мен жанын болашақ ұрпақтары үшін аямай, ешкімге дес бермеген, еш нәрсеге 
мойымаған халқымыз бертінде тап болған бостандықтың бұғауынан босап, еркіндік 
туын қайта тікті. Тәуелсіздікке қолымыз жеткен күннен бастап біз халқымыздың 
ұлттық мәдениетімен, әдебиетімен, өнерімен қайта қауыштық. Сірә! Ең қиыны 
– туған өлкеге деген шексіз махаббат пен сүйіспеншілікті сөзбен айтып жеткізу 
мүмкін емес шығар! Бүгінде қазақтың қасиеті де киелі кең-байтақ жеріне тамсан-
байтын жан жоқ шығар. Бір кездері атын атауға болмайтын ардақты ағаларымыз 
бен әпкелеріміздің еңбектерін қызыға оқитын күнге жеттік, елі үшін жанын бер-
ген батырларымыздың есімін дәріптеуге, өз ана тілімізде жасқанбай, еркін әрі 
мақтана сөйлеуге де жеттік, төрткүл дүние көз тіккен байрақты бәсекелерде де 
Әнұраны шарықтай шырқалса, көк Туы желбіреп, биіктен көріне білді, әлем та-
нып, тамсанды. Біздің бір ғана Отанымыз бар. Ол – тәуелсіз Қазақстан! Менің 
елімнен асқан батыр ел жоқ! Бұл мекеннің жусанының иісі басқаларынан артық 
болған, ауасы тынысымды ашқан, топырағын бассаң іштей көңілім жібитін, жанға 
ыстық, денеме дәру болатын, мен қай жерде болсамда сол ыстық мекенді аңсап 
тұрар алтын да, кең-байтақ мекенім. Менің шыр етіп дүниеге келген жерім, елім 
– тәуелсіз Қазақстан! Осындай керемет өлкеде туып-өскеніме қуанамын! Біздер 
үшін майданда жанын қиған ата-бабаларымызға басымды иемін! Ал Қазақстанның 
тәуелсіздігі – ата-бабаларымыздың жаны, қаны, қуанышы, мұрасы! Менің туған 
елім, туған жерім кең-байтақ – тәуелсіз Қазақстан! 

Аяулым ЕРМҰХАН,
Нұр-Сұлтан қаласы 6 «Д» сынып оқушысы

ҚАРА ӨЛЕҢІМ, 
ҚИЯЛЫМНЫҢ 
ЖЕМІСІ

Тіршіліктің тымырсық тылсым әні,
Тар кеудемде бұлқынып тұншығады.
Қара өлеңім жылайды зар еңіреп,
Аққудайын жоғалған бір сыңары.

Қара өлеңім, қиялымның жемісі,
Шарықтайды шабыт келсе кемесі.
Сол өлеңге бүгін мен арқау етем,
Құнанбаев атамдай жыр елесін.

Таң атар деп әлі алдан арайлы,
Аманаттап қалдырып ең талайды.
Абай ата сан ұрпақтың санасын,
Жаңғыртуға ғибраттарың жарайды.

Білім қуып, шыңдалған ед (і) жасынан,
Өлең іздеп елдің тау мен тасынан.
Ақындықтың асқарына ту тіккен,
Сан қиын күн өтсе дағы басынан.

«Ұлы ақын» деп қазақ елің санайды,
Аманаттап қалдырып ең талайды.
Абай ата, сан ұрпақтың санасын,
Жаңғыртуға ғибраттарың жарайды.

Айғаным МАХСУТҚАНОВА,
6 «Д» сынып оқушысы

ЖҮРЕГІММЕН 
ЖАҚҰТ ЖЫРДЫ 
ЖАЗАМЫН!

Найза ұшымен,  баптап мықты тірегін,
Бодандыққа тұсау салған Ұлы елім.
Тәңір берген Тәуелсіздік таңы атты,
Тебірентер әр қазақтың жүрегін.

Жан аямай жері менен елі үшін,
Біріктіріп бөрігі мен жең ұшын.
Азаттық деп соққан қанша жүректер,
Білдірген еді рухты елдің белгісін.

Содан бері өз әуенім,өз әнім,
Өз ошағым, қайнап жатқан қазаным.
Қазақстан- тәуелсіз ел тұғырлы,
Жүрегіммен жақұт жырды жазамын!

Тәуелсіздік азаттықта күн кешу,
Отан үшін еңбек ету, күресу,
Терезені теңестіріп өзгемен,
Дамыған ел қатарына ілесу.

Ұзағынан болып еркін таңдарың,
Мықты болсын ел тірегі, қорғаным,
Әрқашанда жасай берсін бейбіт күн,
Құтты болсын Тәуелсіздік алған күн!

Заңғар САТЖАН
7-сынып оқушысы

Алғаш тілің шығып, был-
дырлап сөйлеп бастағаннан 
«ана», «әке», «ата», «әже» 
сынды әр адам үшін аяулы 
сөздерді айтамыз. Ананың 
сүтімен, әкенің ақылы, ата 
мен әженің мейірімімен қанға 
сіңген ана тілін сөзбен ай-
тып суреттеп жеткізудің өзі 
мүмкін бе?! Ана тілге де-
ген шексіз махаббат та сол 
сөздермен байланысты. Тіл 
– халқымыздың айбары мен 
айбыны, өткені мен бүгінгісі 
және келешек деген ұғыммен 
үйлесім тапқан. Қазақтың 
ардақты ақыны Қадыр Мырза 
Әлі айтқандай:

Ана тілің біліп қой,
Еркіндігің, теңдігің.

Ана тілің біліп қой,
Мақтанышың, елдігің.

Ана тілің – арың бұл,
Ұятың боп тұр бетте.
Өзге тілдің бәрін біл,
Өз тіліңді құрметте! – 

дейді.
Мен – ана тілімді құр-

меттеуді неден бастаймын 
де ген сұрақ туындайды. 
Оған жауабым да дайын. 
Тілді құрметтеу, өз ортаңда 
таза қоспасыз өз ана тіліңде 
сөйлеуден басталады. Бүгінгі 
біздің қоғамда орыс тілді 
қандастарымыздың да саны 
басым. Дегенмен, ол ортаның 
да ана тілге деген махаб-
баты мен сүйіспеншілігі 

артып келе жатыр. Әр адам 
өзінен бастап, тілді қадірлесе 
ана тілімізде сөйлейтін ел 
азаматтарының да саны ар-
тады деп ойлаймын. Тілді 
толықтай меңгеріп, өз ана 
тіліңде домбыраның күм-
біріндей асқақтатып сөй-
лемей, қоғам да түзел-
мейтіні анық. Сол қоғамды 
қалыптастыратын – жас буын. 
Сондықтан да халқымыздың 
тіршілігінде рухани өмірінде 
барынша ана тілдің күш-
қуатын арттырып, насихат-
тайтын күн жетті. Біз тәуелсіз 
елдің ұландарымыз. Тілге 
құрмет – өз ата-анаңа, туған 
халқыңа деген адал құрмет 
деп түсінуіміз керек. 

Жанел ҚОСТАЙ,
5 «Г» сынып оқушысы

ТІЛГЕ ҚҰРМЕТ – ЕЛГЕ ҚҰРМЕТ
Әр халықтың туған ана тілі өзі үшін қымбат. Тіл – халықтың жаны, бақыты 

мен байлығы. Тілді құрметтеу, ана тіліңді шұбарламай, қадірлеуден бас-
талады. 
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№87 мектеп-гимназия

Т і л  –  ұ л т т ы ң  ж а н 
дүниесінің қозғаушы мо-
торы. Халықтың тілінен 
оның қандай халық, қандай 
ұлт екенін байқауға бола-
ды. «Өз тілімен сөйлескен, 
өз тілімен жазған жұрттың 
ұлттығы ешуақытта адамы 
құрымай жоғалмайды», деп 
Ахмет атамыз бекер айтпа-
са керек. Қаншама ғасырлар 
бойы қаймағы бұзылмай 
келе жатқан қазақы тіліміздің 
ерекшеліктерін былай қойғанда, 
күнделікті қоғамдық орталарда қазақша 
сөздердің мағынасын түсінбей жатамыз. 
Қазақ қазаққа қазақша сөздің мағынасын 
түсіндіретін уақытқа жеттік. 

Осы күнге дейін қаншама қайғы-
қасіретті, алапат-зұлматты қазақ ба-
сынан көп кешірді. Жиырмасыншы 
ғасырға көп халықтың бірі болып кіріп, 
ең аз халықтың бірі болып шықты. Бұл 
тығырықтан қалай шықпақ керек?

Ең бірінші, тілге деген құрмет – тілге 
деген мұқтаждықтан шығады. Егер кеңсе 
тілдерін қазақ тілінде толтыра алмаса не-
месе қазақ тілінде ойын еркін жеткізе ал-
маса, қанша жерден білікті маман болса 
да, оларды тіл білетін мамандардан бір 
саты төмен ұстауымыз керек. Олармен 
тек қазақ тілінде сөйлесуіміз қажет. 
Сонда ғана олардың тілге деген құрметі 
арта түсетін болады. 

Екінші, отар болмағанымызды жақсы 
жағынан қабылдай алуымыз керек. Үш 
жүз жылдай қазақ орысқа қараған күн 

кешті. Тілімізге көптеген 
кірме сөз енді. Оларды енді 
тілден шығарып тастау мүм-
кін емес. Бірақ оларды өз 
тілімізге нақышты түрде 
лайықтап алуымыз қажет. 
«Егер тіл мен мәдениетің 
жоғалса шекараны аша сал», 
– деген Нельсон Мандела 
айтқан сөздің астарына бір сәт 
үңілсек, тілдің адамзат үшін 
қаншалықты бағалы екенін 
түсінуге болады. Шынымен, 

тілің жоғалса, неңді қорғайсың? Қарақан 
басыңның қамын күйттеймісің, жоқ, бұл 
адамзатқа тән іс емес.

Үшінші, өз тілін сақтаған өзге ұлт 
тарихтарынан тәжірибе алу. Бүгінде 
Элиезер Бен-Йехуда есімін бірі білсе, 
бірі білмеуі мүмкін. Он тоғыз ғасыр 
қолданыстан шығып қалған иврит тілін 
өмірге қайта әкелген бірегей тұлға. Осы 
орайда жойылып кеткен тілді, жойылуға 
аз қалған халыққа қайта сөйлеткен мына 
сөздер болатын: «ивритше сөйлесең, 
жазылып кетесің». Бізге де осындай 
ұлттық идеология ауадай қажет. Қашан 
осы жалған идеологиялардан арылып, 
ұлттық идеологияға көшер екенбіз? 
Солай тілді аман алып қалмасақ, кім 
біледі, өз қолымызбен өз болашағымызға 
балта шаппасымызды? Тілді құрметтейік, 
қазақ бауырым!

Ғалия БЕКМҰРАТ,
 Нұр-Сұлтан қаласы,

5 «Е» сынып оқушысы

ТІЛГЕ ҚҰРМЕТ

МЕКТЕП ОРКЕСТРІНІҢ ЖЕТЕКШІСІ
Өнер – ізгілік пен мейірімділік, адалдық пен махаббаттан құралады. 

Өнер - адам жанының емі. Өнер жолы, қызығы мен шыжығы қатар үйлесім 
тапқан, бел-белестерге толы. Саналы ғұмырын ұлттық өнерді дәріптеуге 
арнап келе жатқан, дәстүрлі өнердің жанашыры, өнер ұстазы Сапарғали 
Ахметжановтың өмірі қалың көпшілікке үлгі. Шәкірттерге қазақтың руха-
ни алтын қазығына айналған сан ғасыр қазақпен бірге жасап келе жатқан 
домбыраны үйретіп, тәлім беріп келе жатыр. 

Шанағыңнан айналдым асыл домбыра,
Шабытыма сыйладың тасу домбыра.
Мына өмірді сөйлеттің үніңменен,
Қазақпен сен біргесің ғасыр домбыра.

Домбыра – қазақтың жаны және болмысы мен тұлғалық қасиетін шебер сурет-
теп жеткізе алатын ұлтымыздың ең құнды аспабы. «Домбырада елдің өткені мен 
келешегі, қуанышы мен жұбанышы қатар көрініс табады» - дейді бүгінгі кейіпкеріміз. 
Ақындар мен батырлардың топырағында өсіп өнген Сапарғали ағамыз ұстаздық жолын мектебімізде 
жалғастыруда. Әріптестеріміз бен шәкірттерімізге ұлттық өнерді насихаттап, домбыраны ерекше 
ынтамен үйренуге ізгі жол нұсқап келе жатыр. Өмірін ұлттық өнерге арнаған Сапарғали Ахметжанов 
ағамызға шығармашылық табыс, толағай жетістіктер тілейміз.

МЕКТЕП ОРКЕСТРІНІҢ ҚОБЫЗШЫСЫ, ДОМБЫРАШЫСЫ; 
ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНІҢ МҰҒАЛІМІ

Аты-жөні: Назерке Алмасқызы Қуанышбаева
Туған жылы: 18 мамыр 1999 жыл
Туған жері: Қостанай облысы Арқалық қаласы
2005-2013 жылдар аралығында А.Үкібаев атындағы орта мектебінде 

оқыған (Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Державин қаласы). 2007-2012 
жылдар аралығында Жарқайың ауданы Балалар музыка мектебін домбыра 
және қобыз класы бойынша тәмамдаған. 

 МЕКТЕП ОРКЕСТРЫНЫҢ ДОМБЫРАШЫСЫ,
МЕКТЕП ХОРЫНЫҢ ЖЕТЕКШІСІ

Аты-жөні: Айзада Жолдасқызы Дүйсенова
Туған жылы: 27 желтоқсан 1990 жыл.
Туған жері: Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар қаласы
Абу Досмұхамбетов атындағы дарынды балаларға арналған 

мамандандырылған мектеп-гимназия интернатында оқыған (СҚО, 
Қызылжар қаласы) Өнер колледжі «Хорды дирижёрлеу» мамандығы бо-
йынша білім алған (2007-2011 ж.ж., СҚО, Қызылжар қаласы).

 
МЕКТЕП ОРКЕСТРІНІҢ БАС ДОМБЫРАШЫСЫ,

МУЗЫКА ПӘНІНІҢ МҰҒАЛІМІ
Аты-жөні: Жигер Тусипбекович Бейсенбаев
Туған жылы: 7 маусым 1987 жыл
Туған жері: ШҚО Аягөз ауданы Қосағаш ауылы
Білім есігін алғаш өз ауылы Шоқан Уәлиханов атындағы орта білім 

беретін мектебінен ашқан. 2005 жылы мектепті тәмамдап, 2007 жылы 
«Семей мемлекеттік педагогикалық институтында» білім алған. 

 
МЕКТЕП ОРКЕСТРІНІҢ МҮШЕСІ, 

ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІ МҰҒАЛІМІ
Аты-жөні: Ақбота Сайынқызы Таңатар
Туған жылы: 06.05.1999
Туған жері: Ақтөбе қаласы Темір ауданы Құмқұдық селосы.
2005-2016 жылдар аралығында Ойыл қазақ орта мектебінде білім алған. 

2016-2020 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін 
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша тәмамдаған. 

 
МЕКТЕП ОРКЕСТРІНІҢ ДОМБЫРАШЫСЫ, 

АҒЫЛШЫН ТІЛ ПӘНІ МҰҒАЛІМІ
Аты-жөні: Айжан Курмангалиевна Сержанова
Туған жылы: 06.07.1988

Туған жері: Жамбыл облысы, Шу ауданы

МЕКТЕП ОРКЕСТРІНІҢ МҮШЕСІ
Аты-жөні: Күлімжан Хөхен
Туған жылы: 31.08.1989
Туған жері: Моңғолия, Баян-Өлгей қаласы
Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінде білім алған.

МЕКТЕП ОРКЕСТРІНІҢ МҮШЕСІ
Аты-жөні: Ақмарал Зеренханқызы Зеренханова
Туған жылы: 09.01.1988 
Туған жері: Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы,
Байтоғасы ауылы
Сарсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Мемлекеттік 

университетінде білім алған.

МЕКТЕП ОРКЕСТРІНІҢ МҮШЕСІ
Аты-жөні: Бейбит Хымбат
Туған жері: Моңғолия
Мектепішілік сайыс жас маман сайысы 3-орын.

Терең ойлап басатын алға үш қадам,
Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстаған.
Талап, еңбек, терең ой жүректерінде
Абай жолы біздерді алға бастаған.

Ұстаздары қадірлі,
Шәкірттері дарынды.
Дос тұтатын бәріңді
Абай мектебі!

Өмір көші мың сынақ,
Білім сая күн шуақ.
Қазағыма шам шырақ
Абай мектебі!

Ақ қағазбен қолыма қалам аламын,
Абай сөзін жүрекке қалап аламын.
Өзіңді өзің танисың Абайды оқысаң,
Махаббат пен достықты бағалағаның.

Ғылымды да табасың Абайды оқысаң,
Орынды да табасың Абайды оқысаң.
Толық адам боласың жүрегі таза,
Нұрлы ақылды көңілге мәңгі тоқысаң. 

Әні мен сөзінің авторы 
Дәулет СЕРІКҰЛЫ
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