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	 КІ	РІС	ПЕ

Қым бат ты оқу шы лар! Сен дер ді ға жа-
йып қа зақ әде бие ті әле мі не сая хат жа сау-
ды жал ғас ты ру ға ша қы ра мыз! 

Ах мет Байт ұр сы нұлы «Әде би ет та-
ныт қыш» атты ең бегінде: «Әде би ет де ге-
ні міз – нәр се нің жа йын, күй ін, тү рін, тү-
сін сөз бен ке ліс ті ріп ай ту өне рі», – деген 
анық та ма бер ген. 

Әде би ет – араб сө зі, ау дар ған да «асыл 
сөз» де ген ма ғы на ны біл ді ре ді. Әде-
биет де ге ні міз – З.Қаб до лов тың сө зі мен 
айт сақ, «ақи қат өмір дің сыр лы су ре ті, 
ха лық тың көр кем та ри хы». Өмір ді, бол-
мыс ты сөз бен су рет теу – әде би ет тің өзі не 
тән ерек ше лі гі. Әде би шы ғар ма лар да ғы 
өмір дің көр кем су рет те рі бол мыс тың 
ту ра кө шір ме сі емес, ол – ав тор дың, қа-
лам гер қия лы ның же мі сі. Ой дың ұш қыр 
болып, қи ял дың би ік ке сам ғауы үшін сөз 
өне рін мең ге ру дің ма ңы зы зор. Әр сы-
нып та ақын-жа зу шы лар дың шы ғар ма-
шы лы ғы мен та ныс қан са йын бі лім де рің 
шыңда лып, қор ша ған ор та ға де ген көз-
қа рас та рың да өз ге ре ді. Бұ ған әсер ете тін 
ең күш ті нәр се нің бі рі – сөз. Сөз ар қы лы 
ай на ла ны, әлем ді та ни сың дар, ой ла рың-
ды жет кі зе сің дер. Сөз ді дұ рыс, ор ны мен 
пай да ла ну да – өнер. Ал «сөз өне рі» де ге ні-
міз – әде би ет. 

На ғыз сөз ше бер ле рі нің құ пия сы олар-
дың өмір де гі, ай на ла да ғы құ бы лыс тар-
ды, оқи ға лар ды бей не леп қа на қой май, 

Артықбілімкітапта,
Ерінбеоқыпкөруге.

Абай

Кітап маған тақтан да
қымбат.

. експир

Әдебиет–халықтыңру
ханибайлығы.
Әдебиет – адам өмірі

ніңішіндегіеңұзақжасай
тындардыңбірі.

Ғ.Мұстафин

Кітап – жазушы мен
оқырман арасындағы кө
пір.

.Каверин

Даналық	ойдан	дән	ізде
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біз дің се зі мі міз бен түй сі гі міз ге әсер 
етіп, ой лан та, тол ған та бі луін де. Әде би ет 
өнердің му зы ка, сурет салу, кино, театр  
сияқты түрлерімен ты ғыз бай ла ныс ты.

«Қа зақ әде бие ті» пә нін оқы ту дың 
мақ са ты – көр кем әде би ет ту ын ды ла-
ры нан жүй елі тү сі нік бе ру, көр кем шы-
ғар ма лар дың маз мұ нын, идея лық-та қы-
рып тық мә нін ай қын дай бі лу, көр кем 
шы ғар ма да ғы оқи ға ға, кей іп кер лер дің 
іс-әре кет те рі не ба ға бе ру, ав тор лық ұс-
та ным ды анық тай бі лу, сөз дік қор ды 
мо лай ту ға, әде би тіл нор ма сын иге ру ге 
жағ дай жа сау.

Оқу	лық	тың	құ	ры	лы	мы
Оқу лық оқу бағдарламасының 

мазмұнына сәйкес «Ту ған же рім – аялы 
ал тын бе сі гім», «Абай ды оқы, та ңыр-
қа», «Мен – ба лаң, жа рық күн де сәу ле 
қу ған», « Тәу ел сіз дік – қа си ет тұн ған 
ұлы ұғым» ат ты бө лім дер ді қамтиды.

Жаңа тақырыпты меңгеру тапсырма-
лары «Бі лу», «Тү сі ну», «Тал дау», 
«Жи нақ тау», «Қол да ну», «Баға беру» 
деп атала тын қа дам дар дан тұ ра ды. 
Қа дам дар тап сыр ма ла ры ның маз мұ ны 
бі лім мен тү сі нік дең гей ін де гі, бі лім ді 
қол да ну жә не тал дау дең гей ін де гі, 
шы ғар ма шы лық жә не із де ну ші лік си пат-
та ғы тап сыр ма лар ды қам ти ды. 

Ой нап оты рып ой лау қи ял да ры ңа 
қа нат бі ті ріп, жа ңа әрі қы зық ты жайт-
тар ды бі ліп алу ла ры ңа кө мек те се ді, сон-
дық тан тап сыр ма лар маз мұ ны на оқы та 
үй ре ту ойындары ен гі зіл ді. Қадамдар 
тапсырмаларын орын дау ар қы лы өз де-
рің нің ал ған бі лім де рің ді тек се ре сің дер, 
да йын дық дең гей ле рің ді кө ре сің дер, не 
бі ле мін, не біл дім, не ні біл гім ке ле ді де ген 
сұ рақ тар ға жау ап та та ба ала сың дар. 

Кітап дегеніміз – ал
дыңғы ұрпақтың артқы
ұрпаққа қалдырған руха
ни өсиеті. Кітап оқудан
тыйылсақ, ой ойлаудан
датыйыларедік.

Ғ.Мүсірепов

Даналық	ойдан	дән	ізде

Кітап–алтынқазына.

Кітап–алтынсандық:
Ішітолғанқазына,құт,
Оқы,оқы,ойыңатұт.

Кітап–білімбұлағы.

Сөздің	көркі	–	мақал
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«Ар тық бол мас біл ге нің» және «Бағалы дерек» ай дар лары мен 
та қы рып бо  йын ша бі лім де рің ді ке ңей ту ге ба ғыт тал ған ма те ри ал-
 дар ұсы ныл ды. Он да ғы лы ми, та ри хи, мә де ни де рек тер мен қо са 
ақын-жа зу шы лардың өмі рі не бай ла ныс ты қы зық ты мә лі мет тер 
бе ріл ді.

«Да на лық ой дан дән із де» ай да ры өз де рі ңе ұна ған пі кір лер мен 
қа нат ты на қыл сөз дер ді ес те сақ тап, ор ны мен қол да ну ға үй ре те ді. 
«Сөз мар жан» ай да ры сөз құ пия сын ашу ға, сөз дік қор ла рың ды то-
лық ты ру ға ар нал ған. «Сөз дің көр кі – ма қал» ай да ры мақалдарды 
орнымен қолданып, шебер сөй леп үй ре ну ле рі ңе ық пал етсе, «Зер-
гер сөз» айдары ұлы тұлғалардың сөздерінен мол тағылым мен 
мәлімет алуларыңа мүмкіндік береді.

Қазақ әдебиетін оқи отырып, кей іп кер ле рмен бір ге көп-
те ген қы зық ты да әсер лі, құ пия жайт тар ды анық тап, өз де рің ді, 
достарыңды жа ңа қы ры нан аша сың дар. Мейі рім ді лік, адам гер-
ші лік сын ды қа си ет тер ді бой ла ры ңа сі ңі ріп, оқи бі лу ге үй ре не-
сің дер деп ой лай мыз.

Со ны мен, оқи, ой лай, тал дай бі лейік! Іс ке сәт!
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	 І	ТАРАУ

ТУ	ҒАН	ЖЕ	РІМ	–	
А ЛЫ	АЛ	ТЫН	
БЕСІ	ГІМ

Ту ған ел! Бұл кіш кен тай үйің нің та бал ды ры ғы нан бас тала-
ды. Со дан шек сіз қи ян ға өр леп ке те ба ра ды. Оның жұ-
пар ат қан жу са ны, оның кеу де ңе құ йыл ған мөл дір ауа сы, 
жо та ға өр ле ген жал ғыз аяқ жол да ры – осы ның бә рі-бәрі 
се нің ту ған елің ді құ рай ды.

С.Мәу ле нов
О, туған жер, кең пейіл, құшағың кең, 
Саған көңіл бұлқынар күш-ағынмен. 
Сағынышымды қанат қып, саған қарай 
Балапандай талпынып ұшамын мен. 

Ф.ОңғарсыноваАР
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«Аяз бидей әділ, турашыл» деп кейбір адамдар туралы
айтылғанпікірді,«Аяз,әліңдібіл,Құмырсқа,жолыңдыбіл»деген
мәтелдідеестігенболарсыңдар.«Аязби–ертегікейіпкеріғана
емес,тарихтанақтылыболғанадам»дегендереккездеседі.«Аяз
би»–шыншылертегі.Ендіосыәділбидіңхандыққақалайкелгені
туралықызықтыертегіментанысукезегікелді.

	 ЕРТЕГІЛЕР

Ер те гі лер – ха лық ау ыз әде бие ті нің 
бір тү рі. Қа зақ ха лық ер те гі ле рі қи ял-ға-
жа йып, хай уа нат тар ту ра лы, шын шыл 
ер те гі лер бо лып жік те ле ді.

Шын шыл ер те гі лер өмір шын ды ғы на 
жа қын, онда реал дық адам бей не ле рі ба сым. 
Олар күнделікті шынайы өмірден алы нып, 
бас кейіпкерлері пат ша, уә зір, хан немесе 
қарапайым адамдар бо лып ке ле ді. Ер те гі-
нің құ ры лы мы нан, маз мұ ны ның ба ғы ты-
нан оның бас ты мақ са ты  – өмір мұ ра ты на 
же ту дің жол да ры, ол үшін қа жет адам дық  
са па лар ды көр се ту еке нін сөзсіз ұғамыз. Ең 
ал ды мен, өмірлік мақсатқа же ту де қа зақ 
ер те гі ле рі да на лық ты, ақыл ды лық ты ал-
дың ғы орын ға қоя ды. Шын шыл-реа лис тік 
ер те гі лер де ең әділ, ең ақыл ды адам ха лық 
ор та сы нан шы ға ды. Мұ ның ға жап үл гі сі – 
«Аяз би» ер те гі сі, мұн да ақыл ды лық тың 
бас ты кө рі ні сі тап қыр лық бо лып ке ле ді. Хан 
өзі нің қы рық уә зі рі не адам ның, құс тың жә-
не шөп тің жа ма нын тау ып әке лің дер де ген-
де, адам ның жа ма ны на Аяз  би ілі ге ді. Бі рақ 
оның жа ман ды ғы – ақы лын да емес, тұр мы-
сын да, ке дей лі гін де еді. Ақы рында, ол өз за-
ма ны ның на ғыз зе рек, ақыл ды ада мы бо лып 
шы ға ды, Мең ді қызға үй ле ніп, хан бо ла ды. 
Ол хан бол ған да да асып-тас пай ды, «Аяз, 
әлің ді біл» деп өзі не-өзі басу айтып оты ра ды.

Естеріңе	түсіріңдер:

Ертегілертуралыне
білесіңдер?

Ертегілердіңқандай
түрлерібар?

Меңгерілетін	білім:

«Аязби»ертегісінің
танымдықтағылымдық
сипатықандай?
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Сонымен,адамныңнашары–Жаманқалайханболдыекен?

«Аяз	би»	ер	те	гі	сі

Хан	тап	сыр	ма	сы
Ер те де Ма дан де ген хан бо лып ты. 

Ханның қырық уәзірі болған екен. Бір 
кү ні хан уә зір ле рі не мәжіліс жасап:

– Уә зір ле рім! Сен дер қыр қың да асып 
ту ған ақыл ды, да ныш пан едің дер. Мен 
сен дер ді бір жұ мыс қа жұм сай мын, сен-
дер ма ған дү ние де гі адам ның жа ма нын, 
шөп тің жа ма нын, құс тың жа ма нын та-
уып ке лің дер. Он бір ай уа қыт бе ре мін. 
Сол он бір ай дың ішін де тау ып кел ме сең-
дер, жа за лы бо ла сың дар! – де ді.

Хан бұй ыр ған соң, амал жоқ! Уә зір ле-
рі өза ра ақыл да сып, із деу ге кі рі се ді.

Көп із деп, азап ше гіп, шең гел де ген 
шөп ті тау ып: «Өзі – ті кен, ара сы нан жүр-
се, ки ім жыр та ды, мал же мей ді екен, 
шөп тің жа ма ны осы ғой», – деп шең гел-
ді ала ды. Қыр ғау ыл де ген құс ты тау ып: 
«Үс тін де жү ні жоқ, ұс қы ны ке ліс сіз, құс-
тың жа ма ны осы екен», – деп қыр ғауыл-
ды атып ала ды. Ен ді адам ның жа ма нын 
та ба ал май, қы рық уә зір ке ле жат са, 
тау дың ете гін де, үс тін де жыр тық то ны, 
ба сын да те рі ты ма ғы бар, бір адам бес-он 
қой ды ба ғып жүр. Уә зір лер: «Адам ның 
жа ма ны, сі рә, осы бо лар-ау», – деп тұр-
ған да, әл гі адам:

– Уа, мыр за лар, жол бол сын! – де ді.
Уә зір лер хан ның сон дай бір жұ мыс қа 

жұм са ға нын, шөп тің, құс тың жа ма нын 
тау ып, ал адам ның жа ма нын та ба ал май 
жүр ген де рін ай та ды.

Жа ман тұ рып:
– Тү сі нік ті! Адам ның жа ма ны ке рек 

бол са, мен бо ла мын, – дей ді.

Хантапсырмасы
қандай?Уәзірлероны
қалайорындады?

	

Шең	гел

Шеңгел – бұршақ тұ
қымдасынажататынбұта
түріндегі өсімдік. Биіктігі
2–3 м, тікенінің ұзынды
ғы 2–6 см. Жапырақта
рының ұзындығы 3–4 см
жұп қауырсынды, гүлі
қызғылт, күлгін түсті.Же
місісарғылтқоңыр,ұзын
дығы 1–3 см, ені 0,7–1,2
см бұршақ, тұқымы қы
зылқоңыр,жылтыртүсті.
Ақ шеңгелді елді мекен
дерді, шөл және шөлейт
жерлерді көгалдандыру
үшін арық бойына егеді.
Малжемейді,тамырынан
алынатынсарыбояужүн
бояуға пайдаланылады.
Гүліненарабалжинайды.

Балалар
энциклопедиясынан

Бағалы	дерек
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– Олай бол са, жа рай ды, – деп, Жа ман-
ды аты на мін гес ті ріп алып, хан ға жө не-
ле ді. Хан ға ке ле жа тып, Жа ман:

– Адам ның жа ма нын тау ып ал ды ң-
дар, бі рақ шөп тің жа ма ны мен құс тың 
жа ма нын та ба ал ма ған екен сің дер. Шөп-
тің жа ма ны – қа ра қо ға, құс тың жа ма ны – 
сау ыс қан еді, – деп уә зір лер ге қыр ғау ыл 
мен шең гел ді тас та тып, олар дың ор ны на 
қа ра қо ға мен сау ыс қан ды ал дыр ған. Уә-
зір лер мә ні сін сұ ра йын деп еді:

– Хан ал дын да ай та мын, – деп Жа ман 
сөй ле ме ді. Уә зір лер кел ген соң, хан әкел-
ген адам ға қа рап:

– Әкел ген адам да рың жа рай ды. Қа зір-
ге ас паз  ға апа рың дар, кө же мен нан бер-
сін, сый ла сын. Ер тең ор та ға алып, та ма ша 
ете міз, – деп, Жа ман ды асүй ге жі бер те ді.

– Бі рақ, – дей ді хан, – құс тың жа ма-
ны мен шөп тің жа ма нын та ба ал ма ған 
екен сің дер. Құс тың жа ма ны – қыр ғау ыл, 
шөп тің жа ма ны – шең гел еді. Осы ны кө-
ре тұ ра, бұ лар ды әке лу ле рің нің не мә ні 
бар еді? – деп хан уә зір лер ге қа ту ла на 
бас тай ды. Сон да уә зір лер:

– Тақ сыр! Айт қа ны ңыз дұ рыс! Біз шөп 
жа ма ны деп шең гел ді, құс жа ма ны деп 
қыр ғау ыл ды алып едік. Бі рақ жол шы бай 
әл гі жа ман: «Шөп тің жа ма ны – қа ра қо ға, 
құс тың жа ма ны – сау ыс қан», – деп біз ге 
олар ды тас та тып, қа ра қо ға мен сау ыс-
қан ды ал дыр ды, – деп жау ап бе ре ді. Хан 
аз кі ді ріп:

– Е, Жа ман ның не біл ге ні бар екен? 
Шөп тің жа ма ны – қа ра қо ға, құс тың жа-
ма ны – сау ыс қан еке нін қай дан бі ле ді? 
Алып ке лі ңіз дер, сұ ра лық, – деп бұй рық 
ете ді. Жа ман ды хан ға алып ке ле ді. Хан 
Жа ман ның бе ті не қа рап:

– Мен құс тың жа ма ны – қыр ғау ыл, 
шөп тің жа ма ны – шең гел деп ой лау шы 

уә	зір	–көмекші 
Шығыселдерініңел
билеушіханыныңнемесе
патшасыныңақылшысы,
кеңесшісі

Сөз	мар	жан

Қыр	ғау	ыл

Қырғауыл – тауық тәріз
ділер тобының бір тұқым
дасы. Оның ерекшелігі –
танау тесігі қауырсынмен
жабылмағандығында. Жі
ліншіктері түксіз, қоразы
ныңжіліншіктеріндемүйіз
ді өсіндісі бар. Танау те
сігін тері қатпары жауып
тұрады. Қазақстанда қыр
ғауылдыңсегізтүрібар.Ол
өзен жағалауындағы то
ғайлы, қамысты, құнарлы
жерді,АралтеңізіненАла
көлойпаңынадейінгішөл
ді аймақтарды мекендей
ді. Отырықшы құс.Жерде
жүргенімен, ағаш басына
қонақтайды.

Балалар
энциклопедиясынан

Бағалы	дерек
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едім, сен олар ды уә зір лер ге тас та тып сың. 
Сен шөп тің жа ма ны – қа ра қо ға, құс тың 
жа ма ны – сау ыс қан еке нін қай дан біл-
дің? – дей ді.

– Тақ сыр хан! Елу жас қа ке ліп жа ман 
бол ған жоқ пын, жа сым нан-ақ жа ман 
едім. Өмі рім отын, су та су мен кі сі есі гін де 
құл шы лық та өт ті. Сол уа қыт та шең гел ді 
әке ліп от қа жақ сам, кеш ке жақ қан отым 
ер те ңі не дей ін сек сеуіл дің шо ғын дай жай-
нап жа та тын еді. Сол уа қыт та «Ки ім жыр-
тып, мал же мей тін шең гел отын бо лып, 
пай да ға аса ды екен-ау», – деп ой ла ған 
едім. Ал ен ді қа ра қо ға ны алып, от қа жақ-
сам, жан бай тын еді, үр лесем, жа лы ны мен 
шо ғы бір ге сө ніп, кү лі бұр қы рап, үй дің 
ішін алып ке те тін еді. От қа жан ба ған соң 
апа рып мал ға сал сам, бар лық мал мұр нын 
шүйі ріп же мей тін. Сон ан соң қа ра қо ға 
тіп ті пай да ға ас пай тын шөп екен деп ой-
лау шы едім. Қа ра қо ға ның жа ман ды ғын 
со дан біл дім, – дей ді Жа ман.

– Сау ыс қан ның жа ман еке нін қай дан 
біл дің? – дей ді хан.

– Қыр ғау ыл дың қа на ты бар да, 
жү ні жоқ бол са да, адам ның пай да сы на 
жа рай тын құс еді. Бі реу дің сиық сыз 
бо луы – оның жа ра ты лы сы нан. Қыр-
ғауыл дың айы бы – тек сиық сыз ды ғы. 
Ал сау ыс қан ның жү ні ала бол ға ны си яқ-
ты, өзі де ала, бір лі гі жоқ. Еке уі бі рі гіп 
ұш па ған, еке уі бі рі гіп қон ба ған, адам 
пай да сы на ас пай тын құс еді. Сон дық тан 
құс жа ма ны сау ыс қан дей мін.

– Сау ыс қан мен қа ра қо ға ның жа ман-
ды ғын біл дің. Ен ді өзің нің жа ман ды-
ғың ды қай дан біл дің? – дей ді хан.

– Уа, тақ сыр! Ме нің жа сым елу ге кел-
ді. Мен қа тар лы лар әй ел алып, ба ла көр-
ді; ке лін жұм сап, қы зық кө ріп отыр. Мен 
қай да бол са сон да, әлі күн ге дей ін әр кім нің 

Қа	ра	қо	ға

Қарақоға – дара жар
нақтылардың қоға тәріз
ділер тұқымдасына жа
татынөсімдік.Биіктігі3–4
м,сабағыұзынжәнежуан
төселмелі, батпақты, су
лы жерлерде өседі. Жа
пырағы жалпақ, таспа
пішінді, сабағынан ұзын
болыпкеледі.Гүлшоғы–
собық. Жемісі жаңғақша,
ұшуғабейімделгенқанат
шасыболады.Қоғаныар
қан,жіп,ыдыстаржасауға
жәнеқұрылысматериалы
ретіндепайдаланады.Та
мырында крахмалы көп
болғандықтан, ондатра,
құндыз, жұпар тышқан,
т.б.үшінқұндыазық.

Балалар
энциклопедиясынан

Бағалы	дерек
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ар ты на мін ге сіп, бас қа бі реу дің құл шы лы-
ғын да жүр мін. Ен ді мен жа ман емей, жақ-
сы мын ба? – деп, Жа ман хан ға қа рай ды.

Хан	сы	на	ғы
Хан ба сын шай қап:
– Апыр-ай, осы жа ман бол са жа рар 

еді, – деп ой лап:
– Құс тың, шөп тің, өзің нің жа ман ды-

ғы ңа да дә лел айт тың. Жа рай ды, ен ді 
ме нің бір тұл па рым бар, со ны сы нап 
бе ре сің бе? – дей ді.

– Жақ сы, сы нап бе рей ін, – деп тұл-
пар ды алып кел ген соң, Жа ман тұл-
пар дың ал ды-ар ты на қа рап:

– Тұл па ры ңыз дың си па ты нан мін 
та ба ал ма дым. Ен ді мі ніп қа рар едім, – 
деп, хан нан рұқ сат сұ рап алып, тұл пар ға 
мі ніп, есік ал дын да ғы өзен нен әрі-бе рі 
өт ті де, қай тып ке ліп:

– Тақ сыр! Тұл па рың ыздан бас қа мін 
та ба ал ма дым. Тұл па ры ңыз тек си ыр ға 
ша тыс екен, – дей ді.

– Апыр-ай, оны қай дан біл дің? Айт-
қа ның рас. Ме нің Ақ ша хан де ген құ дам 
бар еді. Со ның тұл пар та ба тын бір бие сін 
қа лап ал дыр ған мын. Бие кү ні же тіп, 
құ лын ды туа ал май, өлер бол ған соң: 
«Бие өл се, өл сін, құ лын қал сын», – деп 
ішін жа рып, құ лын ды ал ған мын. Сол 
құ лын осы еді, әб ден оты ғып кет кен ше, 
си ыр дың сү ті мен асы рап едім. Ал ен ді 
сен мұ ның си ыр ға ша тыс еке нін қай дан 
біл дің? – дей ді хан таң да нып.

– Тұл па ры ңыз су дан әрі-бе рі өт кен де, 
ау зын су ға ма лып, арт қы ая ғын сіл кіп 
өт ті. Си ыр ды кү ні не қы рық суар саң да 
су дан ай даған да, ау зын су ға мал май, 
арт қы ая ғын сі лік пей, өт пеу ші еді. Тұл-
пар дың си ыр ға ша тыс еке нін со нан біл-
дім, – дей ді.

Сау	ыс	қан

Сауысқан – торғай тә
різділер отрядына, қарға
тұқымдасына жататын,
кішіденелі,қысқаірітұм
сықты құс. Денесінің көп
бөлігіқара,теккеудесіақ
болады. Қанатының кей
жеріне ақ араласқандық
тан,оныалақанатсауыс
қандептеайтады.

Балалар
энциклопедиясынан

Бағалы	дерек
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Жұрт таң қа лып, бір-бі рі не қа ра са ды. Хан бі раз ой ла нып оты-
рып:

– Ен ді ме нің бір гау һар та сым бар. Сол та сым ның қан дай 
қа сие ті бар еке нін тап, – деп қа зы на сын да ғы тас ты ал ды рып бер-
ді. Жа ман тас ты алып, сал мақ тап, бай қап қа рап отыра ды да:

– Сіз дің та сы ңыз, рас, қа си ет ті тас екен. Бі рақ екі жыл дан 
соң қа сие ті бі те ді. Тас тың ішін де екі қа ра бас құрт бар. Та сы-
ңыз дың пы шақ сыр тын дай ға на қа лың ды ғы қа лып ты. Сол құрт 
екі жыл дан соң те сіп шы ға ды, те сіп шық қан соң та сы ңыз пай да ға 
ас пай ды, – дей ді. Жұрт не де рін біл мей, бір сы пы ра сы: «Бә рі бір 
екі жыл дан соң пай да ға ас пай тын бол са, тас ты жа ра лық», – деп ті. 
Бір сы пы ра сы: «Жа ман ның сө зі не бо ла, тас тан а йырыл ма йық», – 
деп ті. Ақы рын да, тас ты жар мақ шы бо ла ды. Тас ты жа рып қа ра са, 
ішін екі ақ қа ра бас құрт кеу леп, те су ге жа қын дап қал ған екен.

– Тас тың ішін де құрт бар еке нін қай дан біл дің? – дей ді хан.
– Тас тың қа сие тін дей сал ма ғы да бо лу ке рек. Тас же ңіл ден ген 

екен. Құрт бар еке нін со нан біл дім, – деп жау ап бе ре ді.
– Апыр май, сен жа ман бол ма дың ғой! Қай та сен бір да ныш пан 

бо лып жүр ме! Ал сен ме нің өзім ді сы на шы. Мен не ше атам нан бе рі 
хан екен мін? – дей ді хан. Жа ман:

– Жақ сы! – деп, тақ та отыр ған хан ның ал ды-ар ты на шы ғып, 
ал ды на ке ліп, хан ның бе ті не ті ке қа рап тұ рып: АР
МА
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– Тақ сыр ха ным! Ақыл-о йың еш кім нен кем емес, бі рақ хан-
дық қа ра ба сың да, қа ра дан ту ып хан бол ған сыз, атаңыз да хан дық 
жоқ, – дей ді. Жа ман сө зін бі тір мей, хан сө зін бө ліп:

– Жоқ, қа те ай та сың! Мен же ті атам нан бе рі хан мын. Өзім ді 
қой ған да да ал ты атам ды қай да жі бе ре сің? – деп зе кі ре ді. Жа ман 
сас пай ды.

– Жоқ, тақ сыр! Сіз дің қа ра ба сы ңыз дан бас қа те гі ңіз де хан дық 
жоқ. Сіз на ғыз нау бай дың ба ла сы сыз, – дей ді. Хан не де рін біл-
мей, ха лық қа қа рап:

– Апы рым-ау, мы на Жа ман не дей ді! Хал қым, мен хан ба ла-
сы мын деп жүр едім, ша қы рың дар анам ды! – дей ді. – Ол о дү ние ге 
бі реу дің қа нын жүк теп ба рып, Тә ңі рі ал дын да қа ра бет бол ма сын, 
не де бол са, шы нын айт сын. Әйт пе се, ашу мен мы на Жа ман ның 
ба сын ке се мін! – дей ді.

Ше ше сі кел ген соң, хан ше ше сі не Жа ман ның сө зін ай та ды. 
Ше ше сі те рең күр сі ніп, сөз ге кі ріс ті:

– Е, шы ра ғым, жа сым сек сен ге кел ген де бі реу дің қа нын жүк-
теп не қы ла йын. Бір сыр бар еді, оны Тә ңі рі нің өзі бі ле тін еді, мен 
бі ле тін едім. Мы нау Жа ма ның бі ліп ті, ен ді ай та йын. Атаң се нің 
Зәр лі хан еді. Ме нен бұ рын он то ғыз әй ел алып, кі лең қыз тап қа ны 
үшін бә рі нің де ішін жа рып өл тір ген екен. Со ның үшін де «Зәр лі 
хан» деп ха лық ат қо йып еді. Жи ыр ма сын шы әй ел етіп ме ні ал ды. 
Мен де екі қа бат бол ған соң, жал ғыз жа ным нан қор қып, тәуіп тер ге 
қа ра тып едім: «Се нің ішің де гі де қыз», – де ді. «Қыз тап сам, ме ні 
де өл ті ре ді ғой!» – деп қай ғы же дім. Сол күн дер де ас паз нау бай дың 
әй елі де екі қа бат екен. Оның да та мы рын ұс та тып қа рап едім: 
«Оның ішін де гі ұл», – де ді. Жал ғыз жа ным үшін сол жер де ма ған 
ой кел ді. Ол әй ел ді оңа ша ша қы рып алып, бар лық мұ ңым ды 
ай тып, қа зы на дан та бақ тап ал тын бе ріп: «Ақы рет тік дос бо ла йық, 
ұл тап саң ұлың ды ма ған бер, ме нің қы зым ды ал. Бі рақ бұл сыр ды 
еш кім біл ме сін!» – деп жа лын дым. Әй ел та бақ тап ал тын алып, бір 
жа ғы нан ме ні аяп, сол жер де уә де сін бер ді. Туар ке зі міз де Зәр лі 
хан аң да еді, екеу міз дің тол ға ғы мыз бір күн де ке ліп, бір са ғат та 
бо са нып, сыр ды еш кім біл ме сін деп, бас қа бі реу ді жо лат пай, бі рі-

міз дің ба ла мыз дың кін ді гін бі рі міз ке сіп, 
сол қо лым мен қы зым ды бе ріп, оң 
қо лым мен ал ған шы ра ғым сен едің! Ен ді 
бұл күн де мы на Жа ма ның оны бі ліп ті. 
Сыр ашы лу ға Тә ңі рі жаз са, не ша рам 
бар?! – деп, сө зін аяқ тай ал май, ше ше сі 
жы лап жі бе ре ді. Хан:

қа	нын		жүк	те	меу	–біреу
дің өліміне себеп болмау
Тә	ңі	рі	жаз	са	–Құдай

қаласа

Сөз	мар	жан
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– Сөз тап қан ға қол қа жоқ! Олай бол са, мен тақ қа ла йық емес 
екен мін, осы оқи ға ны ой мен біл ген сіз ла  йық ты екен сіз, – деп хан 
та ғы нан тү сіп, тақ ты Жа ман ға бе ре ді. Жа ман:

– Жоқ, тақ сыр! Ке ше гі кү ні: «Жа ман кі сі ке рек», – де ген де ат 
ар ты на мі ніп кел ген жа ман едім, бү гін тақ қа отыр май мын. Сіз дің 
кө лең ке ңіз де жүр сем де жа рар. Та ғы ңыз ға өзі ңіз оты ры ңыз, – деп 
бол май ды. Хан тақ қа оты рып:

– Апыр май, ме нің нау бай дың ба ла сы еке нім ді қай дан біл-
ді ңіз? – дей ді. Сон да Жа ман:

– Мен жа ман-жақ сы бол сам да, үйі ңіз ге кел ген қо нақ едім. 
Хан дар дың ішер асы – жал мен жая ау зы ңыз ға түс пей, нан, кө же 
тү сіп, ме ні ке лі сі мен ас паз ға жі бер ді ңіз. Сал ты ңыз ға тарт ты ңыз. 
Сіз дің шон жар , атау лы хан емес еке ні ңіз ді со дан бай қа дым, – 
дейді.

Жи нал ған жұрт таң қа ла ды.

Жа	ман	ның	үй	ле	нуі
Сол күй ін ше хан та ғы да хан дық қыл ды. Жа ман оған жақ сы 

уә зір бол ды. Жа ман хан ға ақы лы мен, тап қыр лы ғы мен жақ ты. 
Қы рық уә зір шет те қал ды.

Күн дер дің бір кү нін де Жа ман сырт қа шы ғып тұр са, қа ла ның 
ор та сын да ті гу лі ал ты қа нат ақ боз үй тұр; тө ңі ре гін де қап та ған 
кі сі, үй ге кі ру ге ке зек кү те ді. Жа ман қай та дан үй ге кі ріп, хан нан:

– Бұл не жи ын? – деп сұ рай ды. Хан сон да:
– Қа ла да қа ра бол са да, бай лы ғы ме ні мен қа тар Уәлі дей тін бай 

бар. Сол Уәлі бай дың Мең ді дей тін қы зы он бес жас тан күй еу таң-
дап: «Өзім нен ақы лы ар тық кі сі ге тием», – деп жи ыр ма жыл дай 
отыр ды, қа зір отыз бес те. Бұ ған дей ін еш кім ақы лы ар тып, оған 
күй еу бо ла ал ған жоқ. Бә рі де ба рып, қыз ға жау ап қай та ра ал май, 
қай тып ке те ді. Ол жи ын – қыз ды же ңіп ала мыз деп жүр ген бай-
мыр за лар дың жи ыны, – дей ді.

Жа ман: «Мен де ба рып көр сем қай те ді?» – деп ой лап, кеш ке 
жұрт орын ға отыр ған соң, жай лап қыз дың үйі не ба ра ды. Есік ті 
қа ғып еді, бір әсем ке лін шек шы ғып:

– Не жұ мы сы ңыз бар? – деп сұ рай ды.
– Ме нің жұ мы сым сен де емес, қыз да. Бар, қыз ға айт ! – дей ді. 

Ке лін шек кү ліп, қыз ға ба рып:
– Би кеш-ау, күй еу таң дай мын деп, сен де жұрт ты ба сын ды рып 

бол дың-ау! Адам көр гі сіз бір жа ман кі сі сен де жұ мы сым бар, – 
дей ді. Се нен ол да дә ме етіп кел ген, бі лем! – деп қал жың дай ды. 
Қыз жы ми ып кү ліп:АР
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– Ол түр ге жа ман бол ғаны мен, қан дай кі сі еке нін қай дан 
бі ле сің? Мы на ны алып ба рып бер, – деп жең ге сі не гау һар, пы шақ, 
тә рел ке жә не қай рақ тас бе ріп жі бе ре ді. Жең ге сі ол зат тар ды апа-
рып бер ген соң, Жа ман қо лы на алып қа рап тұ ра ды да:

– Бар, мұ ның құ ра лын әкел, – дей ді.
– Ой бай! Әл гі жа ма ның: «Мұ ның құ ра лын әкел» дей ді, – деп, 

жең ге сі қыз ға қай тып ба ра ды. Қыз:
– Жа рай ды, – деп жең ге сі не бал ға мен төс бе ре ді. Жа ман бал ға 

мен төс ті ал ған соң, қай рақ ты төс ке қо йып, бал ға мен ор та сы нан 
бө ле ді, тә рел ке ні уата ды, пы шақ ты же те сі нен сын ды ра ды, гау һар 
тас ты қақ жа ра ды.

– Мә, би кеш ке алып бар! – деп ке лін шек тің ко лы на бе ре ді. 
Сын ған зат тар ды көр ген соң, қыз ұшып тұ ра ке ліп:

– Сол адам шай тан бол май, адам бол са, ме нің тап ба ра тын 
кі сім. Ша қыр мұн да! – дей ді. Жең ге сі не де рін біл мей, Жа ман ды 
ша қы рып ке ле ді. Қыз оны құр мет теп қар сы ала ды…

Бұ рын да талай бай ба ла ла ры, хан ба ла ла ры ке ле ді екен. Бә-
рі не де қыз ма на ғы зат тар ды бе ре ді екен. Бә рі де: «Ме нің үйім де 
пы ша ғым жоқ па, бол ма са қа зы нам да гау һар та сым жоқ па, әл де 
қай рақ та ба ал май жүр мін бе?» – деп ашу ла нып қай тып ке те ді 
екен. Тап сол кү ні қыз дың аға ла ры ақыл да сып: «Бұл қа лай бол-
ды? Осы қыз отыз бес ке кел ді. Күй еу таң дап, әлі бі реу ге ти ген 
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жоқ. Сі рә, оның бас қа бір сүй ге ні бар шы ғар? Он дай ада мы бол са, 
ұс тап ала йық», – деп, қа рау ыл қо йып ты. Таң ат қан соң Жа ман 
қыз дың үйі нен шы ғып ба ра жат са, қа рау ыл шы лар оны ұс тап, 
бай дың ба ла ла ры ның қо лы на апа рып бе ре ді. Бай ба ла ла ры Жа-
ман ды дір дек те тіп хан ға апа рып:

– Мы на уә зір ді ұс тап ал дық. Біз ді кел мей жа тып ба сын ды! – 
дей ді. Хан Жа ман ды оңа ша алып, сұ рай ды.

– Қыз дың үйі не бар дың ба?
– Жоқ!
– Мы на лар ұс тап ал дық дей ді ғой?
– Олар өті рік ай тып, бә ле жау ып жүр, ме ні да ла дан ұс тап ал ды.
– Мен се нің ақы лың ды сый лап, ас тым да ғы та ғым ды да бе ріп 

едім. Тақ ты өзің ал ма ған соң, ең жа қын уә зі рім қы лып едім. Уәлі 
ма ған олар дан қым бат емес. Шы ның ды айт . Қыз ды алып бе рем 
де се де, Жа ман тіп ті шы нын ай тар бол ма ды. Хан ашу ла нып, жен-
дет тер ге Жа ман ды дар ға асу ға әмір қыл ды. Жен дет тер хан бұй ыр-
ған соң, Жа ман ды дар ға апа рып, мой ны на дұ зақ са лып, дар дың 
жі бін тар тып, жо ға ры кө тер ді. Жа ман има нын ай тып, қы рыл дап, 
ен ді де мі бі ту ге ай нал ған да, көп ті жа рып, ақ боз ат ты, ақ ки ім ді, 
бе ті не пер де жап қан бір кі сі ке ліп, қы лыш пен дар дың жі бін ке сіп 
жі бе ре ді де, сұ лап жат қан Жа ман ның кө кі ре гі не қы лы шын көл-
де нең тас тап, жа йына ке те ді. Жа ман бі раз қы рыл дап жа тып, есін 
жи ған соң, жен дет тер та ғы да дар ға тар та йын деп ың ғай лан ған да: 
«Ме ні ен ді хан ға апа рың дар», – деп өті не ді. Жен дет тер қай тып 
алып кел ген соң, хан:

– Бұл кез ге дей ін не ге өл тір ме дің дер? Ме нің бұй ры ғым ды екі 
ет тің дер ме?! – деп ақы ра ды. Жен дет тер тұ рып, оқи ға ны ай тып 
бе ріп, ас де се, әл де де дар ға асу ға әзір еке нін біл ді ре ді. Ен ді хан 
Жа ман ға:

– Ма ған ба рам деп не ге айт тың? Әл де ма на ғы айт па ған 
шы ның ды ай та йын деп кел дің бе? – дей ді.

– Е, тақ сыр, шы ным ды ай та йын деп кел дім.
– Он да Уәлі бай дың қы зы ның үйі не бар ға ның рас па еді?
– Рас еді.
– Алам деп уә де бе ріп пе едің?
– Бе ріп едім.
– Ен де ше, ма на не ге айт па дың?
– Тақ сыр! Ма на айт па ған се бе бім мы нау еді. Мен ба рып, Уәлі бай-

дың қы зы на сырт тан ха бар лас қан да, ол ма ған бір тә рел ке, бір қай-
рақ, бір пы шақ, бір гау һар тас бе ріп жі бер ді. Ол оның: «Қай рақ тай 
бо лып езіл ген ше, тә рел ке дей бо лып уа тыл ған ша, пы шақ тай бо лып, АР
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ба сы ке сіл ген ше сыр айт пай тын кі сі мы на гау һар тас тай жа рып ме ні 
ала ды», – де ге ні еді. Сон дық тан пы шақ ты же те сі нен сын ды рып, қай-
рақ ты ортасынан бөліп, тә рел ке ні уа тып, гау һар тас ты қақ жарып, 
уә де бе ріп едім. Сол се беп ті ма на шы ным ды айт пап едім. Қыз дың 
өзі ме ні аяп, ақ боз ат қа мі ніп, бе ті не пер де жау ып кел ді де, дар дың 
жі бін қи ып, кө кі ре гі ме көл де нең қы лыш тас тап кет ті. Оны сы: «Мен 
үшін кі нә сіз өл ме, ер лі гің ді көр дім. Қы лыш үс тін де серт жүр мей ді 
деу ші еді, ан тың ды қай тып ал», – де ге ні еді. Өзі рұқ сат бер ген соң, 
шы ным ды ай тып отыр мын, – деп Жа ман сө зін аяқ та ды.

Хан Жа ман ның сө зі нің шын ды ғы на кө зі же тіп, ел жи нап, 
отыз күн о йын, қы рық күн то йын қы лып, қыз ды Жа ман ға алып 
бе ре ді. Жа ман тап қыр лы ғы мен хан ға жа ғып, еке уі дос бо лып ты.

Қы	рық	уә	зір	дің	іш	тар	лы	ғы
Бір кү ні қы рық уә зір ке ңе сіп оты рып:
– Бұл Жа ман біз дің жа ман кі сі із де ген де, ат ар ты на мін гес ті ріп 

алып кел ген жа ма ны мыз еді. Бұл күн дер де хан оны өзі не жақ сы 
дос қыл ды, қыз әпер ді, біз ді есеп ке ал май тас та ды. Қой, бүйт іп 
бол мас! Біз бұл еке уін араз дас ты ра йық. Жа ман ның әй елін мақ-
та йық, үйі не қо нақ қа апа рып көр се те лік. Сөйт іп, еке уі нің ара-
сы на от жа ға лық, – де се ді. Уә де ле рі бо йын ша Жа ман ның әй елін 
хан ға мақ тай ды.

– Тақ сыр, шы нын да, ол әй ел сіз ге ла йық! – деп хан ды аз ғы ра ды.
Хан Жа ман ның үйі не ба рып, өз кө зі мен әй ел ді, оның тәр бие сін 

көр ген соң: «Шы нын да, ма ған ла йық әй ел екен», – деп ой лап, үй ге 
қай тып ке ліп, қы рық уә зір мен ке ңе се ді.

– Ой да жоқ та ой ға сал ған сен дер едің дер. Ен ді әй ел ді алу ға 
ма ған қан дай ай ла тау ып бе ре сің дер? – дей ді. Уә зір лер ке ңе сіп:

– Жақ сы, тақ сыр! Жа ман ды ша қыр! Біз оны «Бар са кел мес ке» 
жұм са йық. Сон да ол өлер, ол өл ген соң же сір әй ел ді сіз оңай ала-
сыз! – дей ді. Жа ман ды ша қы ру ға хан бір жі гіт жі бе ре ді. Жі бер ген 
жі гі ті ба рып, үй ден сы ға лап қа ра са, төр де тө сек үс тін де Жа ман 
жа тыр. Әй елі төр де гі шар ай на ға қа рап, өз көр кі не өзі таң ға лып 
отыр екен...

Есік тен кі ріп ке ле жат қан жі гіт оның жү зін кө ріп, есі нен 
та нып, құ лап қа лып ты. Сол жер де бе ті не су бүр кіп, жі гіт ті тұр-
ғы зып алып, жұ мы сын сұ рай ды. Жі гіт кел ген жұ мы сын ай тып 
қай та ды, кел ген соң, хан:

– Сен кет ке лі көп уа қыт бол ды, сен мұн да жұрт ты иі ріп отыр-
ғы зып қо йып, қай да кет тің? – дей ді. Жі гіт ба сы нан өт кіз ген оқи ға сын 
айт қан соң, әу ел де әй ел ге ға шық хан онан са йын ын тық бо ла ды.АР
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Жі гіт кет кен соң Жа ман:
– Хан ға ба ра йын ба? – деп әй елі мен ақыл да са ды. Әй елі:
– Бар, се ні «Бар са кел мес ке» жұм са рын көп тен-ақ сез ген мін. 

Ри за бол, бі рақ жол ға жұл қын ған жүй рік, жыл жы ған жор ға мін бе, 
жыл қы да ғы ең се міз ді мін. Қы рық уә зір се ні үш күн ші лік жер ге 
шы ға рып са лар. Олар дың қа ра сы үзіл ген соң, сен де қайт . Ор ман 
іші не апа рып, атың ды сой да, етін алып кел, со ны қо рек қы лып, 
жа та бе ре міз, – дей ді. Жа ман хан ға кел ген соң, хан сөз бас тай ды:

– Мен се ні бір ұзақ са пар ға жұм сай мын, жұм са ған да, се нің 
ер лі гің нен үміт ет пей мін, ақы лың нан үміт ете мін. Бар саң, 
ай та мын, – дей ді.

– Жақ сы, ба ра йын, – деп, Жа ман ри за лы ғын көр се те ді.
– «Бар са кел мес» дей тін жер де «ін жу лі қой» дей тін қой бар, – 

деп ай та ды. Бір тү гі – ал тын, бір тү гі кү міс, сой са, те рі сі бір адам ға 
тон дей ді. Со ның те рі сін үс ті ме ки гім ке ле ді. «Ін жу лі үй рек» де ген 
үй рек бар, қа на ты – кү міс, бас қа же рі – ал тын» дей ді. Со ны тәж 
қы лып ки гім ке ле ді. «Дәу дің ін жу лі қа ра ар ғы ма ғы бар, бір шап-
қан да жүз ша қы рым ша ба ды» дей ді. Со ны мін гім ке ле ді. Мі не, 
осы жұ мыс тар ға ба ра сың, – деп, Жа ман ды хан кі лең өті рік ке 
жұм сай ды. Жа ман хан ның жыл қы сы нан бір се міз ат ты таң дап 
мі ніп, жол ға шы ға ды. Қы рық уә зір үш күн ші лік жер ге шы ға рып 
са лып қай та ды. Уә зір лер дің ар тын ша Жа ман да кей ін қай тып, 
Қа ра то ғай дей тін ор ман ға апа рып, атын со йып, үйі нен кө лік әке-
ліп, ет ті та сып, тұз дап ала ды. Тө се гі нің ас ты нан адам бойы жер 
қа зып, күн діз сон да, түн де әй елі нің қа сын да жа та бе ре ді. Ай өте-
ді, жыл өте ді. Бір кү ні Жа ман ның үйі не, жең ге сі не кө ңіл ай ту ға 
хан ке ле ді. Қо нақасы жеп бол ған соң, хан сөз бас тап:

– Адам ның, шөп тің, құс тың жа ма нын әкел де ген де, уә зір ле-
рім нің алып кел ген Жа ма ны еді. Жа ман бол са да, ақы лы на ри за 
бо лып, та ғым ды да бе ріп едім. Ақы лы ның ар қа сын да, се ні де алып 
еді. Сол ақы лы нан үміт етіп, бір жұ мыс қа жұм сай қо йып едім, 
ке лер уа қы ты өтіп кет ті. Құ дай дың әмі рі бол ды ма, дей мін… Се ні 
қор қы лып, жал ғыз тас та мас пын, «Аға өл се, жең ге мұ ра» де ген, 
қо лы ма алып ба ғар мын, – деп үгіт ай та ды. Әй ел оты рып:

– Е, Құ дай дың әмі рі бол са, не ша ра? Ол кел ген ше, се нің 
қо лыңда бір қа дір лі тас бар еді, со ның ті лі мен сен оны жа рып 
едің, жа рыл ған соң, ол тас пай да ға ас па ды ғой. Сол се кіл ді әр зат-
тың пай да лы уа қы ты бар еді. Ке ше гі қыз кү нім де бол са, бір сә рі, 
ен ді мен сол жа рыл ған тас си яқ ты мын. Са ған қыз мет етіп жа ға 
ал мас пын, әу ре бол ма, – дей ді. Хан әй ел ден же ңі ліп, үйі не қай-
та ды. Хан шы ғып кет кен соң, әй елі күй еуін ша қы рып алып:АР
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– Бар, ен ді хан ның жа уа бын өзің бер, – деп қоя бе ре ді. Хан да 
ба рып та ғы на оты ра ды, Жа ман да сә лем бе ріп, кі ріп ба ра ды. Хан 
са сып қа лып:

– Уа, қа шан ке ліп қал дың? Ал ен ді әң гі мең ді ай та бер! – дей ді.
Жа ман тұ рып:
– Әң гі ме ұзақ емес. Уә зір лер шы ға рып сал ған соң, бір аш 

арыс тан со ңым нан қал ма ды. Мен: «Бар са кел мес ке» ба рып жау ды 
мұ қат қан ша, мы на жау ды мұ қа та йын!» – деп, қы лы шым ды 
суы рып алып, қу ып кет тім. Өз ау лы ма апа рып қа мап едім, онан 
шы ғып кет ті. Осы сіз дің ор да ға кір ді ме деп отыр мын, – дей ді. 
Хан не де рін біл мей ді, бір қы за ра ды, бір бо за ра ды, жер ге кі ріп 
кет кен дей бо ла ды, ақы рын да:

– Мен а йып ты мын, мен де бір қа те бол ды, шай тан ның аз ғыр-
ға ны на ер дім, оған се беп мы на уә зір лер. Бұ лар ен ді иә са ған, иә 
ма ған бір қа тер қы лар, сен ен ді ір гең ді кө тер, бө тен ел ге көш, – 
дей ді. Жа ман ри за бо лып, кө ше тін бо ла ды. Хан бір не ше түйеге 
жа сау, асыл зат арт ты рып, Жа ман ды Ақ ша хан ның елі не кө ші ріп 
са ла ды. Жа ман Ақ ша хан ның елін де бір қа дір лі адам бо лып тұ ра 
бе ре ді.

Барсакелмесқорығындаөтесиреккездесетінфлораменфаунабар.Өсімдіктің
256данастамтүріжәнетүрліжанжануарменқосмекенділерөмірсүреді.Теңіздің
құрғауынабайланыстысиреккездесетінбалықтаржойылыпкеткен.
БарсакелмескеғылымитұрғыдазерттеуХІХғасырдыңортасындабасталды.Ал

ғаш1831жылыорысғалымыР.ЛевшинАралтеңізіндеосындайаралдыңбареке
нінанықтап,картағасызбасынтүсіреді.Пат
шаүкіметі1848жылыАралтеңізініңаумағын
зерттеуге бірінші экспедиция шығарып, оған
басшыетіпәскеритеңізшіА.Бутаковтытаға
йындайды.Орбекінісіненшыққанкеруенбір
айданасамерзімдеАралтеңізініңжағасына
жетеді.Жазортасындатеңізгебетқойғансая
хатшыларәуеліКөкаралғааялдап,содансоң
оның арғы жағындағы Барсакелмеске жүзіп
барады. Осыдан кейін бұл жерге зерттеуші
Л.Бергтіңтабанытиеді.
Айдындыаралзерттеушілердіөзініңкереметтабиғатыментаңғалдырады.Оның

табанынтүгелжасылжелекжапқан.Көлдіңбасымкөпшілігі тұщысулы.Мұндағы
өсімдіктіңкөбібасқажердемүлдемкездеспейді.Экспедицияжетекшісіаралдаөсім
діктің200түрібарекенінжазады.Жыланменкесіртке,шаянменбүйілерөріпжүр
ген.Сексеуілдіпаналағанжайранменақбөкендертіптіадамнанүрікпейтінболған.
Солкездерібұлжер,шынында,таңғажайыпқойнауболғанғаұқсайды.

Географиялықэнциклопедиядан

Бағалы	дерек
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Жа	ман	ның	да	на	лы	ғы
Күн дер дің кү нін де хан Жа ман ның сө зі 

кө кейі нен кет пей, шал қа сы нан ша ңы рақ-
қа қа рап, ой ла нып жа тыр еді, қы рық уә-
зір кі ріп ке ле ді. Хан ба сын кө те ріп алып:

– Жау шап ты, ел бү лін ді, апат соқ ты. 
Осы ны ой лап та бың дар! Бол ма са, жа за-
лай мын, – дей ді. Уә зір лер ақыл да сып, 
өз де рі та ба ал май тын бол ған соң Жа ман-
ды із деп ба рып, оған хан ның айт қа нын 
ай та ды. Жа ман қы рық уә зір ді құр мет 
етіп бол ған соң:

– Жақ сы, мен жа уа бын бе рей ін. Хан 
ме ні ой лап, қа па ла нып жат қан шы ғар, 
қай-қай да ғы есі не түс кен шы ғар, сен дер-
ге де өк пе сі бол са ке рек. Сөйт іп жат қан да, 
хан ор да сы ның күл ді реу іші нің бір ба сы 
шық қан бо лар. «Жа ман бол са, осы ған бір 
нәр се ай тар еді, сы на йын», – деп, сен-
дер ге айт қан ғой. Ба рып күл ді реуіші нің 
ба сын са лып бер сең дер, хан ның қыз ме ті 
та мам бо ла ды, – деп ке ңес бе ре ді. Уә зір-
лер хан ға ке ліп:

– Тақ сыр! Мы на бір күл ді реу іші ңіз дің 
бас жа ғы шы ғып кет кен екен, со ны са-
лып бе рейік, – деп рұқ сат сұ рай ды. Хан 
рұқ сат бер ген соң, күл ді реу іші нің ба сын 
са лып бе ре ді. Хан кү ліп:

– Мұ ны кім үй рет ті сен дер ге? – деп 
сұ рай ды. Уә зір лер шы нын ай та ды, хан 
уә зір ле рі не:

– Ол Жа ман бол са да, қы сыл ған да 
ай ла та ба тын ақыл ды, да ныш пан еді. 
Әр кім нің пай да сы на жа рай тын еді. 
Сен дер күн деп, ақы рын да екеу міз ді 
а йыр дың дар. Егер  де ол сен дер ге ақыл 
тап па са, сен дер өле тін едің дер. «Бі реу-
ге ор қаз ба, өзің тү сер сің» де ген ма қал 
бар, – дей ді. Қы рық уә зір хан ға жа ға-
мыз деп, хан ның кө ңі лін ау лап, күн-
де о йын-той жа сап жат са да, хан ның 

Көпжасағанбілмейді,
Көптікөргенбіледі.

Ақылдыжетермұратқа,
Ақылсызқаларұятқа.

Ақыл–ердіңқорғаны.

Сөздің	көркі	–	мақал

күл	ді	реу	іш	–шаңырақ
тыңортасындағыайқыш
ұйқышетіпбекітілген
жіңішкеағаштар

Сөз	мар	жан
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кө ңі лі көн ші мей ді. Жа ман ды са ғы на ды. Бә рі де Жа ман дай бо-
ла ал май ды. Бір кү ні хан ері гіп, уә зір ле рі мен аң ға шы ға ды. Аң 
із деп ке ле жа тып, тау дың ете гін де қой жа йып жүр ген бір шал ға 
ұшы рап, сә лем бе ріп:

– Уа, ата, мы на тау дың ба сын қы рау шал ға лы не ше жыл бол-
ды? – деп сұ рай ды.

– Бір жи ыр ма жыл бол ған шы ғар, – дей ді шал.
– Бұл тау дың ете гін қы рау шал ға лы не ше жыл болды?
– Он бес жыл бол ды.
– Бұл тау дың ба сы нан бұ лақ ақ қа лы қанша бол ды?
– Оған да бір он жыл бол ған шы ғар. Хан ой ла нып тұ рып 

та ғы да:
– Ата, өзі ңіз не шеу сіз? – дей ді.
– Ой, шы ра ғым-ай, жат қан да екеу мін, тұр ған да төр теу мін.
– Ба ба, ме нің қы рық асы ран ды қа зым бар, со ны біл дір мей 

жү нін жұ лып, күй дір мей пі сі ріп, қан шы ғар май со йып бе ре тін 
кі сі бар ма? – деп сұ рай ды хан. Сон да шал:

– Ада мы на тап бол саң, айт қа ның нан да ар тық етер, – дей ді. 
Хан шал дың сө зі не қа на ғат етіп, аты ның ба сын бұ рып, үйі не қай-
та ды. Хан үйі не кел ген соң уә зір ле рі не:

– Мен не де дім, шал не де ді? Со ны а йырың дар, оны а йыру ға бір 
ай уа қыт бе рем. Ай ыра ал ма саң дар, қыр қың да өле сің дер, – дей-
ді. Уә зір лер са сып, өз де рі та ба ал май тын бол ған соң, бә рі де бая ғы 
Жа ман ға ба рып, хан ның айт қа нын айт ты. Сон да Жа ман:

– Бұл оңай жұ мыс емес. Бас та рың өлім ге бай лан ған екен. 
Жақ сы, ен ді бол мас, та ғы да бір амал та ба йын. Сен дер бір ат қал-
ды рып, бас қа ат та рың ды со йың дар, ки ім де рің ді өр теп, со ны мен 
бір ат тың етін пі сі рің дер, мен мы на қал ған ат қа мі ніп, сен дер ді 
хан ға жа ла ңаш ай дап ба рам. Егер де сен дер ар ла нып, қас тық 
ет пей тін бол саң дар, мен сен дер ді хан ал дын да құт қа рып алам, – 
дей ді. Уә зір лер бір ау ыз дан:

– Ой бай, тақ сыр, ар лан бай мыз! Жа ны мыз қал са бо ла ды, 
ха ны мыз біз ге мық ты өк пе леп жүр, – деп ри за бо лып, сол жер де 
отыз то ғыз ат ты со йып, бір ат ты қал ды рып, сой ған ат тар дың 
бі реуі нің етін өз де рі нің киі мін жа ғып пі сі ріп, етін жеп ала ды. Ет ті 
жеп бол ған соң, сой май қал дыр ған ала шо лақ ат қа Жа ман мі не ді, 
қо лы на құ рық алып, жа лаң аяқ, жа лаң бас уә зір лер ді хан ға ай дап 
жө не ле ді. Жа ман ке ле жа тыр де ген ді ес тіп, хан қы рық жі гіт ер тіп, 
жі бек кі лем, жі бек ша тыр алып, түс тік жер ден ал ды нан шы ғып, 
Жа ман ды жер бас тыр май құр мет теп, жі бек кі лем ге тү сі ріп ала ды.АР
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Хан уә зір лер ді ұмы тып ке те ді. Отыз күн о йын, қы рық күн 
то йын жа сап жа та бе ре ді. Бір кү ні уә зір лер дің ара сын да: «Бұл 
хан өз қы зы ғы өзін де жа та бер ді. Тү неугі сө зін ұмы тып кет ті, 
бі лем», – де ген күң кіл шы ға ды. Жа ман оны ес тіп, уә зір лер ді 
ша қыр тып алып, жиыл ған ха лық ал дын да:

– Ол шал жұрт тан ас қан да на еді. Хан оның да на лы ғын се зіп, 
«Қы рық уә зі рім ді жөн ге са лып, ақыл айт пас па екен?» – деп сә лем 
бе ріп, тіл де сіп еді. Хан ның: «Бұл тау дың ба сын қы рау шал ға лы 
не ше жыл бол ды?» де ге ні: «Се нің ша шы ңа ақ кір ге лі не ше жыл 
бол ды?» де ге ні еді. Шал: «Ша шы ма ақ кір ге лі жи ыр ма жыл бол-
ды», – де ді. Хан ның: «Бұл тау дың ете гін қы рау шал ға лы не ше жыл 
бол ды?» де ге ні: «Са қа лы ңа ақ кір ге лі не ше жыл бол ды?» де ге ні 
еді. Шал: «Оған да он бес жыл бол ды», – де ді. Хан ның: «Бұл тау дың 
ба сы нан бұ лақ ақ қа лы не ше жыл бол ды?» де ге ні: «Кө зің нен жас 
ақ қа лы не ше жыл бол ды?» де ге ні еді. Шал: «Оған да бір он жыл 
бол ды», – де ді. Хан ның: «Ата, өзің не шеу сің?» де ге ні: «Үйің де 
не ше жа ның бар?» де ге ні еді. Шал дың: «Жат қан да екеу міз, тұр-
ған да төр теу міз» де ге ні: «Ме нің бұ рын ғы әй елім өліп еді, қа зір гі 
әй елім нің күй еуі өл ген. Түн де жат қан да екеу бол ған мен, күн діз 
қой да жүр ген де мен өл ген әй елім ді са ғы нам, әй елім үй де оты рып, 
өзі нің өл ген ерін ой лай ды», – де ге ні еді. Хан ның «Қы рық асы-
ран ды қа зым бар, со ны қан шы ғар май со йып, біл дір мей жұ лып, 
күй дір мей пі сі ріп бе ре тін кі сі бар ма?» де ге ні: «Ме нің ақыл сыз 
қы рық уә зі рім бар, со лар ды ұр май-соқ пай жөн ге са лып бе ре тін 
кі сі бар ма?» де ге ні еді. Шал дың: «Ада мы на тап бол саң, айт қа-
ның нан асы рар» де ге ні, оның ше шуін ма ған жол да ға ны еді. Сен-
дер ме ні із деп бар ған соң, үс те рің де гі ки ім де рің ді алып от қа жақ-
қа ным, біл дір мей жұл ға ным, ат та рың ды сой ға ным – күй дір мей 
пі сір ге нім; сен дер ді ал ды ма са лып жа ла ңаш, жаяу ай дап хан ға 
әкел ге нім – қан шы ғар май сой ға ным еді. Ал ен ді осы мен хан ның 
жұ мы сы біт кен шы ғар? – деп Жа ман сө зін аяқ та ды. Хан:

– Уә зір ле рім нің кү нә сін ке шір дім. Не ше рет екеу міз дің ара-
мыз ға от са лып, қо ныс ау да рып, кө шіп ке ту ге се беп бо лып еді. 
Со ны сы на ыза ла нып: «Өз де рі әб ден же ңіл сін, кі нә ла рын мой-
ны на ал сын!» – деп едім. Ме нің ті ле гім орын дал ды. Ал, ха лық, 
мен де бі раз хан бо лып, қы зық көр дім. Ен ді гі хан ды ғым ды мы нау 
до сы ма бе рем. Сіз де ен ді тар тын ба ңыз, тақ қа оты руыңыз ға уа қыт 
жет ті, қал ған өмір де сіз ге қыз мет етіп, сіз дің хан бол ған қы зы ғы-
ңыз ды кө рей ін, – деп Жа ман ды қол тық тап әке ліп, хан та ғы на 
отыр ғыз ды.АР
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Елі отыз күн о йын, қы рық күн то йын 
қы лып, Жа ман ды ақ ки із ге са лып, хан 
кө тер ді. Жа ман Ақ ша хан ның елін де гі 
үй ін кө ші ріп ала ды. Жа ман тақ қа мін ген 
соң, еш бір со ғыс сыз, бес хан дық тың 

қо ны сын бі рік ті ріп, ел ара сын да дос тық ор на тып ты дей ді. Әр хан-
ның адам да ры өз елі нен әділ дік тап па са, бұ ған ке ліп, қо сы ла 
бе ріп ті. Сол уа қыт тан бас тап, әділ ді гі үшін бес хан ның елі 
Жа ман ға: «Аяз би» деп ат қо йып, сол аты өле-өл ген ше қал ды дей-
ді. Аяз би әділ бол ды. Ту ра би лік ет ті, на шар лар ға қа рас ты. Бая ғы 
өзі нің жыр тық то ны мен жа ман ты ма ғын ор да сы ның маң дай ша-
сы на ше ге леп қой ды. Кей де хан дық пен кө ңі лі ау ыт қып, ту ра 
жол дан таяйын де се, ше ге леу лі то ны мен ты ма ғы на қа рап: «Ай, 
Аяз, бай мын деп ас па, хан мын деп тас па! Аяз, әлің ді біл, Құ мырс қа, 
жо лың ды біл!» – деп кө ңі лін ба су шы еді дей ді.

		«Бі	лу»

1. Ер те гі ту ра лы не бі ле сің дер? Ер те гі лер дің қан дай түр ле рі 
бар?

2. «Аяз би» қан дай ер те гі тү рі не жа та ды?
3. «Аяз би» ер те гі сі не ту ра лы?

Хан тап сыр ма сы
1. Ма дан хан уә зір ле рі не қан дай тап сыр ма бер ді?
2. Уә зір лер шөп жа ма ны мен құс жа ма ны деп не лер ді ал ды?
3. Тау ете гін де уә зір лер қан дай кі сі ні жо лық тыр ды?
4. Жол-жө не кей Жа ман уә зір лер ге не іс тет ті?
5. Хан Жа ман ды қай да жі бер ді?
6. Хан уә зір ле рі нің таң дауы н қалай қабылдайды?
7. Жаман ханның сұрақтарына қалай жауап берді?
8. Қойшы өзі нің «адам жа ма ны на» жа та ты нын қа лай дә-

лел дей ді?
Хан сы на ғы

1. Хан Жа ман ды қалай сынайды?
2. Жа ман хан ның гау һар та сы ту ра лы не айт ты?
3. Хан туралы Жа манның пікірі қандай?
4. Хан өзі нің шы ғу те гі ту ра лы шын дық ты қа лай біл ді?

Жа ман ның үй ле нуі
1. Жа ман қа ла да ғы бір үй дің ал дын да ғы жи ын  туралы не білді?
2. Жа ман ба ғын қалай сынады?
3. Хан сұ ра ғы на Жа ман қа лай жау ап бе ре ді?

на	шар	лар	–кедей,тұр
мысынашарадамдар

Сөз	мар	жан

Бі	лу
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4. Дар ға ас қа лы жат қан да қан дай оқи ға бо ла ды?
5. Қыз дың жұм ба ғы мен Жа ман ның әре ке ті не ні біл ді ре ді?
6. Қы лыш ты көл де нең қой ға ны не де ге ні?
7. Осы оқи ға дан соң хан қандай шешім қабылдайды?

Қы рық уә зір дің іш тар лы ғы
1. Қы рық уә зір хан мен Жа ман ара сы на қа лай от жақ пақ 

бо ла ды?
2. Хан Жа ман ды қай да жұм сай ды?
3. Жа ман ның әй елі хан ға не деп жау ап бе ре ді?
4. Жа ман мен хан арасында қандай әңгіме болды?
5. Хан қандай шешім қабылдайды?

Жа ман ның да на лы ғы
1. Хан уә зір ле рі не қан дай жұм бақ жасырды?
2. Хан ақ са қал қа рия мен не ту ра лы сөй лес ті?
3. Хан жұм бақ ты ше шу ді кім ге тап сыр ды?
4. Жа ман қы рық уә зір ді қа лай жа за лай ды?
5. Жа ман қа рия жұм ба ғын қа лай шеш ті?
6. Ма дан хан қан дай ше шім қа был дай ды?
7. Жа ман да хан ға тән қа си ет тер бол ды ма? 
 Елі оған қан дай ат бер ді?

«Тү	сі	ну»

1. Не ге уә зір лер құс жа ма ны деп қыр ғау ыл ды, шөп жа ма ны 
деп шең гел ді ал ды?

2. Жа ман не лік тен сау ыс қан мен қо ға ны таң дай ды?
3. Қойшы не лік тен өзін адам ның жа ма ны мын дей ді?
4. Не ге Жа ман хан ның тұл па рын, гау һар та сын, өзін сы на-

ған да қа те лес пе ді?
5. Хан ның ше ше сі не лік тен шын дық ты ай тып бер ді?
6. Жаманның Меңді қызға бару себебі неде?
7. Жа ман не се беп ті өлім алдында шы нын айт па ды?
8. Қы рық уә зір хан мен Жа ман ның ара сы на не лік тен от 

жақ ты?
9. Не лік тен хан Жа ман ды Ақ ша хан ның елі не кө шір ді?
10. Не се беп ті хан қы рық уә зі рі не әр түр лі ше шуі қи ын жұм-

бақ тар бе ре ді?

«Тал	дау»

1. Аяз би мен қы рық уә зір ді, хан мен Жаманды Венн диаг-
рам ма сы бо йын ша са лыс ты рың дар.

2. Жа ман мен қыз ара сын да ғы диа лог ті тал даң дар.

Түсіну

Талдау
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«Жи	нақ	тау»

1. «Аяз би» ер те гі сі нің не гіз гі идея сы қан дай?
2. Хан мен ха лық Аяз би дің қан дай қа си ет те рін ба ға лай ды? 

Жауаптарыңды топ тас ты рың дар.

«Қол	да	ну»

1. Әділ дік, ту ра шыл дық ту ра лы ма қал-мә тел дер жа зып ке-
лің дер, жат тап алың дар.

2.  Сау ыс қан мен қыр ғау ыл дың, қа ра қо ға мен шең гел дің 
қа си ет те рі ту ра лы оқу лық та бе ріл ген қо сым ша де рек ті 
пай да ла нып, өз де рің де із де ніп, топ ішін де тал даң дар.

3. Топ тар ға бө лі ніп, ер те гі маз мұ ны бо йын ша «Аяз би» ер-
те гі сі нің» аға шын құ рып, топ тық та ныс ты ры лым жа саң-
дар.

Ертегі кейіпкерлері

Жаман

Хан уәзірлері

Хан сынағы

Себебі?

?

??

?
?

Хан

Жинақтау

Қолдану
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4. Ер те гі де гі көр кем ау ыс ты ру лар ды анық таң дар:
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5. Ер те гі нің өз де рің таң да ған үзін ді сі не өз ге ріс тер ен гі зіп, 
қай та жа зың дар.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. Жа ман ның әре кет те рі не ба ға бе ріп, кес те ні жал ғас ты-
рың дар.

Жа ман ның әре ке ті Ме нің о йым

 Құс жа ма ны деп 
сау ыс қан ды таң-
дай ды

 Сау ыс қан да бір лік жоқ, адам ға еш пай-
да сы ти мей тін құс. Сау ыс қан өре де (құрт, 
ірім шік жа йып, күн ге кеп ті ру ге ар нал ған 
би ік орын) жайы лып тұр ған құрт пен 
ірім шік ті ұр лау ға да бас қа құс тар ға 
қа ра ған да икемдірек. Сон дық тан «сақ 
құс» атан ған бол са ке рек. Ау ыл ба ла ла ры 
өнім ді қор ғап, сау ыс қан ды жас қау үшін 
айырсадақ (ро гат ка) пай да лан ған.

? ?

2. Ер те гі нің со ңын да Жа ман ның тақ қа отыр ға ны  нені 
білдіреді?

3. Аяз би не ге өзі нің жыр тық то ны мен жа ман ты ма ғын тө-
рі не іліп қоя ды?

4. Жа ман ның өз аты на ла йық ты адам емес еке нін қа лай дә-
лел дер едің дер?

5. Ер те гі маз мұ ны бо йын ша қан дай тұ жы рым жа сау ға бо-
ла ды? Ой бөлісіңдер.

Баға	беру
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6. «Ай, Аяз, бай мын деп ас па, хан мын деп тас па! Аяз, әлің ді 
біл» де ген ді қа лай тү сін ді рер едің дер?

7. Бұ рын ел ді хан дар би ле ді, ал қа зір ел ді кім дер бас қа-
ра ды? Басшы адамның бойында қандай қасиеттер болу 
керек деп ойлайсыңдар?

8. Қазіргі заманғы бас шы адам ға тән қа си ет тер ту ра лы пі-
кір ле рің ді біл ді рің дер.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

ҚазақхалқынаАязбиесімі,еңалдымен,«Аязби»ертегісіжәне
осыертегібойыншаафоризмгеайналыпкеткен«Аязби,әліңдібіл,
Құмырсқа,жолыңдыбіл»дегенқанаттысөзарқылыжеткен.Кейбір
деректерде Аяз биге Жаманұлы деген тек қосақталып айтылады.
«Жаман»оныңәкесініңатыемес,ертегідегіқосалқыаты.Аязби,Жа
ман–бірадамғатиесіліесім.Аязбиаңызертегікейіпкеріғанаемес,
тарихтанақтыболғанадамдегенпікірұшырасады.Мұндайпікірдіең
алдымен фольклортанушы ғалым Балтабай Адамбаевтың «Алтын
сандық» атты кітабынан табамыз.Назар аударайық: «Аяз би – та
рихиадам.ОлқырықжылдайХиуаханыныңқойынжайған,сауатты,
білімдікісіболған.Хиуахандығыныңшежіресінжазыпжүргенінбіліп,
ханөзінеуәзіретіпалған.КейінАязбиХиуағаханболған.Сырда
рия(Яқсарт)жәнеАмудария(Жайхун)бойлары–қазақ,қарақалпақ
халықтарыныңатамекені. Ежелгі дүние тарихында ол өлкеХорезм
хандығыдепаталған.ҚырымменҚытайарасындағыҮлкенЖібекжо
лыныңбойындажатқанХорезмхандығыШыңғысханныңшабуылына
ұшырағанғадейінсәулеттіқалаларымен,жоғарымәдениетімен,әсі
ресе,гүлжазирабаубақшасыменәлемгеәйгіліекен...1131–1153жж.
Хорезмдеекі ретболғанараб саяхатшысыӘбуХамидәлГарнати:

«Аязби»ертегісі100томдық«Бабаларсөзі»(2011ж.)топтамасының«Новелла
лықертегілер»атты76шытомынбастаптұр.Мұнда«Атымтайжомарт»,«Төртдә
руіш»,«БалапатшаАлдияр»,«Баймендиуана»,«МұңлықЗарлық»,«Күлшеқыз»,
«Алпысқакелгенненақылсұра»,«Балықшышал»,«Басқапәлетілден»т.б.жалпы
саны71новеллалықертегітоптастырылыпберілген.
«Бабаларсөзі»топтамасындақазақертегілері«Хайуанаттартуралыертегілер»,

«Қиялғажайыпертегілер»,«Батырлықертегілер»,«Новеллалықертегілер»,«Сати
ралықертегілер»деген73–77томдараралығынқұрайтын5кітаптантұрады.Алғы
сөзінакадемикС.Қасқабасовжазған.

Бағалы	дерек
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«УәзірлерменқұрметтікісілердеАунәнДинненасқанбеделді,тақуа,
қайырымдыуәзірдікөрмедім»,–деді.

АязбиХорезмхандығындатуыпөскен.ОғанАмударияныңжа
ғасындаорнысақталғанАязқаладәлел.Сірә,Аязбисолқаладату
ғандықтаннемесесолқаладахандыққұрғандықтанқаланыңатына
қойылғанболсакерек.«Аязби»аңызыныңөзідесоғанмегзейді.Мә
селен,аңыздаМаданханАязбиді«Барсакелмес»дегенжергежұм
сайды.Қазақжеріндемұндайбірақаралбар.Ол–Аралтеңізіндегі
Барсакелмес.АлАмударияжағасынанорнытабылғанАязқалаАрал
теңізінен200шақырымжердежатыр...әлГарнатижазыпотырғанАун
әдДинАязбиемеспеекендегенойкеледі.АудәдДин1149жылдан
(53жастан)МұстафаменМостанжидахандарғауәзірлікеткенасабі
лімдікісіболған.ҚалайдаАязби–ХІ–ХІІғасырлардаАмудариямен
Сырдариябойындаөмірсүрген,елбасқарғанжәнеқазақтыңдана
лықшешендікөнеріндамытуғаүлесқосқантарихиадам».

Б.Адамбаев.«Алтынсандық»

«Аязби»ертегісініңкейіпкерлерітуралыдиалогқұрыңдар.

«Бабаларсөзі» топтамасының73,74,75,76,77томдарындағы
қазақертегілерініңмазмұныментанысыңдар.

Әде	би	ет	тео	рия	сы

Қа	нат	ты	на	қыл	сөз	дер
Қанаттынақылсөздер	–	мағынасытерең,мақалмәтелгеұқсас,

айтуғаоңай,күрделімәселелердідәлбейнелейтіншешендіксөздер.
Нақыл сөздер (афоризмдер) қазақ ауыз әдебиетінде ерте

заманнан қалыптасқан. Олар мақалмәтелдермен қатар жарыса
дамыпотырды.Қанаттынақылсөздердіңавторыболады,белгілібір
тарихитұлғалардыңатыменбайланыстыайтылады.Алмақалмәтел
дердің шығарушысы белгісіз. Нақыл сөздердің мақалмәтелдерден
бастыайырмасы–осы.

Диалог	құру

Кітапсүйерлер	үшін
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Қанаттынақылсөздердіңтақырыптарысаналуан.Қанаттысөз
дерОтан,тіл,елтатулығыменбірлігітақырыбын,адамгершілікпен
моральмәселелерін,адамбойындағыәртүрліқасиеттерментәлім
тәрбие,заманкелбетіменуақытталабымәселелерінқамтиды.

Мысалы,тіл, сөз ту ра лы на қыл сөз дер:
Ұлттыңтілі–солұлттыңжаны,жандүниесі.Олжүректісоқтыртып

тұрғанқантамырысияқты.Егердеқантамырыжабылыпқалса,жүрек
тесоғуынтоқтатпайма?

М.Әуезов
Мыңбатпанжүккөтергенкісібірауызсөккенсөздікөтереалмайды.

Ж.Баласағұни
Сөз–ойдыңкөрінісі.

Ж.Баласағұни
Бақытыңдықорғасаң–жамансөздіқолданба.

Ж.Баласағұни

Жақсылық пен жамандық туралы нақыл сөздер:
Жақсыныңжүргенжері–шашу,жаманныңжүргенжері–ашу.

Қ.МырзаӘлі
Адам қаншалықты ақылды әрі жақсылық жасауға ұмтылған

сайын,соғұрлымадамдардағыжақсылықтыбайқағышкеледі.
Паскаль

Адамныңбойындағыжақсылыққабағаберуүшін,осықасиеттің
кішкенебөлігіөзіндеболуытиіс.

. експир
Жақсыадамболудегеніміз–жамандықтардыжасамауғанаемес,

соныменқатарқаламау.
Эпикур

Жақсылыққа жақсылықпен жауап беру керек, ал жамандыққа
әділдікпенжауапбергендұрыс.

Конфуций

Ұлы тұлғалардың өнер, білім туралы қанатты нақыл сөздерін
тауыпкеліңдер.

Тапсырма
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Ақылпарасатымен, ерен күшімен, елбасқарубіліктілігімен
халықесіндемәңгіқалғанТұранелініңпатшасы–тарихитұлға
АлыпЕрТұңға.

	 «АЛЫП	ЕР	ТҰҢҒА»	ДАС	ТА	НЫ

«Алып Ер Тұңға» дас та ны – ежел гі 
түр кі тай па ла ры ның ше жі ре сін аңыз дар 
мен та ри хи де рек тер не гі зін де ба ян дай-
тын қа һар ман дық жыр. Бұл дас тан ның 
кей бір үзін ді ле рі ға на біз ге жет кен. Дас-
тан ның бас ты қа һар ма ны – Алып Ер 
Тұңға. Аты аңыз ға ай нал ған Алып Ер 
Тұңға – түр кі елі нің би леу ші сі, ба ты ры, 
қа һар ма ны, оны пар сы лар Аф ра сиаб деп 
ата ған. Оның та ри хи тұл ға сы мен дас тан-
да ғы әде би бей не сі жа йын да Әбу Рай хан 
әл-Би ру ни , Мах мұт Қаш қа ри , Мұ хам мед 
Хай дар Ду ла ти ,  Хам за Ис фа ха ни , Ра шид 
әд-Дин, т.б. аса құн ды пі кір лер айт қан. 
Бұ лар дың бә рі де жыр дың бас ты қа һар-
ма ны – Алып Ер Тұңға ны мем ле кет қай-
рат ке рі жә не әс ке ри қол бас шы ре тін де 
сөз ете ді. Тұ ран қол бас шы сын Фир доуси 
өзі нің атақ ты «Шаһ на ма сын да» әр қы ры-
нан ке ңі нен жыр лай ды. Алып Ер Тұңға – 
Тұ ран мен Иран ел де рі ара сын да бол ған 
шай қас тар да талай же ңіс тер ге жет кен 
ба тыр. 

«Алып Ер Тұңға» дас та ны ның қыс қа-
ша маз мұ ны: түр кі лер дің ата ме ке ні Тұ-
ран ға көр ші отыр ған Иран елі нің әс ке рі 
қай та-қай та ша бу ыл жа сап, ты ныш тық 
бер мей ді. Тұ ран елі нің сұ лу қыз да рын, 
асыл бұй ым  да рын, қоң ды мал да рын тар-
тып әке тіп жа та ды. Сол за ман да Тұ ран 
елін де «арыс тан дай ай бар лы, жол ба рыс-
тай жү рек ті» Ер Тұңға де ген жі гіт бар 

Меңгерілетін	білім:

АлыпЕрТұңғакім?

«АлыпЕрТұңға»даста
ныныңидеялықмазмұны
қандай?

Естеріңе	түсіріңдер:

«Аязби»ертегісінен
қандайойтүйдіңдер?

Тұран әскерінің қол
басшысыЕрТұңғаныңөз
атына дастанда «алып»
деген көне түркі сөзі қо
сып айтылады. Жалпы
түркі тайпалары ұғы
мында «алып» – ер, ба
тыр,қаһармандегенсөз.
Ол–қолбасшыбатырлар
ғаберілетінатақ.Түркілер
өз батырларының атына
«алып»сөзінқосыпайтқан.
Мысалы:АлыпТегін,Алып
Арслан, Алып Бұқа сияқ
ты қолбастағанбатырлар
болған. Қазіргі уақытта
Алаш оқымыстыларын
да «Алаш алыптары»
депатауосыежелденке
лежатқан«алып»сөзінің
әсерінтанытады.
Н.Келімбетов.«Ежелгі

дәуірәдебиеті»
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екен. Ер Тұңға ел ден көп әс кер жи нап, Иран елі не қар сы шы ға ды. 
Ақыл-ай ла сы мен, бі лек кү ші мен жау дан елін қор ғай ды. Тұ ран 
мен Иран әс ке рі Де хис тан де ген жер де кез де се ді. Ақы ры Тұ ран әс-
ке рі же ңіп, Иран әс ке рі ой сы рап же ңі ле ді. Сол күн нен бас тап, Ер 
Тұң ға ны «алып» деп атай бас тай ды. Ен ді ол ха лық ал дын да Алып 
Ер Тұң ға деп ата ла ды да, Тұ ран пат ша сы ның та ғы на оты ра ды. Де-
хис тан да бол ған со ғыс та Тұ ран әс ке рі Иран пат ша сын тұт қын ға 
ала ды. Иран жа ғы оны тұт қын нан бо са тып алу үшін та ғы да со-
ғыс аша ды. Алай да тұ ран дық тар Иран ша хын бір түн де өл ті ріп 
тас тай ды. Ара да көп жыл дар өте ді. Иран пат ша сы ның та ғын да 
та лай пат ша лар ауы са ды. Алып Ер Тұң ға со лар дың бә рі мен де со-
ғы са ды. Бә рін де же ңіп шы ғып оты ра ды. Ақы ры Иран пат ша сы 
Зал дың жал ғыз ұлы Рүс тем қол бас тай тын жас қа же те ді. Ол жер 
қай ыс қан қа лың әс кер мен Тұ ран елі нен кек қай та ру ға ат та на ды. 
Ал ды нан көп әс кер мен Алып Ер Тұң ға шы ға ды. 

Алып Ер Тұң ға ке ле ді,
Жүз мың әс кер ере ді,
Жүз мың же бе ке ре ді,
Жер қай ыс қан қол еді.
Тә ңір сүй іп жа рат қан,
Әлем ді өзі не қа рат қан,
Қа һа рын жау ға та рат қан,
Көк тә ңі рі нің ұлы еді...

Қы лыш, най за сарт-сұрт со ғы сып, бо лат қал қан дар дан от 
ұш қын дай ды. Са дақ оғы жаң быр дай жа уа ды. Адам қа ны да рия 
бо лып аға ды. Бі ре се Иран жа ғы, бі ре се Тұ ран әс ке рі ба сым тү сіп 
оты ра ды. Екі жақ та әб ден әл сі реп, шай қас ты уа қыт ша тоқ та ту ға 
мәж бүр бо ла ды. Күн дер дің кү нін де Иран та ғы на Кей- Қау ыс оты-
ра ды. Ол «сақ әс ке рі нен же ңі ліп қал дың дар, қо ян жү рек қор қақ-
сың дар» деп, өзі нің жал ғыз ба ла сы Сияуыш пен Рүс тем ба тыр ды 
қат ты рен жі те ді. На мыс тан ған Сияуыш әке сі не өк пе леп, Тұ ран 
елі не ке тіп қа ла ды. Сақ әмір ші ле рі нің бі рі Пи ран ның қы зы на 
үй ле не ді. Ба ла сы на Кей-Хұс рау деп ат қоя ды. Иран жа ғы ба ла ны 
ұр лап әке тіп, ер жет кен соң Пар сы елі не пат ша ете ді. Ара да көп 
жыл дар өт кен соң Кей-Хұс рау мен Рүс тем ба тыр бі рі гіп, Тұ ран 
елі не қай та ша бу ыл жа сай ды. Алып Ер Тұң ға Рүс тем ба тыр мен 
та лай рет жек пе-жек ке шы ғып, еке уі үне мі тең тү сіп оты ра ды. 
Жау дың ке ле жат қа нын жыр да ба тыр дың түс кө руі ар қы лы жет-
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Қал шыл дап, ай ғай сап, оя нып кет ті,
Құ лын да ған дау ысы қи ыр ға жет ті.
До лы дау ыл жұрт зә ре сін ұшыр ды,
Бай ра ғым ды жұ лып, жер ге тү сір ді.
Иран қо лы қа ра құ рым қап та ған,
Же рі міз ді ая май-ақ тап та ған.
Әр най за ға бір-бір бас ты іліп ті,
Бір-бір бас ты қол тық тап та жү ріп ті.
Жарқ ет кі зіп ал мас қы лыш жас қа ды,
Қақ ор там нан екі бө ліп тас та ды...

Алып Ер Тұңға қай тыс бол ған да, ар-
тын да қал ған елі жоқ тау шы ғар ған. Сол 
жоқ тау ау ыз дан-ау ыз ға та рап, одан түр кі 
ға лы мы Мах мұд Қаш қа ри дің «Түр кі сөз-
де рі нің жи на ғы» ар қы лы біз дің дәу ірі-
міз ге еш бір өз ге ріс сіз жет кен.

Ба тыр ға ар нал ған жоқ тау жы ры 
Алып Ер Тұңғаның тү рік тер ді жау та ба-
ны на сал дыр ма ған ер жү рек ба ты ры, 
хал қы ның аяу лы пер зен ті бол ға нын көр-
се те ді.

Махмұд Қашқари
(1029–1101)–түркі ғалы
мы, әйгілі «Диуани лұғат
аттүрк» («Түркі сөздері
ніңжинағы»)аттыеңбек
тіңавторы.Толықатыжө
ні – Махмұд ибн әлХұ
сейн ибнМұхаммед.Ыс
тықкөл маңындағы Барс
ханқаласындаәскерилер
отбасында дүниеге кел
ген. Қарахан әулетінен.
Қашқарда,Бағдаттабілім
алған. Византия, Түркия,
Қытайжәнебасқаелдер
діаралаған.Түркітілімен
қатар, араб және парсы
тілдерінде де еңбектер
жазған.«Диуанилұғатат
түрік» шығармасы – эн
циклопедиялық туынды,
1072–1078жылдарыБағ
даттажазылған.
Н.Келімбетов.«Ежелгі

дәуірәдебиеті»
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ЖоқтаужырындағыАлыпЕрТұңғабейнесіқандай?

Алып	Ер	Тұңға	ны	жоқ	тау

Алып Ер Тұңға өлді ме?
Жаман дүние қалды ма?
Заман өшін алды ма?
Енді жүрек жыртылар.

Замана сәтін түзетті,
Ұрысы құрды тұзақты.
Бектер бегін аздырды,
Қалай қашып құтылар?

Заман күні тебірентер,
Пенденің күшін кемітер.
Әлемдегі ерді сиретер,
Қашса, тағы қуалар.

Әдеті нақ осындай,
Бұдан басқа бар себеп.
Дүниеге қарап оқ атса,
Таулардың басы кертілер. 

Шең ге лін ажал сал ды ма?
Алып Ер Тұңға ны ал ды ма?
Сұм дү ние арт та қал ды ма?
Қай ғы лы жү рек жыр тыл ды-ау.

Сұм ажал бү гін жы лат ты,
Құ ры ғын са лып құ лат ты.
Бек тер дің бе гін сұ лат ты,
Қыр шын да ғұмыр қыр қыл ды-ау.

Өмір дің кү ні зар лай ды,
Адам ның кү шін ұр лай ды,
Ғұ мыр да мәң гі тұр май ды,
Құ тыл мас еш кім ажал дан.

Тұранжөніндесөзқозғау–Қазақ
стан туралы айтумен бірдей. Бұған
дәлелді шумер жазбаларынан, ар
хеологиялыққазбалардан,тіптіФир
доусидің «Шахнамасынан» табуға
болады.
«Нағызтұрандықтар–сіздер–қа

зақтар екендіктеріңізді ұмытпаған
дарыңыз жөн. Соны мақтан тұту
қажет. Мен қазақ топырағын алғаш
аттағанда, Афрасиаб қандай кере
мет елді басқарған деген сезімде
болдым»,–дейді.

ранғалымыФ.Джунайди

Зергер	сөз
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Тә ңі рім то рын құр ған да,
Тұ тыл май адам тұр ған ба?
Кер ті лер алып шың дар да,
Тағ дыр дың оғы қа дал ған.

Ажал мен тә ңі рім сы на ған,
Тұ ра алар қар сы кім оған?
Құз дар да одан құ ла ған,
Құ ты лып еш кім кет пе дің.

Аш ар лан дай ала рып,
Қа дал ған нан қан алып,
Нұр лы жүз дер қа ба рып,
Тұр қай ғы ға қа ма лып
Жау ға ша бар бек те рім.

Ер лік ті қа за сы на ды,
Бек те рім жа сын бұ ла ды,
Бө рі дей ұлып жы ла ды,
Жоқ та ды жыр тып жа ға сын.

Кө ңі лім ді қай ғы жан дыр ды,
Жа зыл мас жа ра қал дыр ды,
Ке ше гі күн ге зар қыл ды,
Кет кен ді қай дан та ба сың?

Жал ған ның ту ып за ма ны,
 Жау ыз дар қап тап ба ра ды,
Ашыл ды сұм ның ара ны,
Си ре ді қай ран бек те рім.

Бі лік ті лер қал ма ды,
За ман оны жал ма ды,
Сү рін ді бек тің тар ла ны,
Сал ды жан ға жа ра ны.

Ажал жұ тып а ға ны,
 Жау ыз жай лап ба ра ды,
Жақ сы ның өшіп жа на ры,
Дү ние азып ба ра ды.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Жоқтау–қазақхалқыныңдәстүрлі ғұрыптықсалты,тұрмыссалт
жырларыныңбіртүрі.Жоқтаужырларыежелгітүркіхалықтарынаортақ
басқаәдебимұралардадакездесіпотырады.Соныңбірі–оғызқыпшақ
дәуірінің ( ІІІ–ІХ ғасырлар) ескерткіші «Қорқыт ата кітабындағы»
ДерсеханныңжалғызұлыБұқаштыанасыныңжоқтаужыры.Осындай
жоқтауларауызәдебиетіндегі«Қобыландыбатыр»,«Алпамысбатыр»,
«ЕрТарғын»сияқты қаһармандықэпостарда,«ҚозыКөрпеш–Баян
сұлу»,«ҚызЖібек»сияқтығашықтықжырлардадаұшырасады.

Қазақ халқының әдетғұрпы бойынша, жоқтауды марқұм болған
адамның артында қалған әйелі, қызы, қарындасы, келіні, басқа да
туыстарыныңәйелдеріайтады.Елішінекеңтарағанжоқтаужырларының

кер	ті	лер	–бұлжердебұзылар,жойылар,кесілердегенмағынада
қа	ба	рып	–өңіөзгеру,қызару
бек	–рубасы,елбилеушісі
шеңгел	салды	–мұндаажалқармағынатүсірдідегенмағынада
араны	ашылды	–ашкөзденді

Сөз	мар	жан
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айтаройсарыны,ұйқасы,образдысөзкестесіжағынанбірбірінеұқсас
болыпкеледі.Қазақхалқыныңәдетғұрпындаадамқайтысболғанкүннен
бастап,оныңжылыөтіп,асыберілгеншежоқтауайтылады.Жазкүндері
қаралыауылкөшіпқонғанда,үйжығыпжатқандадауыссалыпжоқтау
айтылады.Таңсәрідентұрып,жүкартыпболып,көшжолғашығарал
дындадажоқтауайтылған.Мұныңбәрі–қайтысболғанадамныңсоңғы
күндеріөткен,соңғыретжүріптұрғанжерін,қоныстанғанжұртынқимай,
солатамекеніменқайтқанадамныңарасындағыүзілгенбайланыстың
қайғысынжарияетудібілдіреді.Баратынжерінежеткеншеқаралыкөш
жоқтауайтудыжалғастырып,солмұңды,зарлықалыптарыменкелесі
қонысқажеткеншеешқайдабұрылмайжүреберетін.Жолдакездескен
ауылқаралыкөштіңқонақасынкөтеріпалатынболған.

ЖоқтаужырларынзерттеуХІХғасырданбасталады.Ш.Уәлиханов
оғаналғашғылымибағаберіп,бірнешеүлгісінжазыпалған.Ахмет
Байтұрсынұлыжоқтаудыауызәдебиетініңбағалыүлгісіретіндежи
нап,1926жылы«23жоқтау»депаталатынкітапшығарған.Жоқтауды
А.Байтұрсынұлынанкейінжүйелітүрдежинап,зерттегентілшіғалым
Т.Арыновболды.Олқазақтыңжоқтаужырларынмұқиятжинастырып,
«Боздағым»дегенатпенкітапетіп,бастырыпшығарды.

«Қазақтыңотбасылықғұрыпжырлары»кітабынан

	«Бі	лу»

1. «Алып Ер Тұңға» дас та ны ту ра лы не біл дің дер?
2. «Алып Ер Тұңға» дас та ны қан дай жыр ға жа та ды?
3. Дас тан ның бас ты кей іп ке рі кім?
4. Жыр да қай ке зең де гі оқи ға лар сөз бо ла ды?
5. Жоқ тау жыр ла ры ту ра лы не бі ле сің дер?

«Тү	сі	ну»

1. Не лік тен Алып Ер Тұңғаның қа за сы ха лық тың қа быр ға-
сы на қат ты бат ты?

2. Ба тыр дың елі үшін ту ған ер еке нін қай жол дар дан кө ру ге 
бо ла ды?

3. Жыр да ха лық за ма ны ту ра лы не айтылған?
4. Жоқ тау жы ры ның бас ты идея сы не?

«Тал	дау»

1. Та қы рып бо йын ша бе ріл ген кес те ні пай да ла на оты рып, 
тал дау жа саң дар.

Бі	лу

Түсіну

Талдау
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 Бол жам Жа ңа ақ па рат
Та қы рып бо йын ша бұ рын нан 
не бі ле мін? Бұл ту ра лы не 
бі луім ке рек?

 Бұл ту ра лы ен ді не біл дім? 
Қан дай ма ңыз ды сәт тер ді мен 
ен ді анық та дым?

2. Ту ған жер ді қор ғау идея сы бе ріл ген жол дар ды анық таң-
дар. Өз сөз де рің мен тү сін ді ріп кө рің дер.

«Жи	нақ	тау»

Алып Ер Тұңға об ра зы на бай ла ныс ты түсінікті топтас-
тырыңдар.

Алып	Ер	ТұңғаАлып Ер Тұңға

«Қол	да	ну»

1. «Алып Ер Тұңға» дас та ны ту ра лы мә тін ді мұ қи ят оқып 
шы ғың дар. Ор тала рың нан жүр гі зу ші сай лаң дар. Әр қай-
сы сың мә тін ге сұ рақ құ рас ты рып, жүр гі зу ші ге бе рің дер. 
Бар лы ғың сұ рақ құ рас ты рып бол ған соң, жүр гі зу ші ден 
кез кел ген сұ рақ ты алып, жа уа бын ой лас ты рың дар. Өз 
жау ап та рың ды тал дап, бе ріл ген мә тін тәр ті бі бо йын ша 
құ рас ты рың дар. Өз де рің құ рас тыр ған мә тін ді әң гі ме леп 
бе рің дер, оқу мә ті ні мен са лыс ты рың дар.

2. Синк вейн әді сін қол да нып, «Жоқ тау», «Алып Ер Тұңға» 
сөз де рі не қа тыс ты бес тар мақ құ рас ты рың дар:

 Бі рін ші жол – та қы рып тың атауы (зат есім).
 Екін ші жол – та қы рып ты си пат тай тын екі сөз (сын есім).
 Үшін ші жол – та қы рып ту ра лы қи мыл ды біл ді ре тін үш 

сөз (етіс тік).
 Төр тін ші жол – та қы рып қа қа тыс ты төрт сөз ден тұ ра тын 

сөз ора мы.
 Бе сін ші жол – та қы рып тың мә нін аша тын бір си но ним сөз.
3. Жыр дан ау ыс па лы ма ғы на лы сөз дер мен тұ рақ ты тір кес-

тер ді, көркем ауыстыруларды те ріп жа зың дар.
4. Жыр маз мұ нын аша тын ма қал-мә тел дер та бың дар, 

мағынасын түсіндіріңдер.

Жинақтау

Қолдану
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5. Әде би көр кем де гіш құ рал дар ды пай да ла нып, Алып Ер 
Тұң ға бей не сін си пат тап жа зың дар.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. Адам өмі рі нің өл шеу лі лі гі, мән ді де ма ғы на лы өмір сү ру 
ту ра лы ой ла рың қан дай?

2. «Жақ сы ның аты өл мей ді, ға лым ның ха ты өл мей ді» де ген 
на қыл дың жыр ға қан ша лық ты қа ты сы бар? Пі кір ле рің ді 
ор та ға са лың дар.

АлыпЕрТұңғаобразытуралысұхбатқұрыңдар.

Н.Келімбетовтің «Қазақ әдебиетінің бастаулары» кітабынан,
А.Аманжоловтың«Түркіхалықтарыныңтарихы»еңбегіненАлыпЕр
Тұңғатуралыоқиаласыңдар.

Әде	би	ет	тео	рия	сы

Ан	ти	те	за
Антитеза (шендестіру) – бірбіріне кереғар құбылыстарды,

мәнмағынасы әр тарап ұғымдарды, түртүсі әр бөлек нәрселерді
өзарабетпебетқоюарқылыбұларданмүлдебасқабірқұбылыстың,
ұғымның,нәрсеніңсуретін,сырсипатын,кескінкейпінанықтау,аңға
ру, елестету. Қазақ әдебиеттану ғылымында бұл әдіске ең алғаш
А.Байтұрсынұлыназараударған.«Жайдағықайғыданқуанышүстінде
көрген қайғыжанға көбірек батады.Жарлылық қиындығыжасынан
жарлы болғаннан гөрі, байдан жарлы болғанға көбірек сезіледі.
Көріксіз бетіндегі дақтан, көріктің бетіндегі дақ көзге көбірек түседі.
Тәттінің артынан ащылық, дәмдінің артынан дәмсіздік артығырақ
білінеді.Сөзшығарушыларкөпқолданады»,–дейдіол.Шендестіру
антонимсөздердібірбірінеқарамақарсықоюарқылыжасалады.

З.Қабдолов.«Сөзөнері»

Қазақауызәдебиетіүлгілеріненантитезағамысалдартауыпкеліңдер.

Баға	беру

Диалог	құру

Кітапсүйерлер	үшін

Тапсырма
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Ежелгі дәуір әдебиеті – түркі тектес халықтардың барлы
ғына ортақмұра. «Ежелгі әдебиет» ( –  ғғ.) деп аталатын
жеті ғасырды қамтыған әдебиетіміздің алғашқылары – түркі
рутайпаларынаортақОрхонескерткіштері( ғ.),«Қорқытата
кітабы»( ғ.)және«Оғызнама»( ғ.).Ежелгідәуірәдебиетін
М.Хорезми,әлФараби,әлБируни,М.Қашқари,Қ.Ясауи,С.Бақыр
ғани,Ж.Баласағұнитәріздітүркіхалықтарынаортақойшылдар,
ғалымдар,ақындаржалғастырады( – ғғ.).Аталғанғұламалар
түркіхалықтарынаншыққанымен,кезіндеарабәдебиетін,араб
ғылымын, соныменбірге дүниежүзі ғылымындамытуға үлкен
үлесқосқан.

Исламдәуірікезіндегіәдебимұраларментанысайық!

	 ИС	ЛАМ	ДӘУ	ІРІН	ДЕГІ	ӘДЕБИ	ЕТ	(Х–ХІІ	ғғ. )

X–XII ға сыр да ғы әде би ет – Ис лам 
дәу ірін де гі не ме се қа ра ха нид тер дәуірі 
әде бие ті. Бұл ға сыр Ор та Азия мен Қа зақ-
стан ха лық та ры ның ана ті лі мен әде бие-
ті нің өсіп-өр кен деуін де гі жа ңа бас қыш 
бол ды. Бұл ке зең де араб ха ли фа ты ның 
би лі гі жо йылып, ел бас қа ру ісін жер гі-
лік ті фео дал дар мен ақ сүй ек тер өз қол-
да ры на ал ған еді. Ен ді араб ті лі бұ рын-
ғы дай мін дет ті мем ле кет тік тіл бо лу дан 
қал ды. Х–ХІІ ға сыр лар да түр кі әде би ті лі 
жан-жақ ты да мып, же ті ле түс ті. Қа ра-
хан дық тар тұ сын да ғы әде би ет үлгілеріне 
Жү сіп Ба ла са ғұн идың «Құтадғу бі лік» 
(«Құт әке ле тін бі лім») ең бе гі, Мах мұд 
Қаш қа ри дің « Диуа ни лұ ғат ат-тү рік» 
(«Түр кі сөз де рі нің жи на ғы») кі та бын да ғы 
аңыз дар мен әп са на лар, әде би-поэти-
ка лық үзін ді лер жатады. Бұл шы ғар ма-
лар дың бар лы ғын түр кі ха лық та ры ның 
ор тақ ру ха ни бай лы ғы деп ба ға лай мыз.

IX–XIII ға сыр лар да Ре нес санс дәу ірі 
қар қын ды да мып, Тұ ран же рін де ерек ше 

фео	дал	–феодализм
дәуіріндебасыбайлы
шаруалардыңеңбегінқа
наушыіріжериесі
ақ	сүй	ек	–текті,бекзат,

бек,асылкісілер
а	ли	фат	–халифаәу

леттерібилеген,солар
дыңқоластындаболған
ел,патшалық

Сөз	мар	жан
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құ бы лыс қа ай нал ды. Ре нес санс де ге ні міз – мә де ни ет тің жа ңа-
рып, жаң ғы рып оты руы. Он дай дәу ір лер ре нес санс тық тұл ға лар-
ды дү ние ге әке ле ді. Со лар дың қа та рын да әлем нің екін ші ұс та зы 
атан ған әл-Фа ра би, ме ди ци на ның не гі зін қа лау   шы ибн Си на, ең 
ал ғаш түр кі ті лін де шы ғар ма жаз ған Жү сіп Ба ла са ғұни, Ор та лық 
Азия да ғы тұң ғыш түр кі сөз ді гі нің ав то ры Мах мұд Қаш қа ри жә не 
т.б. бар.

Ре нес санс дәу ірін де қа ла лар же дел қар қын мен өсіп, эко но ми-
ка лық жә не мә де ни ал ға ба су шы лық бол ды. Әде би ет пен мә де-
ни ет ерек ше дә ре же де өр кен де ді. Түр кі ті лін де көр кем дік дең гейі 
жо ға ры шы ғар ма лар жа рық кө ре бас та ды.

Әзіз кітап – бұл ұлылық негізі, 
Біліктіге болғай білім теңізі! 
Құт-білікпен безенген бұл жамағат, 
Шүкір қылып алда тіле қанағат. 
Күллі дана сөзі түгел сүзілген, 
Інжу-маржан тізбегіндей түзілген! 
...Тыңдағанға – ұғынықты, қадірлі, 
Жазбасы – ауыр, надандарға кәдімгі. 
Кітап сөзі қолдан демеп, көзді ашар, 
Екі дүние ісін бірдей оңдасар. 
...Шығыс елі, күллі түркі ішінде, 
Дүниеде – кітап жоқ бұл пішінде. 

Жүсіп Баласағұни
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ӘбуНасырәлФараби–Аристотельденкейінгідүниежүзілік
мәдениетпенбілімніңекіншіұстазыатанғанданышпан,философ,
энциклопедистғалым, әдебиетші, өз дәуірінің көрнекті ақыны,
исламдәуіріәдебиетініңдамуыназорүлесқосқанғұлама.

	 ӘБУ	НА	СЫР	ӘЛ А	РА	БИ

Әл-Фа ра би Арыс өзе ні нің Сыр да рия ға 
құя тын са ға сын да ғы ежел гі Оты рар қа-
ла сын да ту ған. Оты рар бір жа ғы көш пе лі 
малша ру ашы лы ғы н кә сіп ет кен, екін ші 
жа ғы оты рық шы-егін ші лік пен ай на лы-
са тын түр лі түр кі ру-тай па ла рын өза ра 
бай ла ныс ты рып тұр ған бу ын іс пет тес 
қа ла бол ған. Бұл ша һар ды араб тар «Фа-
раб» деп ата ған, сол бо йын ша ұлы ұс таз 
әл-Фа ра би атан ған. Әл-Фа ра би дің то лық 
аты-жө ні – Мұ хам мед ибн Уз лағ ибн Тар-
хан әл-Фа ра би.

Жас та йынан ас қан зе рек, ғы лым-
өнер ге мей лін ше құш тар бо лып өс кен 
әл-Фа ра би ал ғаш қы бі лім ді ту ған же рі 
Оты рар да қып шақ ті лін де ала ды. 
Кейін нен өз за ма ны ның аса ма ңыз ды 
ғы лым мен мә де ни ет ор та лық та ры – Бағ-
дад, Қо ра сан, Шам (Дамаск), Каир ша һар-
ла рын да оқып, ең бек ет ті. Шы ғыс тың 
бұл қа ла ла рын да өз дә   уірі нің ең көр нек ті 

Меңгерілетін	білім:

ӘлФарабидіңғылымғақосқанүлесіқандай?

Өлеңдерініңтақырыбыменидеясықандай?

Естеріңе	түсіріңдер:

Исламдәуіріндегіәдебиеттуралынебілдіңдер?

ӘБУНАСЫРӘЛФАРАБИ
(870–950)

трак	тат	–шағынғылы
миеңбек

Сөз	мар	жан
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ға лым да ры мен, көр кем сөз зер гер ле рі мен 
та ны са ды, олар дан тә лім-тәр бие ала ды.

Әл-Фа ра би түр кі ті лі мен қа тар араб, 
пар сы, грек, ла тын, санск рит тіл де рін 
же тік біл ген. Ғы лы ми шы ғар ма ла рын, 
өлең-жыр ла рын өз дәу ірі нің ру ха ни-ғы-
лы ми ті лі са нал ған араб ті лін де жаз ды. 
Ғұ ла ма-ға лым ре тін де әл-Фа ра би ат са-
лыс па ған, зерт теу жүр гіз бе ген ғы лым 
са ла сы жоқ деу ге бо ла ды. Ол фи ло со фия, 
ло ги ка, ма те ма ти ка, аст ро но мия, ме ди-
ци на, му зы ка, тіл бі лі мі, әде би ет тео-
рия сы жә не та ғы бас қа ғы лым са ла ла ры 
бо йын ша көп ғы лы ми ең бек  жаз ды. 
Алай да оның көп те ген шы ғар ма ла ры ел 
ара сын да қол жаз ба күй ін де та рап, бір те-
бір те жо ға лып ке те бер ген. Сон дық тан да 
ға лым ның ең бек те рі нің са ны жө нін де 
нақ ты де рек жоқ.

Әбу На сыр әл-Фа ра би «Шы ғыс тың 
Арис то те лі» атан ған атақты фи ло соф 
бол ды. Ол кө не за ман ның Пла тон, Арис-
то тель, Га лен си яқ ты ақыл-ой алып та-
ры ның шы ғар ма ла ры ту ра лы трак тат тар 
мен тү сін дір ме лер жаз ды. Фа ра би дің 
«Ақыл дың мә ні ту ра лы трак тат», 
«Ғы лым дар дың шы ғуы», «Арис то тель 
ең бек те рі не тү сін дір ме» си яқ ты зерт-
теу ле рі оның есі мін әлем ге та ныт ты.

Әбу На сыр әл-Фа ра би – әде би ет тео-
рия сы мен де жан-жақ ты шұ ғыл дан ған 
ға лым. Оның «Өлең жә не ұй қас ту ра лы 
сөз», «Ыр ғақ пен өлең ту ра лы сөз», 
«Поэ зия өне рі нің не гіз де рі ту ра лы 
трак тат», «Өлең кі та бы» деп атала тын 
ең бек те рі – со ның дә ле лі. Фа ра би дің бар-
лық өлең де рі нің не гіз гі та қы ры бы – өмір-
дің мән-ма ғы на сы жай лы тол ғау, оқу мен 
бі лім ді ма дақ тау, адам гер ші лік ке ша қы-
ру. Өкі ніш ке орай, Фа ра би дің поэ зия лық 

«Екінші Ұстаз атанған
әлФараби ұшқыр ойлы
болған… Ол – үлкен мұ
сылманойшылыжәнему
зыкаөнеріндегіеңкөрнек
ті теоретик. ӘлФараби
бала кезіненақ музыка
лық аспапта ойнап, өлең
айтабілгендеседі».
Әбу Насыр әл-Фараби.

«Музыканыңұлыкітабы»
(кіріспеден)

Зергер	сөз

ӘлФарабиАристотель
дің «Физикасын» қырық
рет, «Риторикасын» екі
жүз рет, «Жан туралы»
кітабын жүз рет оқыған
екен.Неткентаңғаларлық
еңбек!

Г.Гегель

Бағалы	дерек

Санскрит тілі – үнді
еуропалық тілдер сөзді
гін қамтитын тіл. «Санс
крит» сөзі «өңделген,
жетілдірілген» деген ма
ғынаны білдіреді. Көне
үнді диалектілерінің негі
зінде қалыптасып, б.з.б.
бірмыңыншыжылдардан
бері қарай Солтүстік Үн
ді жерінде тараған. Қазір
бұлтілдесөйлейтінадам
дарсаныаз.Үндітарихын
зерттеуші ғалымдар оны
үйреніп,санскриттілінде
гімәтіндердіаударып,тү
сінуүшінкемінде12жыл
керекекендігінайтады.
Әлемдегіеңқиынтілдер

Бағалы	дерек

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



43

мұ ра сы біз дің дәуірі міз ге дей ін то лық сақ тал ма ды. Со ның өзін де 
біз ге жет кен мұ ра сы нан оның зор ша быт ты, нә зік се зім ді, кең ты-
ныс ты, те рең ой лы ақын бол ған ды ғын аң ға ру ға бо ла ды.

Әбу Насыр әл-Фараби – орта ғасырдағы ұлы ғұламалардың бірі, 
ғылымның әртүрлі салаларын зерттеген энциклопедист ғалым. 
Астроном және астролог ретінде Фараби физикалық және жара-
тылыс құбылыстарын зерттеуде тәжірибелер жасау қажеттілігін 
атап көрсетеді. Дәрігер ретінде Фараби алхимиямен, өсімдіктану-
мен, минерологиямен айналысады. Сондай-ақ, Фараби географияға 
көп көңіл бөлді. Саяхатшы ретінде ол Орталық Азия, Таяу Шығыс 
елдерінде болып, жаратылыс зерттеушісі, географ және астроном 
ретінде аймақты оқып үйренді. Бұл туралы: «Философияны оқып 
үйренуден бұрын табиғат туралы ғылымды игеру керек, өйткені 
бұл ғылым – адамға барынша жақын, мәндері анық және түсінікті 
ғылым саласы», – деп жазады. Философия саласында да Фараби өз 
заманындағы теңдесі жоқ тұлға саналды.

Әбу Насыр әл-Фа ра би Шам ша һа ры нда дүниеден озады. 

«Отырар–біркездеріатақтыастана,толыпжатқанкеруенжолыныңторабы,әй
гілімәдениет,саудаорталығыболған.Х–Х ғасырлардаСырдарияжағасындамұ
нанүлкенқалаболмаған»,–дейдіӘлкейМарғұлан.
«ИсламдінітарамайтұрғанкездеОтырарөлкесінде,жалпыалғанда,Тұранның,

сарматтыңкөнемәдениетіедәуіржоғарыдәрежедеболған.Ертедегімәліметтерде
«Отырар–жоғарымәдениеттіқала,оныңкітапханасыдүниежүзіндегікітапқабай
орынболыптабылады,осыжағынанолАлександрияданкейінгіекіншіорындыала
ды»депжазғанАлександрияғалымыПтоломей.ОтырарсолПтоломейкартасын
дабар»,–дейдіАқжанәлМашани«ӘлФарабижәнеАбай»аттыеңбегінде.Ақжан
ЖақсыбекұлыМашани–әлФарабимұраларынзерттеугежартығасырлықғұмырын
арнап, оныңОтаныбүгінгі қазақжері екенін ғылыми тұрғыдан нақтыдәлелдеген
патриотғалым.
Сырбойындасақтарданкейінөзбір

лестігінқұрғанҚаңлымемлекетітуралы
деректер б.з.б. ІІ ғ. Қытай деректерін
де айтылады. Қаңлы ханының ордасы
Отырар (ол кезде Кангу Тарбан) қала
сындаорналасқан.
Отырар қаласында барлық керуен

жолдарытүйісіп,Еуразияелдерініңсау
дагерлері,зиялыадамдарыбасқосып,
кеңесқұрыпотырған.Қаладакеруенса
райлар,базарлар,мәдениеторындары,
қорыөтебайкітапханаболған.

Б.Бейсенбай.«Анатілі»газетінен

Бағалы	дерек
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Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

ӘбуНасырәл-Фарабитуралыой-пікірлерінсолкездегікөпте-
ген ұлы адамдар жазып қалдырған. Белгілі шығыстанушы-ғалым
А. рисовсолардыңбірқатарынарабтіліненаударғанекен.

Әбу Әли ибн Си на (980–1037):«Менмантик (логика),жараты
лыстанужәнериезиет(математика,геометрия)ғылымдарынжақсы
лапмеңгердім.Сосынтеологияныоқыпүйренугекіріскенімде,Арис
тотельдің«Метафизика»кітабыноқыдым.Бірақонданежазылғанын
оқыптүсінеалмадым.Бұлкітаптыжазғанкісініңмақсатымағанқұпия
болыпқалаберді.Тіптіонықырықретқайталапоқыпшықтым.Бұл
кітаптытіптіжаттаптаалдым.Бірақсоныңөзінде,менонытүсінеал
мадым.Ақырыоданүмітімдіүзіп,бұлтүсінугеболмайтынкітапекен
дегенқорытындығакелгенедім.Біркүнібесіннамазыкезіндекітап
сатушыларғабардым.Ондабірделдалмұқабалыбіркітаптықолына
ұстапалып,мақтаптұрекен.Олменіқасынашақырып,мағанкітапты
көрсетті.Сондаменбұлғылымдыбілудіңпайдасыжоқдегеноймен
әлгініжақтырмай,алмайтынымдыайттым.Делдалмаған:«Бұлкітап
тыал,бағасыарзан–үшдирхем, кітаптыңиесіақшағамұқтаж»,–
деді.Осылайшакітаптыменсатыпалдым.Қарасам,олӘбуНасыр
әлФарабидің«Метафизика»кітабыныңмақсатыжайындажазылған
шығармасыекен.Үйгекелгенбойдаоныоқуғакірістім.«Метафизика»
ойымдажатталыпқалғанысебептісолсәттеақкітаптыңмазмұнын
түсініпалдым.Бұғанқаттықуаныпкеттім.Мұндайкітаптыңтабылға
нынашүкіршілікетіп,ертеңінеақкедейлергебіразнәрсесадақабер
дім».

Ибн Хал ли кон (1203–1270): «Адамдардың айтуынша, Аристо
тельдің«Жантуралы»кітабыныңӘбуНасыроқыпшыққаннұсқасы
табылған.Міне,солкітапқаФарабиөзқолымен«меносыкітаптыжүз
ретоқыдым»депжазыпқойыпты.Бұлғалымжайындапікірайтқан
дардың сөзіне қарағанда,ӘбуНасыр, солфилософАристотельдің
«Физика»дегеншығармасынқырықретоқыдым,бірақонытағықай
талапоқуымкерекдегенекен.БіржолыӘбуНасырдан:

– Философия саласында кім мықты, Сіз бе, әлде Аристотель
ме?–депсұрапты.СондаәлФараби:

–Егерменсолкісініңөзіненбілімалубақытынаиеболғанымда,
ондаменоныңеңмықтышәкірттерініңбіріболаредім,–депжауап
беріпті».

Білімге құштар жандарӘбуНасырға тыным бермей, бірі келіп,
бірі кетіпжатады.Олжазғаншығармалар бөлексалақ күйіндеша
шылыпжатадыекен.Еңбектерінолүлкендәптергеемес,жекепарақАР
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қағаздарғажазыптастайберген.Солүшінкөпшілікшығармаларының
жекетарауларыменбөлімдеріғанасақталыпқалған.

ӘлФарабитуралыМ.Шахановтың«Отырарсазы»,Д.Досжанов
тың«Отырардыңкүйреуі»,Ә.Әлімжановтың«Ұстаздыңоралуы»атты
шығармаларыбар.ӘлФарабидіңКаир,Бейрут,Анкара,Берлин,Лон
донқалаларындаарабтіліндебасылыпшыққанқолжазбаеңбектері
Братиславамұражайындасақтаулы.Фарабиеңбектерінің7томықа
зақшағааударылып,жарыққашықты.

Н.Келімбетов.«Ежелгідәуірәдебиеті»

Әнуар Әлімжанов данышпан фило
соф әлФараби жайын баяндайтын
«Ұстаздың оралуы» атты романын
жазды. Онда ғалымның өмірі әртүрлі
қырынанберіледі.Осыроманға іргелі
талдаужасағанкөрнектіғалымР.Бер
дібаев әлФараби бейнесін: «Ол өзі
жасағанмузыкалықаспап–«қыпшағи
ға»қосылыпәндеайтатын,күйдетар
татын,қаламдығанаемес,қарудыда
ұстай білетін, досқа мейірімді, шапа
ғатшыл,әділдікүшінбасынқатергетіге
алатын тұтас тұлға ретінде елес
теттім»,–депжазады.

«Музыканыңұлыкітабы»шығармасын
дағы« »депаталатынмузыкалық

құралдыңкескіні

Бағалы	дерек

Барлық ғылымдарсаласындаәлФараби–«ЕкіншіҰстаз».Алмузыкасаласын
алатынболсақ,әлФарабибірөзіғанабаскорольболыптабылады.Басқашаайт
қанда,музыкасаласындаәлФарабигеүлгіболарлық,біріншіұстазболарлықадам
болмаған.

Г.Фармер

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Энциклопедиялық ілім иесі болған әлФараби өлеңдерінің
идеясықандай?

Ақынныңтуғанжергедегенсағынышыжырланғанөлеңмаз
мұнынамәнберейік!

Қа	шық	та	сың	ту	ған	жер

Қа шық та сың ту ған жер, қа лың елім,
Не бір жүй рік бол ды рып жа рау де ген.
Шар ша дым мен,
Қа на тым тал ды ме нің,
Ша ңыт жол ға са ры лып қа рау ме нен.

Ке рі орал май жыл да рым жа тыр ағып,
Қа сі рет тің жа сы на көз жуы нар.
О, жа рат қан, көп нет кен ақы ма ғың,
Құм сы қыл ды тез ысып, тез суы нар.

Зия лы аз бір тұ там тір ші лік те,
Әкім дік ке күл лі сі жү гі ре ді.
Кө кі рек пен се зі ніп, күр сі ніп көп,
Жа ным ме нің түр ші гіп, тү ңі ле ді.

		«Бі	лу»

1. Ис лам дәу ірін де гі әде би ет қай ға сыр лар ды қамтиды? Бұл 
дәу ір дің көр нек ті өкіл де рі кім дер?

2. Ре нес санс де ге ні міз не? 
 Ре нес санс дәу ірі нің өкіл де рін атаңдар.
3. Әл-Фа ра би қай жер де ту ған?
4. Оты рар қа ла сы ту ра лы не бі ле сің дер?
5. Бо ла шақ ға лым жас та йынан қан дай бо лып өс кен?
6. Шы ғар ма ла рын қай тіл де, қан дай ғы лым са ла ла ры бо-

йын ша жаз ған? Әл-Фа ра би дің қан дай ең бек те рі бар?
7. Әл-Фараби меңгерген білім салаларын атаңдар.
8. Кім дер дің шы ғар ма ла ры ту ра лы трак тат тар жаз ған?
9. Өлең де рі нің не гіз гі та қы ры бы қан дай?

ша	ңыт	–	мұнарту,күң
гірттарту
са	ры	лу	–ұзақкүту,

сарғаю,зарығу
зия	лы	–1.Ізетті,әдеп

ті,білімдар.2.Оқыған,
сауатты
тұ	там	–1.Бүгілгенсау

сақтарменалақанара
сындағықуыскеңістік,
уыс.2.Қолдыңуысымен
тұтамдапсанағанөлшем

Сөз	мар	жан

Бі	лу
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11. «Қа шық та сың ту ған жер» өле ңін де әл-Фа ра би дің ту ған 
жер ге де ген сүй іс пен ші лі гі қай жол дар да бе ріл ген?

«Тү	сі	ну»

1. Не лік тен әл-Фа ра би атан ған?
2. Әл-Фа ра би дің қол жаз ба ла ры не се беп ті сақ тал ма ған?
3. Қан дай се беп пен әл-Фа ра би шы ғар ма ла рын араб ті лін де 

жаз ған?
4. «Шы ғыс тың Арис то те лі» ата ну се бе бін тү сін ді рің дер.
5. «Қа шық та сың ту ған жер» өле ңін де не лік тен ақын жа ны 

түр ші гіп, тү ңі ле ді?

«Тал	дау»

«Қа шық та сың ту ған жер» өле ңі нің та қы ры бы мен идея-
сын анық таң дар. Өлең де гі не гіз гі ой ды үш сөй лем ар қы лы 
тұ жы рым даң дар.

«Жи	нақ	тау»

1. Әл-Фа ра би ту ра лы маз мұн дау дың ті рек сыз ба сын жа саң-
дар.

2. «Ту ған жер» тіркесімен ассоциацияларыңды жазыңдар.

«Қол	да	ну»

1. Ис лам дәу ірін де гі әде би мұ ра лар ту ра лы қо сым ша мә лі-
мет тау ып ке лің дер.

2. Өлеңдегі кейіпкер бейнесін сипаттаңдар. Ақын үнінен 
нені байқадыңдар?

3. Хрес то ма ти яны, бас қа да қо сым ша де рек көз де рін пай да-
ла нып, әл-Фа ра би өлең де рі нен на қыл сөз дер ге ай нал ған 
жол дар ды та бың дар.

4. Ту ған жер ту ра лы ма қал-мә тел дер ді жат қа ай тың дар.
5. Ту ған жер, Отан ту ра лы эс се жа зың дар.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. Қа лай ой лай сың дар, әл-Фа ра би дің ғұ ла ма ға лым, ақын 
бо лу ына қан дай жағ дай лар әсер ет кен?

2. Әл-Фараби еңбектерінің қазіргі кездегі маңызы туралы 
пікірлесіңдер.

3. Ту ған жер ге де ген өз са ғы ныш та рың ды қа лай жет кі зер 
едің дер? Ой бө лі сің дер.

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану

Баға	беру
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Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

ӘлФарабигеографиялыққұбылыстардыматематикалықжолмен
түсіндіріп,«Күнсағатын»жасаған,КүнменАйдыңтұтылуұзақтығын
есептепшығарған. Ерте кезден қазақ еліЖетіқарақшыны, Темірқа
зық,Үркераттыжұлдыздартобын«түнсағаты»ретіндепайдаланса,
күндізгі уақытты «күн сағаты» арқылы айыратын болған. ӘлФара
би«Күнсағатында»күнсәулесінсызық,алжершарынсфераретін
деалып,соларқылышеңберлікградустыөлшеп,сағатмезгіліндәл
есептепшығарған.

«Қазақстанжерітуралыорта
ғасырлардағыгеографиялықдеректер»

ӘбуНасырәлФарабиайтқанекен:«Кімдекімхикмат(философия,даналық)бі
ліміноқыпүйренугекіріспекболса,олеңалдымен,жасболуы,ниетідұрыс,әдепті,
қайырымдыадамболуыкерек.Ондайкісіадамдарғамейірімді,таза,адалболуы,
азғынқылықтардантазаболуытиіс.Хикметбіліміноқыпүйренугекіріспекболған
адамбілімдіде,ғалымдардыдақұрметтұтатынкісіболуышарт.Білімдікәсіп,өнер
етіпалмауыкерекәріонымалдүниетабуқұралыетіпжібермеуіқажет.Кімдекім
мұныкерісіншеістейтінболса,ондаолкөзбояушысаналады.Жалғансөзешқашан
мәндісөзболмайды.Егермінезқұлқыбізайтқандайемес,терісмінездікісіболса,
ол ешқашанда ғалымдар қатарына қосылмайды.Ағаштың өсіпжетілгенін бұтақ
тағыжемісінеқарайбағалайдығой.Сондайақ,адамныңбасынақонғанбақыттың
тұрақтыболуыжақсымінезқұлыққабайланысты».

Захируддинәл-Байхакий

Даналық	ойдан	дән	ізде

ХХғасырдыңекіншіжартысынанберіқарайҚазақстанғалымдарыұлыұстаздың
баймұрасынжинап,зерттептануғаөзүлестерінқосабастады.ҚазақстанҒылым
академиясыныңкітапханасындаәлФарабидіңелушақтыеңбегібар.Олардыңішін
дебасқатілгеаударылмаған,ғалымдарарасындаосыкүнгедейінбелгісізболып
келген: «Алмагеске түсініктеме», «Геометриялық сызықтар жасаудың әдістері»,
«Астрология», «Китаб әлмусики әл кабир» секілді әрқайсысы бірбір ғылымның
шыңынкөрсететінасаірітуындыларыбар.ҚазақстанныңИрандаалғашқыТөтенше
жәнеӨкілеттіелшісіболғанғалымМырзатайЖолдасбековАлматыдағыәлФара
биатындағыҚазақұлттықуниверситетініңкітапханасынатапсырғанәлФарабидің
қолжазбаларыөзалдынабірқазына.Олардыңкөшірмесі (онүшқолжазба)бүгін
де Еуразия ұлттық университетініңОтырар кітапханасында сақтаулы. Фарабидің
қолжазбаларыдүниежүзініңкөпкітапханаларынатарапкеткенжәнесолжерлерде
сақтаулытұр.

marte e.kz/a - ara
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ӘлФарабиөлеңіндеадамныңқандайболуыкеректігітуралы
айтылған?

Тір	ші	лік	те	құ	рыш	тай	бол	тө	зім	ді

Тір ші лік те құ рыш тай бол тө зім ді,
Сан мәр те бе ал да са да өзің ді,
Тағ ды рың ды еш уа қыт та жаз ғыр ма,
Тіп ті кей де бол са әзә зіл аз ғыр ған.

Өр ге жүз ген өне ге лі ісі мен,
Таң да адал дос өз те ңің нің іші нен.
Жүр ген дер көп дос тық атын мал да нып,
Алай да тек қал ма оған ал да нып.

Ау дар ған А.Ны са на лы

		«Бі	лу»

1. Әл-Фа ра би өз өле ңін де ғұ мыр дың мәң гі емес ті гін, өмір 
сү ру дің мә нін қа лай су рет тей ді?

құ	рыш	–болаттемір.Белгілімөлшердекөміртегіараласқанқаттытемірзат.
Құрыштай–қайратты,қажырлыдегенмағынаныбілдіреді.Кеңесөкіметітұсында
Н.А.Островскийдің«Құрышқалайшынықты?»дегенәйгіліроманыболған.
әзә	зіл	–көнетүсінікбойыншажамандыққаазғырушырух
жаз	ғы	ру	–кінәлау,айыптау.Бұлжердебекерденбекержазғырмадегенмағынада.

Сөз	мар	жан

ӘлФарабиөзініңеңатақтышығармаларыныңбірі–«Ғылымдарэнциклопедиясы»
депаталатынтрактатынжазған. Фарабидіңбұлеңбегінің ғылымтарихында ала
тынорныерекшеүлкен.Бұлтрактат«Ғылымдарклассификациясы»,т.б.аттармен
ШығыспенБатыселдеріндеөтеертедеақмәлімболған.Еуропағалымдарыдабұл
еңбекпенөтеертедентаныс.Фарабидің«Энциклопедиясы»ХІІғасырдыңөзіндеақ
арабшаданлатынтілінеекіретаударылған.Оданкейінгіғасырлардабұлеңбектолық
немесеүзіндітүріндеескіиврит,неміс,ағылшын,француз,испан,түрікжәнебасқа
тілдергеаударылып, ғылымиқауымғакеңіненмәлімболды.РоджерБэкон,атақты
ӘбуӘлиибнСина(980–1037)жәнебасқаларФараби«Энциклопедиясының»тікелей
әсеріменөздерініңтанымалэнциклопедиялықеңбектерінжазған.

http:// g .kz
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2. Ту ған жер ге де ген сүй іс пен ші лі гі қай жол дар да бе ріл ген?

«Тү	сі	ну»

1. Ақын не лік тен «тағ ды рың ды еш уа қыт та жаз ғыр ма» 
дей ді?

2. Тағ дыр де ген ді қа лай тү сі не сің дер?

«Тал	дау»

«Ба лық қаң қа сы» тә сі лі мен ақын өле ңі не тал дау жа-
саңдар:

Қ
о

 р
ы

 ты
н

 д
ы

М
ә с

е л
е

Се беп те рі

Дә лел дер

«Жи	нақ	тау»

Ақын өле ңі нің та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.

«Қол	да	ну»

1. Өлең ді мә нер леп, тү сі ніп оқың дар. Әр шу мақ та ай тыл ған 
ойды са ра лаң дар.

2. Өлең нің ті лі мен көр кем дік ерек ше лі гі не тал дау жа саң-
дар.

3. Өлең ді жат тап алың дар.
4. Өлең де кө те ріл ген мә се ле нің әлеу мет тік рө лі ту ра лы сы-

ни ха бар ла ма жа саң дар.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. «Жүр ген дер көп дос тық атын мал да нып» де ген ді қа лай 
тү сі не сің дер?

2. Бү гін гі күні ғұ ла ма-ақын өле ңі не сі мен өзек ті деп ой лай-
сың дар?

3. Өлең де ақын ның іш кі жан дү ние сі, се зі мі қа лай бей не-
лен ген? Ой ла рың мен бө лі сің дер.

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану

Баға	беру
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4. Әл-Фа ра би өле ңі нің маз мұ ны бо йын ша пі кір ле рің ді 
«ПОПС фор му ла сы» ар қы лы біл ді рің дер.

 Бі рін ші сөй лем: «Ме нің о йым ша, ...»
 Екін ші сөй лем: «Се бе бі, мен оны бы лай тү сін ді ре мін...»
 Үшін ші сөй лем: «Оны мен мы на фак ті , мы сал дар мен дә-

лел дей ала мын...»
 Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры-

тын ды ше шім ге кел дім...»

Әл а	ра	би	дің	на	қыл	сөз	де	рі
Ба қыт – әр бір адам ұм ты ла тын мақ сат.

Ба қыт тың мә ні – па ра сат ты лық та, әр кім нің өз ал ды на игі лік ті 
мақ сат қоя бі луін де, ол мақ сат тек кез дей соқ тық ра қат үшін емес, 
шы найы игі лік үшін ба ғыт та лу ын да, адам ның өз мі нез-құл қын, 
іс-әре ке тін ерік ті түр де өз гер тіп, із гі лік ке ба ғыт тап оты ру ын да.

Бі лім ді бо лу де ген сөз дің ма ғы на сы – бел гі сіз нәр се ні ашу ға 
қа бі лет ті бо лу де ген ұғым.

Ар-ождан алдындағы адалдық өз қадір-қасиетіңе, ізгі 
іс-әрекетіңе байланысты.

Шыншылдық – адалдықпен ағалас.

Адам мақсатына өзін-өзі жетілдіру арқылы жетеді.

Ақыл-парасат – адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен 
өнердің қыр-сырын ұғуына, жақсы қылық пен жаман қылықтың 
ара жігін ашуына көмектесетін күш.

Адамға тән бір жақсы қасиет – өзін қоршаған әлемнің әсемдік 
сырларына үңілу, содан рухани нәр алу, өзінің нәзік сезімін 
образдар арқылы паш ете алу.

Тәрбиесіз алынған білім – адамзаттың қас жауы.

Мінсіз дос іздеген доссыз қалады.

Өрге жүзген өнегелі ісімен,
Таңда адал дос өз теңіңнің ішінен.АР
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БалаФарабидіңғұламаәлФарабигедейінөсуітуралыпарталас
тарыңменсұхбаттасыңдар.

«Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалығынан», ://
i n . сайтынанәлФарабитуралыоқиаласыңдар.

Әде	би	ет	тео	рия	сы

Ли	ри	ка
ирика – әдебиет тегінің бір түрі. «Лира» – грекшемузыкалық

аспаптыңатауы.Лирағақосыпайтатынөлеңді«лирика»депатаған.
ирика– ақынның сезімін, көңіл күйін, қуанышымен сүйінішін,

арманын,өміргедегенкөзқарасын, ішкітолғанысын,дүниетанымын
сырғыпшертетінөлең.

Лирикалықшығармаөлеңменжазылады,ондаавтордыңнемесе
кейіпкердіңдүниегекөзқарасыоныңсезімін,нақтыойын,көңілкүйін
суреттеу,әсерлепбейнелеуарқылыкөрсетіледі.

ирика – терең психологиялық шығармалардың бір түрі. Ол
табиғат лирикасы, махаббат, саяси, азаматтық, философиялық
лирикадегентүрлергебөлінеді.

«Қазақәдебиеті»анықтамалығынан

«ӘлФарабидіңсаусақпенсанарлықтайазғанажыржолдарының
өзіненоның зоршабытты, кең тынысты, тереңойлы, нәзік сезімді,
дарындылирикақынболғанынаңғаруқиынемес»дегенпікірдіәде
биеттеориясынасүйенеотырып,дәлелдепкөріңдер.

Диалог	құру

Кітапсүйерлер	үшін

Тапсырма
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Көнетүркідәуіріненбасталып,Шығыстыңклассикалықдәстү
ріненнәралғанқазақхалқыныңтөләдебимұрасы – ғасыр
лардақалыптасабастаған.Қазақәдебиетініңтарихындабұлкезең
хан дық дәу ір әде бие тідеп аталады.Бұл дәуірде қазақтың
Асанқайғы,Мұхаммед Хайдар Дулати, ҚадырғалиЖалаири
сияқты ойшылдары, тарихшылары Сыпыра жырау,Шалгез,
Қазтуған,Доспамбет,Марғасқа,Ақтамберді,Жиембет,Тәтіқара,
Шал,Бұқарсияқтыақындарыменжырауларыболған.

	ХАНДЫҚ	ДӘУІР	ӘДЕБИЕТІ	(ХV–ХVІ	ғғ) .

XV–XVIII ға сыр лар да ғы әде  - 
би ет жы рау лар поэ зия сымен бел-
гі лі. Қа зақ жы рау ла ры та ри хи, 
қо ғам дық жә не ру ха ни тұр ғы дан 
ал ған да со нау Түр кі қа ға на ты дәу і-
рі нен бас та ла ды. Әйгі лі Йол лығ-те-
гін нің жаз ба ла ры оның Күл те гін, 
Біл ге қа ған мен То ны көк уа қы тын-
да ел дің бір лі гін, бек пен қа ған ның 
атақ-абы рой ын ар дақ та ған жы рау 
еке нін дә лел дей ді. Сол си яқ ты 
оғыз дар дәу ірін де гі Қор қыт ата, 
одан бер гі Шың ғыс хан тұ сын да ғы 
Кет бұ ға, Ал тын Ор да ке зін де гі Сы-
пы ра, бұ лар дың бә рі ХV–ХVІ ға-
сыр лар да та рих сах на сы на шық қан 
қа зақ жы рау ла ры ның ар ғы түп-та-
мы ры, бас тауы еді. 

XVIII ға сыр дың екін ші жар-
ты сын да қа зақ тың суы рыпсал ма 
өнер ге не гіз дел ген, ав тор лы ғы бар 
тол ғау поэ зия сы да мы ды. Жы-
рау лар поэ зия сы тол ғау, ар нау, ма-
дақ-өлең дер тү рін де бол ды. Қа зақ 
жы рау ла ры ежел гі ұс таз да ры ның 
дәс тү рін то лық сақ тап, да мы та әрі 
өз дәу ір ле рі нің та лап-тал ға мы на, АР
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бол мы сы на сәй кес өз за ма нын да ғы сөз өне рін та қы рып пен маз-
мұн, идея мен түр жа ғы нан бай ыта түс ті. Жы рау лар өз шы ғар ма-
ла ры на кө бі не жоң ғар шап қын шы лы ғы на бай ла ныс ты оқи ға лар-
ды ар қау ет кен.

Жырау – өз жанынан жыр шығарып айтатын және эпикалық 
дастандар мен толғауларды орындайтын халық поэзиясының 
өкілі. Дәстүрлі қазақ қоғамында жыраулар халықтың рухани 
көсемі, қоғамдық пікір қалыптастыратын қайраткер рөлін 
атқарды. Хандар мен басқа да ел билеушілері жыраулар пікірімен 
санасып отырған. Жыраулар жаугершілік заманда жорықтарға 
қатысып, ел қорғау, азаматтық тақырыптарға арналған өлең-
жырлар туғызған.

Жы рау хан ның жа сап отыр ған же тіс тік те рін ма дақ тап, кем-
ші лік те рін сын ға алып, дер ке зін де тү зе тіп, қа ра пай ым бұ қа ра 
ха лықты би ле ген хан дар дың ара сын жал ғас ты ру шы қыз ме тін 
ат қар ған. Олар дың өлең де рі қа ра ны да, хан ды да ая ма ды. Жы-
рау ел тағ ды ры на қат ты алаң дап, аса ма ңыз ды оқи ға лар тұ сын да 
жа лын ды жыр ла ры мен тол ғап отыр ған. Аума лы-төк пе лі уа қыт 
ая сын да да қа зақ сөз өне рі өзін дік құ нын жо ға лт па ған. 

Қа зақ тың бай фоль кло ры мен ежел гі түр кі жаз ба ес ке рт кіш те-
рі не гі зін де қа лып та сып да мы ған XV–XVIII ға сыр лар да ғы жы рау-
лар мұ ра сы – қа зақ хал қы ның ықы лым за ман дар бойы жа са ған 
сөз өне рі нің, ту ма әде би қа зы на сы ның үл кен бір са ла сы, құн ды 
мұ ра сы. Бұл мұ ра ның ең бас ты қа сие ті – XV ға сыр дың ор та сы мен 
XVIII ға сыр лар ая ғын да қа зақ хан ды ғы ның құ ры лып, қа зақ хал-
қы ның қа лып таcуы си яқ ты күр де лі та ри хи ке зең де рі нің көп те ген 
тұс та ры көр кем дік дә ре же де бей не ле нуін де. Осы дәу ір де Қаз ту ған, 
Асан қай ғы, Дос пам бет, Шал ки із, Жием бет, Мар ғас қа, Ақ там бер-
ді, Тә ті қа ра, Үм бе тей, Бұ қар жә не та ғы бас қа ақын-жы рау лар дың 
мұ ра сы ұлт тық та ри хы мыз дың ал тын қо ры на қо сылды.
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ЖырларындаОтанқорғау,елге,жергедегенсүйіспеншілікті
бастынысана еткен, қазақжұртының іргесі бүтін, ешкімге бас
имейтінелболуынаңсаған,толғауларындаеліменжеріүшінөлген
ердіңарманыжоқдеп,отаншылдықрухтыбәріненбиік қойған
жыраушығармашылығықандай?

	 ДОС	ПАМ	БЕТ	ЖЫ	РАУ

Дос пам бет – қа зақ хан ды ғы ның қа-
лып та су ке зе ңін де өмір сүр ген, Кі ші Но-
ғай ор да сын да әс ке ри қол бас шы бол ған 
жырау. Ол Деш ті Қып шақ ты көп ара ла п, 
Бақ ша са рай да, Стам бул да бол ған, Қы-
рым ха ны ның жа ғын да көп те ген әс ке ри 
жо рық тар ға қа тыс қан. Дос пам бет жы рау 
1523 жы лы тай паара лық ұрыс тар дың бі-
рін де Аст ра хань ма ңын да қа за тап қан.

Дос пам бет жы рау жыр ла ры нан оның 
мақ сат-мұ ра ты, дү ние ге де ген көз қа ра сы 
анық аң ға ры ла ды. «Ай на ла бұ лақ, ба сы  
Тең», «То ғай, то ғай, то ғай су», «Азау, 
Азау де ге нің», «Ар ғы мақ қа оқ ти  ді», 
«Қо ға лы көл дер, қом су лар», «Ай на ла-
йын, Ақ Жа йық», т.б. шы ғарма ла рын да 
өзі аң са ған за ман ды қай тып кел мес ба-
қыт ты күн де рі не са най ды. Отан қор  ғау, 
ел ге, жер ге де ген сүй іс пен ші лік ті бей не-
леп, қы рым, но ғай, қа зақ жұр ты ның еш-
кім ге бас имей тін ел бо лып отыр ған 

Меңгерілетін	білім:

Доспамбетжыраушығармаларыныңтақырыбы,
негізгіидеясықандай?

Естеріңе	түсіріңдер:

Хандықдәуірәдебиетітуралынебілдіңдер?

АБАЙҚҰНАНБАЙҰЛЫ
(1845–1904)

ДОСПАМБЕТЖЫРАУ
(1490–1523)

Өзіндікөткіртілге,ерлік
күреске негізделген жы
рау мұрасы «садақ толы
сайгезоқтыборатаатқан
батырдың»бейнесінсом
дауымен,«алтықұлашақ
найзаменжауыншаншы
ған қаһарманды» сурет
теуімен, «Еділдің бойын
ен жайлап», бейбіт тұр
мыскешкензамандытол
ғауымен құнды. Доспам
беттің терең ойлы тол
ғаулары кең дүниетаным
менөміртәжірибесінеқұ
рылған.

«Тарихитұлғалар»

Бағалы	дерек
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за ман ды аң сау са ры ны бай қа ла ды. Жы-
рау өт кен өмір ді жыр ла ған да ту ған ел 
мен өс кен жер ге де ген ыс тық ма хаб ба тын 
ке лер ұр пақ бо ла ша ғы мен бай ла ныс ты ра 
су рет тей ді. 

Ақын өлең де рі нің не гіз гі идея сы – ер-
лік ті дә ріп теу. Бұ ған жы рау дың ха лық 
эпо сы үл гі сін де гі тол ғау ла ры куә. Жы-
рау ел қор ғау, жо рық та қы ры бы на ар нал-
ған жыр ла рын да елі мен же рі үшін өл ген 

ер дің ар ма ны жоқ деп, отан шыл дық рух ты бә рі нен биік қоя ды, 
ата-ба ба дан ке ле жат қан асыл дәс түр лер ді дә ріп тей ді. Бо ла шақ 
ұр пақ тың да ер тең елі не қор ған, ті рек бо лу ын қа лай ды. 

Жы рау дың бү гін гі күн ге жет кен жыр үзін ді ле рі оның шы ғар-
ма ла ры ның ті ке лей жо рық үс тін де, ұрыс май да нын да ту ға нын 
көр се те ді.

Ар ғы мақ қа оқ ти ді
Қыл майқанның тү бі нен,
Ай медет ке оқ ти ді
Отыз екі омырт қаның бу ыны нан.
Зыр лап ақ қан қа ра қан
Тый ыл майды жонның уақ та мыр дан.
Сақ етер ти ді са ны ма,
Сақ сы рым тол ды қа ны ма, –

де ген жыр жол да ры нан на ғыз ба тыр жы рау дың бей не сін аң ға ру ға 
бо ла ды.

Жы рау тол ғау ла рын да ба тыр дың жо рық пен май дан да ғы се-
нім ді се рі гі – жыл қы ма лы на ерек ше мән бе ріп, ер қа на ты – жыл-
қы ны жау ын гер-жы рау мін се – кө лік, шап са – тұл пар, іш се – су-
сын ре тін де қа ра ған, ел тағ ды ры мен ете не жа қын құ бы лыс ре тін де 
та ны ған.

Өз тол ғау ла рын да ақын өзін «Ер Дос пам бет» деп та ныс ты рып 
оты ра ды. Ол – «ас ты на қарт кү рең ді мі ніп», «бо лат қы лыш асы-
нып» жау мен талай шай қас қан, «кү ңі ре ніп күн тү бі не жорт қан», 
«са дақ то лған сай гез оқ өт ке ріп», «ар ғы мақ тың тал дай мой нын 
тал ды рып» көп жо рық тар ды бас та ған ба тыр. Сол жо рық шай қас-
тар да ба тыр ба сы на талай қау іп-қа тер төн ген, оқ ти іп, өлім ау зы-
нан қал ған.

Жыраудың бүгінге жет
кен мұрасы – 160 жол
дыңкөлемінде.Осыжыр
үзінділерінің өзінен оның
шығармаларының тіке
лейжорықүстіндетуғаны
байқалады.

«Қазақхандығы»
кітабынан

Бағалы	дерек
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Жорық жыршысы болған жырау толғауларынан оның өр 
тұлғасы, асқақ рухы, өмірлік мұраты танылады.

Дос пам бет жы рау дың жыр ла ры 1893 жы лы М.Ос ма нов тың 
«Но ғай уа құ мық шығырлары» ат ты жи на ғы на ен ген. Кей ін 1896 
жы лы В.Рад лов тың «Ха лық әде бие ті нің үл гі ле рі» де ген жи на ғы-
на ба сыл ды. Оның жыр ла ры «Ер те де гі әде би ет нұс қа ла ры», «Ал-
дас пан», «XV–XVIII ға сыр лар да ғы қа зақ поэ зия сы», «Бес ға сыр 
жыр лай ды», т.б. хрес то ма тия, жи нақ тар да жа рия ла нып келе ді.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Доспамбетжырларыныңнегізінеарқауболғанжәнеатауыбірнеше
мәртеқайталанатынелдімекенніңбірі–Азаушаһары.Азау–Азия
менЕуразияныңтүйіскентұсында,ДонныңҚаратеңізгеқұяратыра
уында орналасқан саясистратегиялық маңызы жоғары қала. Азау
қаласыныңтарихыбіздіңдәуіргедейінгіІІІғасырданбасталады.

1067 жылы далалық көшпенділер қаланы басып алып, оны
өз тілдерінде «Азак», «Азау» деп атады. Моңғол шапқыншылығы
тұсындақалаАлтынОрдағабағынды.1395жылыАқсақТемірәскері
Азауқаласынбасыпалып,тонап,қиратты.Әсемқаланыжерменжек
сенетті.

Қара теңіз жағалауындағы қалаларды өзіне бағындыруға күш
салған Осман түріктері 1471 жылы Азауды басып алды. Түріктер
қаланың сыртын айналдыра тас қамалмен қоршап, күмбезді,
мұнаралымешіт,медресе,ғимараттарсалды.

Стамбул Мәрмәр теңізінің жағалауына орналасса, Азаудың да
жанжағыайдынғаұласқансулы,тіршіліккежайлы,нулыеді.Біршеті
Азаутеңізі,төңірегімыңдағанбұлақ,өзен.Еңүлкені,бастысы–Тең
(қазіргіДон)өзені.ДоспамбетАзауқаласыныңөткенінен,елдіңарғы
бергішежіресіненмолхабарыболған.

Бізге жеткен шығармаларында жауынгерақын өз есімін толық
«АзаулыныңАймедетЕрДоспамбетағасы»депкөрсетеді.ОлАзау
(Азов) қаласына белгілі дәулетті отбасында дүниеге келген. Өз
есімінетуғанжерін,қаласын,руынанықтауышныспыретіндеқосута
рихтанбелгілі.Доспамбеттеөзін«Азаулы»депкөрсетуісондықтан.
АлАймедеттуралыкейбірғалымдаржауынгерақынныңруынемесе
әкесініңесіміболуымүмкіндегенжорамалжасайды.

А.Әлібекұлы
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Ақынөлеңініңқұндылығынеде?

Қо	ға	лы	көл	дер,	қом	су	лар

Қо ға лы   көл дер, қом су лар
Қо ныс тар қон ған өкін бес.
Арыс тан дай екі бұ тын ал шай тып,
Ар ғы мақ мін ген өкін бес.
Кі лең бұз дай кіл шей тіп,
Кө бе лер ки ген өкін бес.
Жұ па рын қар дай   бо ра тып,
Ару лар құш қан өкін бес.
То ры тө бел ат мі ніп,
Той той ла ған өкін бес.
Құ ра ма шап шақ көп қы мыз
Құй ып іш кен өкін бес.
Қо ға лы көл дер, қом су лар
Кім дер ге қо ныс бол ма ған?
Саз дау ға біт кен құ ба тал,
Кім дер ге сай ғақ бол ма ған?
Ба сы на жі бек бай ла ған,
Ару лар кім нен қал ма ған?
Таң дап мін ген тұл пар лар,
Ие сін қай да жау ға сал ма ған?
Екі арыс тан жау шап са,
Оқ қыл қан дай шан шыл са,
Қан жу сан дай егіл се,
Ақ қан   су дай тө гіл се,
Бе те ге лі Са ры ар қа ның   бо йын да
Со ғы сып   өл ген өкін бес!

		«Бі	лу»

1. Жы рау де ген кім? Оған қан дай қа си ет тер тән бол ған?
2. Дос пам бет жы рау ту ра лы не біл дің дер?

«Тү	сі	ну»

Не лік тен жы рау тол ғау ла ры ның не гіз гі са ры ны ер лік ті 
дә ріп теу, өт кен өмір ді аң сау бо лып ке ле ді?

қом	–1)түйеөрке
шініңастыңғыжағына
тұтасабіткенжотамайы 
2)түйегежүкартуүшін
оныңөркешіменжота
сын(қомын)орайсалын
ғанқабатқабаткиіз
қо	ға	–биіктігі3–4м,

сабағыұзынжәнежуан,
батпақтысулыжерлерде
өсетінөсімдік
бұздай–диалектсөз,

мұздай
кө	бе–батырлардың

кебенексыртынанкиген
сауыты
алшайту–екіаяқтың

арасынталтайтыпқашық
ұстау

Сөз	мар	жан

Өлеңніңидеялық
мазмұнықандай?

	

Бі	лу

Түсіну
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«Тал	дау»«Тал	дау»

1. «Қо ға лы көл дер, қом су лар» тол ғауы ның та қы ры бы мен 
идея сын анық таң дар.

2. Дос пам бет жы рау тол ғауындағы өмір туралы тебіренісін 
«Алып Ер Тұңға» жырындағы заман көрінісімен 
салыстырыңдар.

«Жи	нақ	тау»

Дос пам бет жы рау ту ра лы тү сі нік ті ті рек сыз ба ар қы лы 
көр се тің дер. Ті рек сыз ба ға сүйе ніп, маз мұн дап бе рің дер.

«Қол	да	ну»

1. Дос пам бет жыр ла рын та қы рып тар ға топ тас ты рың дар.
2. Жы рау тол ғау ла ры ның көр кем дік-идея лық си па ты ту-

ралы айтып беріңдер.
3. Тол ғау маз мұ ны на сүй ене оты рып, «Үш түр лі күн де лік» 

кес те сін тол ты рып кө рің дер. Жұ мыс нә ти же сін жұп та, 
топ та тал қы лаң дар.

 Тол ғау дан 
ерек ше әсер ет кен 
не ме се ой сал ған 
дәй ек сөзді жазу 

Же ке тү сі нік бе ру: осы 
дәйек сөз ді жа зу ға не 

мәж бүр ет ті? Қан дай ой 
ту дыр ды? Осы ған бай ла-

ныс ты қан дай сұ рақ ту ды? 

«Мұ ға-
лім ге 

хат» – 
сұ рақ тар

4. Тол ғау да ғы көр кем ау ыс ты ру лар ды анық таң дар.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. «Қо ға лы көл дер, қом су лар
 Кім дер ге қо ныс бол ма ған?», – де ген жол дар қан дай ой-

лар ға же те лей ді? Ой бө лі сің дер.
2. Тол ғау ақын ның қан дай кө ңіл күй ін біл ді ре ді деп ой лай-

сың дар?
3. Шы ғар ма да ғы құн ды лық тар ды анық тап, пі кір ле рің ді 

біл ді рің дер.
4. Шы ғар ма ның та ри хи жә не көр кем дік құн ды лы ғы на ба ға 

бе рің дер.

Талдау

Жинақтау

Қолдану

Баға	беру
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Ақынүмітіменарманықандай?

Ай	на	ла	йын,	Ақ	Жа	йық

Ай на ла йын, Ақ Жа йық,
Ат сал май өтер күн қай да?!
Ең се сі би ік боз ор да 
Ең кеймей кі рер күн қай да?!
Қа ра бұ лан те рі сін
Етік қы лар күн қай да?!
Кү де рі ден бау та ғып,
Кі реуке киер күн қай да?!
Күм бір, күм бір кі сі не тіп,
Кү рең ді мі нер күн қай да?!
Тол ға ма лы ақ бал та
Тол ғап ұс тар күн қай да?!
Ал ты құ лаш ақ най за
Ұсы нып шан шар күн қай да?!
Са дақ тол ған сай гез оқ
Ма са ғы нан өт ке ріп,
Ба сын қол ға жет ке ріп,
Со зып тар тар күн қай да?!
Кет бұ ға дай би лер ден
Ке ңес сұ рар күн қай да?!
Еділ дің бо йын ен жай лап,
Шал ғын ға бие біз бай лап,
Орын дық тай қа ра са ба дан
Боз ба ла мен кү ліп-ой нап,
Қы мыз ішер күн қай да?!

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Кет	бұ	ға(шамамен1150–1225)–жырау,күйші,аңызкейіпкер,қа
зақтың ұлыжыршысы, сазгеркүйшісі және халықтың тарихи аңыз
дарының кейіпкері. ХІ  ғасырда жазылған «Шаджарат әлатрак»
атты кітаптағы деректер мен ел аузындағы аңыздар бойынша иісі
ДештіҚыпшақтыаузынақаратқанЖошыханаңдажүріп,мертбол
ғанда,осынауқаралыхабардыШыңғысханғаестіртугеешкімніңба
тылыбармаса керек.Сонда Кетбұғажырау: «Хан ием, қайнар көзі

бұ	лан	–ашатұяқты,күйіс
қайыратынбұғытектесаң
кү	де	рі	–жұмсақетіпилен

генқайыс.Күдерібелбеу,
күдеріқамшы,күдерішыл
бырдегенсөздерменбірге
қолданылады
кі	реуке	–қымбат,сәнді

шапан
сай	гез	оқ	–жебетүрі

Сөз	мар	жан

Жа	йық	–РесейФедера
циясы(Башқұртстан,Челябі,
Орынбороблыстары)мен
ҚазақстанРеспубликасы
(Атырау,БатысҚазақстаноб
лыстары)жеріндегіөзен.
ӨзенОралтауларыменбір

ге Еуропа мен Азияны бөлу
ші шегара болып есептеледі.
Жалпы ұзындығы – 2428 км,
су жиналатын алабының ау
даны–237мыңкм ,Қазақстан
жеріндегіұзындығы–1084км.

Бағалы	дерек
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лайланғантеңіздікімтазартар?»,«Түптамырыменқопарылғанағаш
тыорнынакімқондырар?»–дегенсауалдарқоюарқылыәміршініқа
ралыхабарғаіштейдайындапалып,оныңұлыЖошыныңөлімін«Ақ
саққұлан–Жошыхан»күйінорындауарқылыжеткізгендейдіаңыз.

«Тарихитұлғалар»кітабынан

		«Бі	лу»

1. Тол ғау қан дай мә нер де жа зыл ған?
2. Жыр құ ры лы сы нан қан дай ерек ше лік ті бай қа дың дар?
3. Ақын ар ма ны қан дай?

«Тү	сі	ну»

Тол ғау да жы рау дың қан дай кө ңіл күйі бе ріл ген? Не лік тен?

«Тал	дау»

1. Тол ғау дың та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.
2. Жы рау тол ғау ын да ғы Ақ Жай ық пен қа зір гі Жа йық 

өзенін са лыс ты рың дар.

«Жи	нақ	тау»

Тол ғау маз мұ нын ті рек сыз ба ар қы лы көр се тің дер.

«Қол	да	ну»

1. «Ай на ла йын, Ақ Жа йық» тол ғауы ның идея лық маз мұ-
нын өлең жол да ры на сүй ене оты рып ашың дар.

2. Әде би-көр кем де гіш құ рал дар ды пай да ла нып, тол ғау да ғы 
та би ғат кө рі ні сін, оқи ға ор нын си пат тап жа зың дар.

3. Қа лау ла рың бо йын ша тол ғау дан үзінді жат тап алың дар.
4. Шы ғар ма да кө те ріл ген мә се ле нің әлеу мет тік рө лі ту ра лы 

сы ни ха бар ла ма жа саң дар.

«Ба	ға	бе	ру»	

Дос пам бет жы рау дың «Ай на ла йын, Ақ Жа йық» тол ғауы-
ның ма ңы зы қан дай деп ой лай сың дар? Ақын тол ғау ын да кө-
те ріл ген мә се ле лер ту ра лы ой ла рың мен бө лі сің дер.

Доспамбет жырауды толғандырған мәселелер туралы диалог
құрыңдар.

Бі	лу

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану

Баға	беру

Диалог	құру
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Б.Тоғысбаев, А.Сужикованың «Тарихи тұлғалар», Т.Жұмаханов,
Б.Жұматаевтың «Қазақ хандығы» кітаптарынан, М.Мағауиннің
«Алдаспан» жинағынан Доспамбет жырау туралы оқып, толғаула
рыныңмазмұныментанысыңдар.

Әде	би	ет	тео	рия	сы

Ар	нау	жә	не	оның	түр	ле	рі
Арнау	–	адамның, яки ақынныңне өзгеге, кейдежалпыжұртқа

арнайы тіл қатуы, көпшілікке қайырыла сөйлеуі, олармен іштей
кеңесуі. Арнауды А.Байтұрсынұлы үш түрге бөлген:жарлай арнау,
сұрайарнау,зарлайарнау.

Жарлай арнау – ақынның жеке адамға емес, жалпы жұртқа
қайырыласөйлеп,жалпыжұртпенжариякеңесуі.

Қалыңелім,қазағым,қайранжұртым,
Ұстарасызаузыңатүстімұртың.
Жақсымененжамандыайырмадың,
Біріқан,бірімайбопендіекіұртың...

Абай
Сұрайарнауда	қойылғансұрақтарғаавторжауапкүтпейді,олар

жауапсызақтүсінікті,арнаудыңөнбойындаөзіненөзіанықталады.
Аққағаздықаралап,
Қаламнегеойнайды?
Ақыннегеқайғырып,
Тереңойғабойлайды?

Ә.Есмәмбетов
Зарлай арнауда халық басына түскен қиын кезең немесе жеке

адамның басына түскен қиындық, тағдыр тәлкегінің азабы ерекше
ашылыпкөрсетіледі.

ӘуелібасқосқанымЖағалбайлы,
Жылқысынкөптігіненбағаалмайды.
ӨлгеніТөлегенніңрасболса,
ҚұдайымқызЖібектінегеалмайды?

З.Қабдолов.«Сөзсыры»

Арнаутүрлерінемысалдартауыпжазыңдар.

Кітапсүйерлер	үшінКітапсүйерлер	үшін

Тапсырма
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	 ІІ	ТАРАУ

АБАЙ	ДЫ	ОҚЫ,	
ТА	ҢЫР	ҚА

Кел, жас тар, біз бір түр лі жол та ба лық,
Арам, ай ла, зор лық сыз мал та ба лық.
Өш пес өмір, тау сыл мас мал бе рер лік,
Бір бі лім ді да ныш пан жан та ба лық...

Ш.Құдайбердіұлы
Қа зақ тың бас ақы ны – Абай Құ нан ба ев. Онан ас қан бұ-
рын ғы-соң ғы за ман да қа зақ да ла сын да біз бі ле тін ақын 
бол ған жоқ. 

А.Байт ұр сы нұлыАР
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«Абайлебі,Абайүні,Абайтынысы–замантынысы,халық
үні.Бүгінолүнбіздіңдеүнгеқосылып,жаңғырып,жаңаөрісалып
тұр»,–депМұхтарӘуезовайтқандай,Абаймұрасы–таусылмас
қазына,сарқылмасмұхит,түпсізтұңғиық.

	 АБАЙ	ҚҰ	НАН	БАЙ	ҰЛЫ

Ба ла кү ні нен Шор тан бай, Ду лат, Бұ-
қар жы рау, Ма ра бай, Шө же ақын дар ды 
тың дап өс кен ба ла Абай ұғым тал ды ғы-
мен, зе рек ті гі мен, ын та лы лы ғы мен ерек-
ше лен ген. Ана сы Ұл жан сөз қа ді рін бі ле-
тін ше шен кі сі бол са, әке сі Құ нан бай өз 
за ма ны ның бе дел ді адам да ры ның бі рі са-
нал ған. Құ нан бай қа жы «Ес кі там» де ген 
қо ныс тан мед ре се сал ды рып, өзі нің жә не 
ту ыс та ры ның ба ла ла рын оқыт қан. Абай 
се гіз жа сын да сол «Ес кі там» мед ре се сін-
де ау ыл мол да сы Ға бит хан нан дә ріс ал-
ған. Әке сі оның зе рек ті гін бай қа ған нан 
кей ін, 10 жас қа тол ған соң Се мей де гі Ах-
мет Ри за мед ре се сі не оқу ға бе ре ді. Мед ре-
се нің үшін ші жы лын да осы қа ла да ғы 
«При хо д  с кая шко ла ға» тү сіп, он да 

Меңгерілетін	білім:

Ақынныңөлеңжазудағымақсатыне?

Білім,ғылымтуралыақынойықандай?

Абайдыңпрозалықүлгідежазылғаншығарма
ларықалайаталады?

Абайқарасөздерініңтәрбиелікмәніменмазмұны
қандай?

Естеріңе	түсіріңдер:

АбайҚұнанбайұлытуралынебілесіңдер?

АБАЙҚҰНАНБАЙҰЛЫ
(1845–1904)

Абай әлемге ашылған
терезе еді, оның жаны
жаңарыпжатқандүниенің
алыстағы сарынын сезе
білді... Гете мен Толстой
сындыкөптегензаңғаргу
манист тұлғалардың да
лалық бауырласы екенін
танытты.

.Айтматов

Зергер	сөз
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қо сым ша үш ай орыс ша оқи ды. Абай дың 
ерек ше да рын ды лы ғын бай қа ған Құ нан-
бай оны әрі қа рай оқыт пай, қай та рып 
алып, ел ісі не ара ла су ға баули ды. Сөйт іп, 
13 жас та ғы Абай әке ық па лы мен ел би леу 
ісі не ара ла са бас тай ды.

Абай өлең шы ға ру мен ба ла ке зі нен 
ай на лыс қан мен, жас ке зін де гі өлең де рі 
то лық сақ тал ма ған. Абай өмір дің бар лық 
са ла сын қам ти тын та қы рып тар да өлең дер 
мен дас тан дар, сон дай-ақ фи ло со фия лық 
шы ғар ма лар жаз ды. Ақын ның 1890 жыл 
мен 1898 жыл ара сын да жа зыл ған про-
за лық үл гі де гі шы ғар ма ла ры «Қа ра сөз» 
деп атала ды. Бұл – жал пы са ны қы рық 
бес бө лек шы ғар ма дан жә не «Бі рер 
сөз қа зақ тың тү бі қай дан шық қан-
ды ғы ту ра лы» де ген та ри хи ма қа ла дан 
тұ ра тын ең бек. Абай поэ зия сы ның 
ар қауы – ғы лым, бі лім, ең бек – осы 
қа ра сөз дер де жал ға сын тап қан. Ұлы 
ақын адам мі не зін де гі орын сыз мақ тан, 
ой сыз дық, сал ғырт тық, күн шіл дік, көр-
се қы зар лық си яқ ты жа ман әдет тер дің 
ақыл мен ой ды тоз ды ра ты нын, адам ды 
аз ды ра ты нын ай та ды.

Ақын ның «Мен жаз бай мын өлең ді 
ер мек үшін» өле ңі 1889 жы лы жа зыл ған. 
Әр қай сы сы ал ты тар мақ ты бес шу мақ тан 
тұ ра ды, кө ле мі – отыз жол. Абай дың поэ-
зия, оның мә ні жө нін де гі ой-пі кір ле рі нің 
тың түй іні – бұ ған дей ін гі жа зыл ған «Ба-
зар ға қа рап тұр сам, әр кім ба рар», «Өлең – 
сөз дің пат ша сы, сөз са ра сы», «Бі реу дің 
кі сі сі өл се, қа ра лы ол» си яқ ты шы ғар ма-
ла рын да ғы эс те ти ка лық көз қа ра сы ның 
ке мел ді кө рі ні сі. Бұл шы ғар ма ла рын да 
Абай ақын дық тың ау ыр мін де тін, ақын 
ата ну дың ал ғы шарт та рын аң ға рт қан еді, 
яғ ни, ақын ақыл сө зін өзге ақын дар ға ар-
на ған-ды. «Сөз ді ұғар осы күн де кі сі бар 

Түркия топырағында
ғыАбайатындағымектеп
бүкіл түрік балаларына
қазақтыңұлыақынынта
нытып отыр. 2002 жылы
СтамбулқаласыныңЗей
тінбұрынауданындажаңа
салынып жатқан мектеп
ке Абай атының берілуі
туралы ұсыныс жасаған
Түркиядағы Мимар Си
нан университетінің про
фессоры – Абдулвахап
Қаран. 2003 жылы сәуір
айындасолмектептіңтұ
саукесері болды. Қазақ
станПрезидентіН.Назар
баев келіп тұсауын кесті.
Бұл Зейтінбұрын аудан
қазақтары, Стамбул қа
зақтары, тіпті бүкіл Түр
кияқазақтарыүшінүлкен
абыройболды.

http://t rk ya.kz/

Бағалы	дерек

АбайдыңЖидебайдағы
жұмысбөлмесі
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ма?» деп, па ра сат ты оқыр ма ны жоқ ты-
ғы на на лы ған бо ла тын. Ал бұл өле ңін де 
Абай әрі оқыр ман-тың дау шы ла ры на, әрі 
ақын дар ға қа рап сөй лей ді. М.Әуeзов тің 
ай ту ын ша, бұл өлең Абай дың «тек бір өз 
ба сы ның ақын дық жо лын да ғы із де нуі ға-
на емес. Мұ ны ақын дық жа йын да өз ге ше 
мә ні бар өлең деп ұғы нуымыз ке рек». 
Оны ақын өз ай на ла сын да ғы «өле ңі бар, 
өнер лі іні ле рі нің» кей бір шы ғар ма ла рын 
оқы ған нан кей ін, со лар ға жөн-жо ба көр-
се тіп, сын, ес ке рт пе лер жа сау ние ті мен 
ту дыр ған.

Абай қо ғам ға адам гер ші лік ті, әділ-
дік ті на си хат тап, ел ді адал ең бек ету ге 
ша қы рып, бі лім, ғы лым, өнер ді ха лық-
тың қа же ті не жа ра ту ға мән бер ген. «Ғы-
лым тап пай мақ тан ба» өле ңі 1886 жы-
лы жа зыл ған. Абай өз за ма нын да ғы жас 
ұр пақ қа, «кө кі ре гі се зім ді, кө ңі лі ой лы» 
адам дар ға үміт ар тып, олар ды өзі нің озат 
мақ сат-мұ рат та ры на тар ту ға ұм тыл ды. 
Жас тар дың ең бек етіп, ғы лым мен бі лім-
ге талпынуы, ал ға қой ған мақ сат қа же ту-
де та бан ды лық көр се туі, осын дай асыл 
қа си ет тер ді уа ғыз   дау – Абай дың бү кіл 
шы ғар ма шы лық жо лы ның не гіз гі идея-
лық-та қы рып тық же лі сі нің бі рі. Ақын 
тала нт ты, өнер із де ген жан дар ту ра лы 
ай рық ша зор сүй іс пен ші лік пен ай та оты-
рып, олар дың ал ға қой ған зор мақ сат қа 
же ту жо лын да ғы кү рес те та бан ды лық, 
жі гер лі лік көр се те ті не үл кен се нім біл ді-
ре ді. Абай дың өле ңі нен ғы лым ды үй ре-
не тін жас тардың өзі нің ал ды на қан дай 
мақ сат қоюға ти іс ті еке ні ту ра лы мә се ле 
оны аса қат ты тол ған дыр ғанын аңға-
рамыз. Бұл өле ңін де адам ба ла сын қор 
қы ла тын бес дұш пан ды атап бер се, «Отыз 
се гі зін ші» қа ра сө зін де: «Күл лі адам ба ла-
сын қор қы ла тын үш нәр се бар. Со дан 

«Менжазбаймынөлең
ді ермек үшін» өлеңі
алғаш рет 1909 жылы
СанктПетербургте жа
рықкөрген«Қазақақыны
Ибраһим Құнанбайұлы
ныңөлеңі»аттыжинақта
жарияланды.

Бағалы	дерек

Білімдіденшыққансөз,
Талаптығаболсынкез.

Түбіндебаяндыеңбек
  егінсалған,
Жасынаноқуоқып,
  білімалған.
Биболған,болысбол

 ғанөнеремес,
Еңбектіңбұданөзге
  бәріжалған.

Абай

Даналық	ойдан	дән	ізде
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қаш пақ ке рек: әу елі – на дан дық, екін ші – ерін шек тік, үшін ші – 
за лым дық. На дан дық – ғы лым-бі лім нің жоқ ты ғы; на дан дық, бі-
лім сіз дік хай уан дық бо ла ды. Ерін шек тік – күл лі дү ние де гі өнер-
дің дұш па ны. Талап сыз дық, ұят сыз дық, ке дей лік – бә рі осы ерін-
шек тік тен шы ға ды. Ал за лым дық – адам ба ла сы ның жауы» деп, 
со лар дан құ ты лу дың жол да рын атап бе ре ді. «Бұ лар дың емі – хал-
қы на де ген ма хаб бат, күл лі ға лам ға де ген шаф қат, әді лет ті іс жә не 
ғы лым-бі лім»,– деп тұ жы рым дай ды. 

Абай дың идея сы тек өлең де рін де ға на емес, қа ра сөз де рін де де 
те рең фи ло со фия лық тол ға ныс пен кө рі ніс тап қан. Абай қа ра сөз де рі 
те рең ой мен күр де лі пі кір ге құ рал ған. «Же тін ші», «Отыз бі рін ші 
сө зін де» Абай оқу, өнер-бі лім мә се ле сі ту ра лы келелі ой қоз ғай ды. 

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

АлғырАбайәкемінезінтанып,сезімталжаныменаңғарыпөсті.
Оның бойына әкесінің батылдығы мен қызуқандылығы, жігерлілігі
меналғырлығыдарыды.Алайдаболашақ ақынныңбалалықшағы,
негізінен, қос ананың – әжеменшешенің бауырында, тәрбиесінде
өтті.Қайныларыныңатынатамайтынқазақсалтыбойыншабұлауыл
дыңжасәйелдерініңоныТелғарадепкетулерідесолекіенені«тел
(қатар)еміпөскен»дегендібілдіретін.Тіптісүйіктінемересініңазан
айтыпқойғанИбраһимдегенатынатілікелмей,оны«ойлыболсын,
аңдағыш, абайлағыш болсын» деген тілекпен Абай атандырған да
солаяулыкәріәжетұғын.

Абайөңіқараторы,екікөзітостағандайәріөткір,кеңмаңдайлы,
дембелшебойлыбалаболыпты.Мінезжағынанширақ,өткір,аңқау
лығыментентектігідеараласболсакерек.Әсіресе,оласаұғымтал,

Абайдыңмұрасы–қазақтыңеңқасиеттіқазынасы.Заманаларауысып,дүниеди
дары өзгерсе де, халқымыздыңАбайға деген көңілі айнымайды, қайта уақыт өт
кенсайыноныңұлылығыныңтыңқырларынашып,жаңасырларынақанығатүседі.
Абай өзінің туған халқыменмәңгібақи бірге жасайды, ғасырлар бойы қазақ елін
жаңабиіктерге,асқарасуларғашақырабереді.АбайдытанытуарқылыбізҚазақ
стандыәлемгетанытамыз,қазақхалқынтанытамыз.Абайәрқашанбіздіңұлттық
ұранымызболуытиіс.

Н.Ә.Назарбаев

Орыстарүшін–Пушкин,ағылшындарүшін–Шекспир,грузиндерүшінРуставели
қандайұлықұбылысболса,Абайдақазақтарүшінсондайтеңдессізқұбылыс.

Қ.Кулиев

Зергер	сөз
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бір көргені мен естігенін ұмытпайтын зерделілігімен айрықша көз
ге түсетін.Кейін кемеңгерАбайадамныңеңжақсы қасиетіне сана
ған«білмеккеқұмарлық»өзініңтуабіткенмінезідеседеболғандай.
Оныңбалакезінбілетіндерденқалғансөзгеқарағанда,Абайертегі
аңыздар,елішініңөткенөміріненқалғаналуантүрліәңгімелер,өлең
жырлардесе,ішкенасынжергеқоядыекен.Мұндайдакөпмазалай
тынысондайәңгімехикаяларды,әсіресеертегілердікөпбілетінәрі
нақышынакелтіріпжалықпайайтатынөзініңәжесіеді.ШешесіҰлжан
дааратұрахикаяқұмарұлынаелішініңкүлкіліоқиғаларынмысқыл,
сықаққосаотырып,қызықтыетіпәңгімелепберетін.

Абайөзітұстасүлкенкішібалалардыңбарлығынанзейінді,ұғым
тал және ерекше ықыласты болған. Сабақта арабша кітапты мол
даның бір рет оқып, аударып бергенінен сөздерін кітапқа қарамай,
жатқаайтыпшығаалатындайзерекболады.Дәрісүстіндеоқылатын
сабақтардыұғыпбілуАбайғаөзгебалалардананағұрлымоңайтиген.
Көпуақытыналмаған.СондықтанбарлықартылғануақытынАбайөз
бетіменөзісүйгенкітаптарыноқуғажұмсап,көпізденеді.Өзініңәбден
сүйіп,таңдапоқығаніріақындарыболады.Солбалакүніндежатта
ғанкейбірөлеңдеріұлғайып,кәріліккежеткенуақытынашейінесінен
шықпаған,ұмытылмаған.

М.Әуезов

		«Бі	лу»

1. Абай қа шан, қан дай от ба сын да дү ние ге кел ген?
2. Абай дың ба ла лық ша ғы ту ра лы не бі ле сің дер?
3. Ба ла Абай кім дер дің өлең-жыр ла рын тың дап өс кен?
4. Абай қан дай бі лім ал ған?
5. Бо ла шақ ақын қай кез ден бас тап өлең шы ға ра бас та ған?

«Тү	сі	ну»

Не лік тен Құ нан бай Абай ды оқу дан шы ға рып ала ды?

«Тал	дау»

Абай ту ра лы мә тін нің бас ты ойы қан дай?

«Жи	нақ	тау»

Абай ту ра лы бе ріл ген мә тін ді пай да ла нып, маз мұн дау-
дың жос па рын құ рың дар, ті рек сыз ба сын жа саң дар. Құ рыл-
ған жос пар бо йын ша ақын ту ра лы әң гі ме леп бе рің дер.

Бі	лу

Түсіну

Талдау

Жинақтау
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«Қол	да	ну»

1. Абай дың өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы әң гі ме-
леу де ұсы ныл ған кес те ні тол ты рып, сұрақтарға жау ап 
бе ріңдер:

Абай 
туралы не 
білемін?

Нені 
білгім 

келеді?

Қосымша 
ақпаратты 

қайдан табамын?

Абай Құнанбайұлымен 
бөлісер ой, идеяларым

2. Абайдың балалық шағы туралы деректерді пайдаланып, 
«Бала Абайдың әлемі» атты тақырыпта әңгімелесудің 
үлгісін ұсыныңдар.

3. Абай ту ра лы ай тыл ған да на лық ой лар қа та рын жал ғас-
ты рың дар.

4. Абай дү ние ге кел ген Шың ғыс тау та би ға тын си пат таң дар:

5. «Абай әлем тіл де рін де сөй лей ді» ат ты тұ сау ке сер (презен-
тация) да йын даң дар.

6. «Көп адам дү ние ге бой ал дыр ған, 
 Бой ал ды рып, ая ғын көп шал дыр ған.
 Өл ді деу ге сыя ма, ойлаңдаршы, 
 Өл мейтұ ғын ар ты на сөз қал дыр ған?» – де ген Абай сө зі 

ту ра лы ой ла рың ды ор та ға са лың дар.

Қолдану
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«Ба	ға	бе	ру»		

1.  «...Ме нің ба ла ла ры ма, ер тең гі ұр па ғы ма Абай дан ар тық, 
Абай дан ұлы, Абай дан кие лі ұғым бол мау ға ти іс», – де-
ген Нұр сұл тан Әбіш ұлы ның сөз де рін қа лай тү сі не сің дер? 
Ке ле шек ұр пақ қа Ел ба сы қан дай өси ет айт қы сы кел еді? 
Бұл сөз де рі сен дер ге қан дай ой са ла ды?

2. «Артық болмас білгенің» айдарындағы М.О.Әуезовтің ес-
телігі туралы пікірлеріңді білдіріңдер. Абай қандай бол-
ған екен? 

Баға	беру

Шынхакім,сөзіңасыл–бағажетпес,
Бірсөзіңмыңжылжүрседәмікетпес.
Қараданхакімболғансендейжанның
Әлемніңқұлағынанәнікетпес!

Ай,жылөтер,дүниекөшінтартар,
Өлтіріпталайжанды,жүгінартар.
Көзашып,жұртыңояуболғансайын,
Хакімата,тынышбол,қадіріңартар.

М.Жұмабаев

Даналық	ойдан	дән	ізде

АхметРизамедресесі–
ХІХ ғасырда Семей қала
сында ашылған діни оқу
орны.Медресенідінифи
лософия мен ескі шығыс
әдебиетіне жетік ғұлама
Ахмет Риза ұйымдастыр
ған. Онда діни сабақтар
оқытылды. Абай үш жыл
осы медреседе білім ал
ған. Оның Семейдегі кі
тапханамен, мұражаймен,
алдыңғы қатарлы адам
дарментанысуына,өзбе
тімен орысша үйренуіне
медресенің ықпалы мол
болды. Ахмет Риза мед
ресесішәкірттерінешығысәдебиетіменмәдениетіннасихаттап,өзкезіндегібасқа
діниоқуорындарынаназдаболсаартықшылығынкөрсетті.Көпұзамайжабылып
қалды.ҚалпынакелтірілгенмедресеғимаратыСемейдегіАбаймұражайыныңке
шенінеенгізілген.

Қазақэнциклопедиясынан

Бағалы	дерек

АхметРизамедресесі
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Абайжастарғаүлкенүмітартып,олардыеңбекетіп,ғылым
менбілімгеұмтылуғашақырған.

Ғы	лым	тап	пай	мақ	тан	ба

Ғы лым тап пай мақ тан ба,
Орын тап пай бап тан ба,
Құ мар ла нып шат тан ба,
Ой нап бос қа кү лу ге.
Бес нәр се ден қа шық бол,
Бес нәр се ге асық бол,
Адам бо лам де се ңіз.
Ті леуің, өмі рің ал дың да,
Оған қай ғы же се ңіз.
Өсек, өті рік, мақ тан шақ,
Ерін шек, бе кер мал шаш пақ –
Бес дұш па ның, біл се ңіз.
Талап, ең бек, те рең ой,
Қа на ғат, ра қым ой лап қой –
Бес асыл іс көн се ңіз.
Жа ман дық көр сең нәф рәт лі,
Суы тып кө ңіл тый са ңыз.
Жақ сы лық көр сең ғиб рәт лі,
Оны ой ға жи са ңыз.
Ға лым бол май не ме не,
Ба ла лық ты қи са ңыз.
Бол ма саң да ұқ сап бақ,
Бір ға лым ды көр се ңіз.
Он дай бол мақ қай да деп,

Айт па ғы лым сүй се ңіз.
Сіз ге ғы лым кім бе рер,
Жан бай жа тып сөн се ңіз.
Дү ние де өзі, мал да өзі,
Ғы лым ға кө ңіл бер се ңіз.
Біл ген дер дің сө зі не
Ма хаб бат пен ер се ңіз...
Өзің үшін үй рен сең,
Жа ман дық тан жи рен сең,
Ашы лар сың жыл ма-жыл.
Бі реу үшін үй рен сең,
Бі реу біл мес, сен біл сең,
Біл ге нің нің бә рі – тұл.
Сө зі не қа рай кі сі ні ал,
Кі сі ге қа рап сөз ал ма.
Шын сөз қай сы бі ле ал май,
Әр нәр се ден құр қал ма.
Мұ ны жаз ған біл ген құл –
Ғұ ла ма һи Дауа ни.
Со лай деп ті ол шын шыл.
Сө зін оқы жә не ой ла,
Тез үй ре ніп, тез жой ма,
Жас уа қыт та кө ңіл – гүл..

Абайдың«Ғылымтаппаймақтанба»өлеңі1886жылыжазылған.Алғаш1909жы
лы СанктПетербургте жарық көрген «Қазақ ақыны Ибраһим Құнанбайұғылының
өлеңі»аттыжинақтажарияланды.Өлеңағылшын,араб,әзірбайжан, қарақалпақ,
қырғыз,орыс,өзбек,тәжік,түркімен,ұйғыр,т.б.тілдергеаударылған.

«Абай»энциклопедиясынан

Бағалы	дерек

Абайтағылымықандай?
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		«Бі	лу»

1. Абай «Ғы лым тап пай мақ тан ба» өле ңін де қан дай өси ет 
ай та ды?

2. Ақын қан дай нәр се ден қа шық, қан дай нәр се ге асық бо-
лу ға ша қы ра ды?

3. Не ден жи ре ніп, не ден ғиб рат алу ке рек?
4. Ға лым бо лу үшін не іс теу ке рек? Ғы лым ның құн ды лы ғы 

не де?
5. Өлең қан дай та қы рып қа жа зыл ған? Абай жас тар ды қан-

дай бо лу ға ша қы ра ды? Өлең де қан дай адам дар ға мі нез-
де ме бе ріл ген?

«Тү	сі	ну»

1. Не лік тен Абай ға осын дай өси ет ай ту қа жет ті лі гі ту ды?
2. Не ге ғы лым сыз адам ның кү ні жоқ?
3. Абай айт қан бес жа ман мі нез не лік тен дұш пан да рың бо-

лып са на ла ды?
4. Адам ба ла сы на ке рек қа си ет тер ді не ге «асыл іс» деп ата-

ған?
5. Не лік тен «Бол ма саң да ұқ сап бақ, бір ға лым ды көр се ңіз» 

де ген?
6. Не ге мал мен дү ние ғы лым ға кө ңіл бөл ген де ға на ке ле ді?
7. Абай не ге:

 Бі реу үшін үй рен сең,
 Бі реу біл мес, сен біл сең,
 Біл ге нің нің бә рі – тұл, – дей ді?

«Тал	дау»

Венн диаг рам ма сы ар қы лы адам бо йын да ғы жақ сы және 
жа ман қа си ет тер ді са лыс ты рың дар.

«Жи	нақ	тау»

Өлең нің бас ты идея сын топ тас ты рың дар. Өсіп ке ле жат-
қан жас жет кін шек ке қан дай қа си ет тер қа жет? Ғы лым ның 
адам ба ла сы на пай да сы қан дай?

«Қол	да	ну»

1. Қа на ғат, ра қым, құ мар ла ну, ғиб рат лі сөз де рі нің си но-
ним де рін та бың дар.

Бі	лу

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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2. CD дискіден өлеңнің толық нұсқасын тыңдап, ан то ним 
сөз дер ді та бың дар.

3. Өлең нің құ ры лы сы на тал дау жа саң дар.
4. Өлең маз мұ ны бой ын ша «Үш қа дам» кес те сін тол ты рың-

дар.

1-қа дам 2-қа дам 3-қа дам 

Өлең де кө те ріл ген 
мә се ле лер ді 
анық таң дар 

Ақын ның бес 
асыл іс пен бес 

дұш пан ту ра лы сөз 
қоз ғау се бе бі...

Қазіргі өмірде 
бұл мәселелер 

өзекті ме?
Неліктен?

5. Өлең нен үзін ді жат тап алың дар.
6. Абай өлең де рі нен на қыл сөз дер ге ай нал ған жол дар ды 

теріп жазыңдар.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. «Бес дұш пан нан» ары лып, «асыл іс тер ді» мо лай ту үшін 
не іс теу ке рек? Өз ой ла рың ды ор та ға са лып, пі кір талас 
ұй ым дас ты рың дар.

2. Абай атала рың ның о йын сен дер қа лай жал ғас ты рар едің-
дер? Сен дер үшін «Бес асыл іс пен бес дұш пан ға» не лер 
жа та ды деп ой лай сың дар?

Ме нің о йым
 Бес асыл іс  Бес дұш пан

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

3. Абай өле ңі нен өз бой ла ры ңа қан дай жақ сы қа си ет тер ді 
сі ңір дің дер?

4. «Ұлы Абай ды оқы ған да...», «Абай ды оқы, та ңыр қа» деп 
бас тала тын ойт ол ғау жа зың дар.

Баға	беру
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АқынАбайдыңөлеңжазудағымақсатықандай?

Мен	жаз	бай	мын	өлең	ді	ер	мек	үшін

Мен жаз бай мын өлең ді ер мек үшін,
Жоқ-бар ды, ер те гі ні тер мек үшін.
Кө кі ре гі се зім ді, ті лі орам ды,
Жаз дым үл гі жас тар ға бер мек үшін.
Бұл сөз ді та сыр ұқ пас, талап ты ұғар,
Кө ңі лі нің кө зі ашық, сер гек үшін.

Тү зу кел, қи сық-қы ңыр, қы рын кел мей,
Сыр тын та нып іс біт пес, сы рын көр мей.
Шу де ген де құ ла ғың то саң си ды,
Өс кен соң мұн дай сөз ді бұ рын көр мей.
Таң қа ла мын ал дың ғы айт қан ды ұқ пай,
Жә не ай та бер дей ді жұрт ты ным бер мей.

Сөз айт тым «Әзі рет Әлі», «ай да һар сыз»,
Мұн да жоқ «ал тын иек, са ры ала қыз».
Кә рі лік ті жа ман дап, өлім ті леп,
Бол сын де ген же рім жоқ жі гіт ар сыз.
Әсі ре қы зыл емес деп жи рен бе ңіз,
Тү бі те рең сөз ар тық, бір бай қар сыз.

Ба тыр дан ба рым та шы туар даң ғой,
Қыз шыл да, қы зық шыл да әу ре жан ғой.
Ар сыз, мал сыз, ақыл сыз, ша руа сыз,
Елір ме лі мас кү нем бай қал ған ғой.
Бес-ал ты ми сыз бәң гі күл се мәз боп,
Қи на май қы зыл тіл ді кел, тіл ді ал, қой!

Өле ңі бар өнер лі інім, сіз ге
Жа лы на мын, мұн дай сөз айт па біз ге.
Өз ге тү гіл өзі ңе пай да сы жоқ,
Есіл өнер қор бо лып ке тер түз ге.

Әзі	рет	әлі	–Мұхам
медпайғамбардыңкүйеу
баласы.Оныңотшашқан
жарқылдағанбейнесі,
Мұхаммедпайғамбардан
мұрағақалғанұшыайыр
алмасқылышы,аты
аңызғаайналып,жекпе
жеккешыққанбатырлар
дыңқолдаушы,қорғау
шыкиеліпірісаналған.
ӘзіретӘліқазақтың
халықауызәдебиетінде
АлланыңШері,Арыстан,
ШерӘлі,ӘліШердеген
бірнешелақапаттары
мендеаталады.
даң	ғой	–шукөтеруші,

алаңғасар,әулекі

Сөз	мар	жан

Өлең–сөздіңпатшасы,
сөзсарасы,
Қиыннан қиыстырар ер

данасы.
Тілге жеңіл, жүрекке

жылытиіп,
Тептегіс жұмыр келсін

айналасы.
Абай

Зергер	сөз
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		«Бі	лу»

1. Абай үшін өлең жа зу не ні біл ді ре ді? Қан дай мақ сат пен 
өлең жа за ды?

2. Ақын сө зін қан дай адам ұға ды?
3. Ақын өле ңі кім ге ар нал ған?

«Тү	сі	ну»

Абай дың:
Өле ңі бар өнер лі, інім, сіз ге
Жа лы на мын, мұн дай сөз айт па біз ге.
Өз ге тү гіл өзі ңе пай да сы жоқ,
Есіл өнер қор бо лып ке тер түз ге, – деуі нің се бе бі не де?

«Тал	дау»

1. Абай өле ңін де гі жа ғым ды, жа ғым сыз қа си ет тер ді са лыс-
ты рың дар.

2. Абай дың «Мен жаз бай мын өлең ді ер мек үшін» өле ңін 
хрес то ма тия да бе ріл ген «Өлең – сөз дің пат ша сы, сөз са-
ра сы» өле ңі мен са лыс ты рың дар. Қан дай ор тақ ой лар ды 
тап тың дар?

«Жи	нақ	тау»

Өлең де гі не гіз гі тү сі нік ті ті рек сыз ба тү рін де көр се тің дер.

«Қол	да	ну»

1. Өлең нен сын есім дер ді те ріп жа зып, олар дың си но ним-
дік, ан то ним дік қа тар ла рын құ рың дар.

2. «Ақын өле ңі ма ған қан дай ой сал ды?» та қы ры бы на пос-
тер құ рың дар.

3. Өлең ді жат тап алың дар.
4. «Қа зақ ті лі нің тү сін дір ме» сөз ді гін пай да ла нып, сән қой, 

даң ғой сөз де рі не тү сі нік бе рің дер.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. Ақын өле ңі ту ра лы ой ла рың мен бө лі сің дер.
2. Абай өлең де рі нен өз бой ла ры ңа қан дай жақ сы қа си ет-

тер ді сі ңір дің дер?
3. Өз за ма нын да Абай өлең де рі нің ма ңы зы бол ды ма? Қа-

зір гі за ман да Абай өлең де рі нің өзек ті лі гі ту ра лы не ай та 
ала сың дар?

Бі	лу

Түсіну

Талдау

Жинақтау
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4. «Өлең – сөз дің пат ша сы» деп Абай зор ба ға бер ген «өлең» 
де ге ні міз не? Өлең Абай ба ға сын дай, «тіл ге же ңіл, жү-
рек ке жы лы тию» үшін қа лай құ рас ты ры луы ке рек екен? 
Пі кір ле рің ді біл ді рің дер. Жауаптарыңда әдебиет теория-
сында берілген түсінікті пайдаланыңдар.

Әде	би	ет	тео	рия	сы

Өлең
лең дегеніміз –	 белгілі бір өлшеммен, үйлесімді ырғақпен

ұйқасыпкелетінпоэзиялықжанртүрі.
Өлеңніңөзініңқұрылымдықжүйесіболады.Өлеңтармақтардан,

яғни,өлеңжолдарынан,тармақбунақтардантұрады.Бунақ–өлең
тармағының(жолының)ырғақтыққұрылысыжағынанжекеленгенбір
бөлшегінқұрайтынбуындартобы,сөзөлшемі,ырғақтықкідіріс.Тар
мақтардыңсоңғыбунақтарыүндесіпкеліп,өлеңұйқасынаәсеретеді.
Бұлардыңбарлығыжекежүйеқұрап,өлеңніңшумағыдепаталады.

Мысалы,Абайдың:
    Құлақтанкіріп,//бойдыалар,
    Жақсыәнмен//тәттікүй.
    Көңілгетүрлі//ойсалар,
    Әндісүйсең,//меншесүй.
    Дүниеойдан//шығады,
    Өзімдіөзім//ұмытып.
    Көңілімәнді//ұғады,
    Жүрегімбойды//жылытып,–

деген өлеңін алатын болсақ, бұл үзінді сегіз өлең жолынан, яғни,
тармақтанқұралған.Әртармақекібунақтантұрғандығынкөреміз.
Өлеңнің бірінші, үшінші, екінші, төртінші тармақтарының соңғы
бунақтары бірбірімен үндесіп, ұйқас құрап тұр. Барлығы өлеңнің
шумағынқұрайды.Албесінші,жетіншіжәнеалтыншысегізіншітар
мақтарының да бунақтары ұйқасып, өлеңнің келесі шумағын құрап
тұр.

«Қазақәдебиеті»анықтамалығынан

 Өзтаңдауларыңбойыншаөлеңшумағынталдапүйреніңдер.
 Өздеріңдеөлеңшумағынқұрастырыпкөріңдер.

Тапсырма
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Абайдыңқарасөздері–философиялықшығармалар.Ақынның
қарасөздеріжалпыадамзатбаласынаортақасылсөзгеайналды.
«Қарасөздер»жазудағымақсатынАбай:«Ақырыойладым:осы
ойымакелгеннәрселердіқағазғажазаберейін,аққағазбенқара
сияныермекқылайын,кімдекімішіненкеректісөзтапса,жазып
алсын,яоқысын,керегіжоқдесе,өзсөзімөзімдікідедімде,ақыры,
осығанбайладым.Ендімұнанбасқаешбіржұмысымжоқ»,–деп
түсіндіргенекен.

Өздеріңе ұсынылыпотырған «Бірінші сөз», «Жетінші сөз»,
«Отызбіріншісөздерінде»ақынқандайойтолғаған?

Бі	рін	ші	сөз

Бұл жас қа кел ген ше жақ сы өт кіз дік 
пе, жа ман өт кіз дік пе, әй теу ір бір талай 
өмі рі міз ді өт кіз дік: алыс тық, жұ лыс тық, 
ай тыс тық, тар тыс тық – әу ре ші лік ті кө ре-
кө ре кел дік. Ен ді жер ор та сы жас қа кел-
дік: қа жы дық, жа лық тық; қы лып жүр-
ген ісі міз дің ба ян сы зын, бай лау сы зын 
көр дік, бә рі қор шы лық еке нін біл дік. Ал 
ен ді қал ған өмі рі міз ді қайт іп, не қы лып 
өт кі зе міз? Со ны та ба ал май өзім де қай-
ран мын. 

Ел ба ғу? Жоқ, ел ге ба ғым жоқ. 
Ба ғу сыз дерт ке ұшы ра йын де ген кі сі бақ-
па са, не ал бы рт қан, кө ңі лі ба сыл ма ған 
жас тар ба ға мын де ме се, біз ді Құ дай сақ-
та сын! 

Мал ба ғу? Жоқ, ба ға ал май мын. 
Ба ла лар өз де рі не ке ре гін ше өз де рі ба ғар. 
Ен ді қар тай ған да қы зы ғын өзің тү гел 
кө ре алм айтұ ғын, ұры, за лым, ті лем сек-
тер дің азы ғын ба ғып бе ре мін деп, қал ған 
аз ға на өмі рім ді қор қы лар жа йым жоқ.

Ғы лым ба ғу? Жоқ, ғы лым ба ғар ға 
да ғы лым сө зін сөй ле сер адам жоқ. Біл-
ге нің ді кім ге үй ре тер сің, біл ме ге нің ді 
кім нен сұ рар сың? Ел сіз-күн сіз де кез де-
ме ні жа йып са лып, қо лы на ке зін алып 

Естеріңе	түсіріңдер:

Абайдыңқандайшығар
маларынбілесіңдер?

Меңгерілетін	білім:

Абайқарасөздерінің
мазмұнықандай?

Абайдықандай
сұрақтармазалаған?
Қарасөзжазудағы
мақсатықандай?

	

Бұл шығармада (қара
сөздерінде) Абай өзінің
оқушыларыменәңгімеле
сіп,жүзбежүзкездесуде
гі мәслихат, кеңес құрып
отырған ойшыл ұстаз тә
різденеді.

М.Әуезов

Зергер	сөз
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отыр ған ның не пай да сы бар? Мұң да сып 
шер тар қа ты сар кі сі бол ма ған соң, ғы лым 
өзі – бір тез қар тай татұ ғын күй ік. 

Со фы лық қы лып, дін ба ғу? Жоқ, 
ол да бол май ды, оған да ты ныш тық 
ке рек. Не кө ңіл де, не көр ген кү нің де бір 
ты ныш тық жоқ, осы ел ге, осы жер де не 
қыл ған со фы лық? 

Ба ла лар ды ба ғу? Жоқ, ба ға ал май-
мын. Ба ғар едім, қа лай ша ба ғу дың мә ні-

сін де біл мей мін, не бол сын деп ба ғам, қай ел ге қо са йын, қай ха-
ре кет ке қо са йын? Ба ла ла рым ның өзі не іл ге рі өмі рі нің, бі лі мі нің 
пай да сын ты ныш тық пе нен кө рер лік орын тап қа ным жоқ, қай да 
бар, не қыл де рім ді бі ле ал май отыр мын, не бол деп ба ғам? Оны да 
ер мек қы ла ал ма дым. 

Ақы ры ой ла дым: осы о йыма кел ген нәр се лер ді қа ғаз ға жа за 
бе рей ін, ақ қа ғаз бен қа ра сия ны ер мек қы ла йын, кім де-кім іші-
нен ке рек ті сөз тап са, жа зып ал сын, я оқы сын, ке ре гі жоқ де се, өз 
сө зім өзім ді кі де дім де, ақы ры осы ған бай ла дым, ен ді мұ нан бас қа 
еш бір жұ мы сым жоқ.

		«Бі	лу»

1. Абай өлең дер ден бас қа та ғы қан дай шы ғар ма лар жаз ған?
2. Ақын ның қа ра сөз де рі нің са ны қан ша?
3. Абай дың қа ра сөз де рі қан дай та қы рып тар ды қам ти ды?
4. Абай қан дай әдет тер ден ау лақ бо лу ға ша қы ра ды?
5. Абай қан дай қа си ет тер ді на си хат тай ды?
6. Ақын ның қа ра сөз де рі қан дай ту ын ды?
7. «Бі рін ші сөз ге» қан дай атау бе ру ге бо ла ды?

«Тү	сі	ну»

Абай не лік тен қа ра сөз жа зу ға ден қой ған? Абай дың қа ра-
сөз жа зу да ғы мақ са ты қан дай?

«Тал	дау»

Қа ра сөз дің та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.

«Жи	нақ	тау»

Абай дың «Бі рін ші сө зі нің» маз мұ нын ті рек сыз ба ар-
қы лы көр се тің дер.

ті	лем	сек	–сұраншақ,
тіленшек,емінгіш
кез	де	ме	–мата,бұл
а	ре	кет	–ісәрекет
со	фы	лық	–сопыболу

шылық
со	пы	–дінжолынатүс

кенадам,тақуа

Сөз	мар	жан

Бі	лу

Түсіну

Талдау

Жинақтау
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«Қол	да	ну»

Қа ра сөз маз мұ нын өз сөз де рің мен ай тып бе рің дер.

«Ба	ға	бе	ру»		

Абай қа ра сө зі нің маз мұ ны ту ра лы қан дай ой ла рың мен 
бө лі се ала сың дар? Ақын о йымен ке лі се сің дер ме?

Же	тін	ші	сө	з

Жас ба ла ана дан ту ған да екі түр лі 
мі нез бен туа ды: бі реуі – іш сем, же сем, 
ұй ық та сам деп, бұ лар – тән нің құ ма ры, 
бұ лар бол ма са, тән жан ға қо нақ үй бо ла 
ал май ды. Һәм өзі өс пей ді, қу ат тап пай-
ды. Бі реуі – біл сем, көр сем, та ны сам 
екен деп, не көр се, со ған тал пы нып, жал-
тыр-жұл тыр ет кен бол са, оған қы зы ғып, 
ау зы на са лып, дә мін та тып қа рап, та ма-
ғы на, бе ті не ба сып қа рап, сыр най-кер ней 
бол са, дау ысы на ұм ты лып, ер жет кен 
соң, ит үр се де, мал шу ла са да, бі реу күл-
се де, бі реу жы ла са да, тұ ра жү гі ріп: «ол 
не ме не? бұл не ме не?» деп, «не ге үйт ті?» 
деп, «ол не ге бүйт ті» деп, кө зі көр ген, құ-
ла ғы ес ті ген нің бә рін сұ рап, ты ныш тық 
көр мей ді. Мұ ны бә рі – жан ның құ ма ры, 
біл сем екен, көр сем екен, үй рен сем екен 
де ген.

Дү ниенің кө рін ген сы рын тү ген деп, 
біл ме се де, ор ны бол май ды. Біл ме ген соң, 
ол жан ада мы жа ны бол май, хай уан жа ны 
бо ла ды. Қу ат жет пе ген, ми тол ма ған ес сіз 
ба ла күн де гі «бұл не ме не, ол не?» деп, бір 
нәр се ні сұ рап біл сем екен де ген де, ұй қы, 
та мақ, есі міз ден шы ғып ке те тұ ғын құ ма-
ры мыз ды, ер жет кен соң, ақыл кір ген де, 
кі сі сін тау ып, ғылым тап қан дар дың жо-
лы на не ге сал май ды еке міз?

Сол өріс те тіп, өрі сі міз ді ұзар тып, құ-
мар ла нып жи ған қа зы на мыз ды кө бейт сек 

Қолдану

Баға	беру

Абайдың қарасөзде
рінің бірнешеуі ең ал
ғаш1918жылыСемейде
«Абай» журналында жа
рық көрді. Толық нұсқа
сы 1933 жылы М.Әуезов
құрастырған екі томдық
академиялық жинақта
жарияланған.Қарасөздер
орыс,қытай,француз,та
ғыдабасқакөптегенәлем
тілдерінеаударылды.

«Абай»журналынан

Бағалы	дерек

һәм	–әрі,және
тән	–адамденесі,тұла

бойы
ай	уан	–1.Төртаяқ

тымақұлық,жануар.
2.Ауыспалы.Арданбез
ген,азғындағанқаскүнем,
жауыз

Сөз	мар	жан
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ке рек, бұл жан ның та ма ғы еді. Тән нен 
жан ар тық еді, тән ді жан ға бас ұр ғыз   са 
ке рек еді. Жоқ, біз олай қыл ма дық, ұзақ-
тай шу лап, қарғадай бар қыл дап, ау ыл да-
ғы боқ тық тан ұза ма дық. Жан біз ді жас 
кү ні міз ден би леп жүр екен. Ержеткен 
соң, күш ен ген соң, оған би лет пе дік. 
Жан ды тән ге бас ұр ғыз дық, ешнәрсеге 
кө ңіл ме нен қа ра ма дық, көз бен де жақ сы 
қа ра ма дық, кө ңіл ай тып тұр са, сен бе дік. 
Көз бе н көрген нәрсенің де сыртын көр-
генге-ақ той дық. Сы рын қа лай бо ла ты-
нын кө ңіл ге ал ма дық, оны біл ме ген кі сі-
нің не сі ке тіп ті дей міз. Кет ке нін айт са да, 
ұқ пай мыз.

Кө кі рек те сәу ле жоқ, кө ңіл де се нім жоқ. Құр көз бе нен көр-
ген біз дің хай уан мал дан не міз ар тық? Қай та, ба ла кү ні міз де 
жақ сы екен біз. Біл сек те, біл ме сек те, біл сек екен деген адам-
ның ба ла сы екен біз. Енді осы күн де хай уан нан да жа ман быз. 
Хай уан біл мей ді, бі ле мін деп те талас пай ды. Біз түк біл мей міз, 
біз де бі ле міз деп на дан ды ғы мыз ды бі лім ді лік ке бер мей талас-
қан да, өлер-ті рі ле рі міз ді біл мей, кү ре та мы ры мыз ды ады рай-
тып ке те міз.

		«Бі	лу»

1. Абай «Же тін ші сө зін де» адам ана дан қан дай мі нез бен 
туа ды дей ді?

2. Абай жан ның құ ма ры на не лер ді жат қы за ды?
3. Ақын тән құ мар лы ғы на не лер ді жат қы за ды?
4. Қа ра сөз де ай тыл ған бас ты мә се ле қан дай?

«Тү	сі	ну»

1. Абай не лік тен: «Кө кі рек те сәу ле жоқ, кө ңіл де се нім 
жоқ. Құр көз бе нен көр ген біз дің хай уан мал дан не міз ар-
тық?» – дей ді?

2. Не се беп ті «Же тін ші сө зін де» Абай «ба ла кү ні міз де 
жақ сы екен біз» дей ді?

3. Қа ра сөз де қан дай құн ды лық тар ту ра лы ай тыл ған? Олар 
не се беп ті құн ды лық тар бо лып та бы ла ды?

Жақсыадам–елдің
ырысы,

Жақсыжер–жанның
тынысы.

Ақжүргенадамазбас.

Адамболатынбала
алысқақарайды.

Адамжүргенжермен
адамжүреді,

Біреубілмегенді,біреу
біледі.

Сөздің	көркі	–	мақал

Бі	лу

Түсіну
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«Тал	дау»

1. Абай дың «Же тін ші сө зі нің» бас ты идея сын анық таң дар.
2. Абай қа ра сөз де рі нің көр кем әң гі ме ден а йыр ма шы лы ғы 

бар ма? Ой-пі кір ле рің ді біл ді рің дер.

«Жи	нақ	тау»

Абай дың «Же тін ші  сө зі нің» маз мұ ны бо йын ша ті рек 
сыз ба құ рас ты рың дар.

«Қол	да	ну»

1. Абай дың қа ра сө зі не атау бе рің дер.
2. Оқулық, хрес то ма тия да бе ріл ген Абай дың қа ра сөз де рі-

нің маз мұ ны мен та ны сып, қа ра сөз де гі ой лар мен тұ жы-
рым дар ды топ тас ты рың дар:

Қа ра сөз де гі ой-тұ жы рым атауы Бе ріл ген тү сі нік 
Тән нің құ ма ры Ішу, жеу, ұй ық тау

3. «Абай қа ра сөз де рін оқы ған нан кей ін гі ме нің ой ла рым» 
та қы ры бы на эс се жа зың дар.

«Ба	ға	бе	ру»		

Абай қа ра сө зі нен қан дай тұ жы рым жа сау ға бо ла ды? 
Пі кір ле рің мен бө лі сің дер.

Отыз	бі	рін	ші	сөз

Ес ті ген нәр се ні ұмыт пас тық қа төрт түр лі се беп бар: әу елі – кө кі-
ре гі бай лау лы бе рік бол мақ ке рек; екін ші – сол нәр се ні ес ті ген де я 
көр ген де ғиб рәт ла ну (үл гі) ке рек, кө ңіл де ніп, тұ шы нып, ын та мен 
ұғу ке рек; үшін ші – сол нәр се ні іші нен бір не ше уа қыт қай та рып 
ой ла нып, кө ңіл ге бе кі ту ке рек; төр тін ші – ой ке се лі нәр се лер ден 

қа шық бо лу ке рек. Егер кез бо лып қал са, 
са лын бау ке рек. Ой ке сел де рі: уа йым сыз 
сал ғырт тық, о йын шы-күл кі шіл дік, я бір 
қай ғы ға са лы ну, я бір нәр се ге құ мар лық 
пай да бо лу се кіл ді. Бұл төрт нәр се – күл лі 
ақыл мен ғы лым ды тоз ды ра тұ ғын нәр се-
лер.

Талдау

Жинақтау

Қолдану

Баға	беру

ке	сел	–ауру,сырқат,
дерт ауысп.ұнамсыз
дағды,жаманәдет
сал	ғырт	тық	–селсоқ

тық,енжарлық

Сөз	мар	жан
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		«Бі	лу»

1. Абай «Отыз бі рін ші сө зін де» қан дай мә се ле ге кө ңіл ау-
дар ған?

2. Абай қа ра сө зі не қан дай атау бе ру ге бо ла ды?

«Тү	сі	ну»

1. «Отыз бі рін ші сө зін де» Абай не лік тен «Бұл төрт нәр се – 
күл лі ақыл мен ғы лым ды тоз ды ра тұ ғын нәр се лер» дей ді?

2. Не лік тен Абай дың «қа ра сөз де рі өмір тә жі ри бе сі нен ту-
ған ой тол ға мы ның қо ры тын ды сы» болып табылады?

3. Не лік тен ой ке сел де рі күл лі ақыл мен ғы лым ды тоз ды-
ра ды?

«Тал	дау»

Абай дың «Отыз бі рін ші сө зі нің» бас ты идея сын анық таң-
дар.

«Жи	нақ	тау»

1.  Абай дың «Отыз бі рін ші сө зі нің» маз мұ ны бо йын ша ті рек 
сыз ба құ рас ты рың дар.

2. Қа ра сөз ден қан дай та ғы лым, үл гі ал дың дар? Топ тас ты ру 
ар қы лы көр се тің дер.

«Қол	да	ну»

1. Хрес то ма тия да бе ріл ген ақын қа ра сөз де рі нің маз мұ ны-
мен де та ны сып, қа ра сөз де гі ой лар мен тұ жы рым дар ға 
тү сі нік бе рің дер:

Қа ра сөз де гі ой-тұ жы рым атауы Бе ріл ген тү сі нік 
? ?

2. «Дер бес пі кір жа зу» тә сі лін қол да нып, қа ра сөз маз мұ ны 
бой ын ша ке ле сі тап сыр ма лар ды орын даң дар:
– өзін дік ой-пі кір ді бір сөй лем мен біл ді рің дер;

Абай–тереңтеңіз,алыпмұхит.Абайдытанығансайын,оныңтүбінемаржанда
рыналуүшінсүңгиберуіңкерек,сүңгиберуіңкерек.Алменоныңбетінғанақалқы
дым.

М.Әуезов

Зергер	сөз

Бі	лу

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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– екі сөй лем нен тұ ра тын дә лел кел ті рің дер;
– өз пі кір ле рің ді ай ғақ тайт ын мы сал ды екі сөй лем мен 

көр се тің дер;
– өз пі кір ле рі ңе қар сы бір сөй лем нен тұ ра тын дә лел 

кел ті рің дер;
– бір сөй лем мен қар сы дә лел ді жоқ қа шы ға ра тын мы-

сал кел ті рің дер;
– екі сөй лем нен тұ ра тын қо ры тын ды шы ға рың дар.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. Абай қа ра сө зі ту ра лы пі кір ле рің қан дай? Сен дер та ғы 
қан дай мы сал дар мен то лық ты рар едің дер? Ақын қа ра-
сө зін де қан дай мә се ле ні кө тер ген? Сен дер қан дай пі кір 
қо сар едің дер?

2. Абай дың қа ра сөз де рі бү гін гі кү ні өзек ті ме? Ма ңы зы қан-
дай? Не лік тен?

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

«Қазақ ақыны Ибраһим Құнанбай
ұлының өлеңі» атты Абайдың алғашқы
өлеңдержинағы1909жылыПетерборқа
ласындабасылыпшыққан.Жалпы,Абай
Құнанбайұлыныңөміріменшығармалары
туралымәліметтерұлыақындүниеденөт
кенненсоңбарыпқолғаалынғанкөрінеді.

Абайдың қазасынан кейін туыстары
мен балалары ақынныңмұрасынжинас
тырып, баспаға әзірлеуге кіріскен. Кәкі
тайменТұрағұл1905жылыжазғасалым
Абайдыңөлеңдерін,қарасөздерінжинап,
түгендейді. Тапқандарын ескіше көркем
жазудың хас шебері – Мүрсейіт Бікіұлы
ныңқолынаберіп,әдемілепкөшіртеді.Ол
бірайдажазыпбітіреді.

КәкітайменТұрағұлғаұлыақынныңқолжазбасынжинақтап,бас
паға дайындауды тапсырған адам – Әлихан Бөкейхан. Жинақтың
басқыбетінде:«ҚазақақыныИбраһимҚұнанбайұлыныңөлеңі.Бас
тырған:Кәкітай,ТұрағұлҚұнанбайұлдары.1909ж.»депжазылған.

«Абай»журналынан

Баға	беру

АбайдыңҚазанқаласында
басылғанөлеңдер
жинағы,1922жыл
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Әде	би	ет	тео	рия	сы

Қа	ра	сөз
«Қарасөз» деген атау өлең сөзден бөлек шығарма мағынасын

білдіреді.Қарасөз«проза»дегенмағынадаайтылған.Қарасөз–еркін
ой білдіруформасы. Абайдың қарасөздері – адамгершілік, мораль
мәселелеріне арналған өсиет, толғау. Қарасөздердің кейбірінде
очерктік, шежірелік, зерттеушілік сипат болса, енді бірінде өсиет
өнеге, философиялық немесе көсемсөзділік ойтолғау сарыны бар,
тағыбірікөпшілікпен,оқырманменкеңесу,сұрақжауаптүріндеәңгі
мелесуүлгісіндежазылған.

Қарасөздерінде Абай өз тұсындағы қазақ қоғамындағы түрлі
өзектіәлеуметтік,моральдікт.б.мәселелерді:халықтыөнербілімге,
ынтымақбірліккеүндеу,еңбекпенкәсіп,ұрпақтәрбиесі,адамгершілік
жайы, ұлт бойындағы ұнамсыз, кеселді қылық, мінез, дағдыларды
сынаумәселелерінкөтереді.

«Абайдыңқарасөздері»

Абай қарасөздерінен өздеріңе ұнаған даналық ойды жаттап
алыңдар.

БалаАбаймендиалогқұруүлгісінкөрсетіңдер.

Абай Құнанбайұлы шығармаларының толық жинағынан ақын
туындыларыментанысыңдар.Қалауларыңбойыншажаттапалыңдар.

Тапсырма

Диалог	құру

Кітапсүйерлер	үшін
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	 ІІІ	ТАРАУ

МЕН	–	БА	ЛАҢ,	
ЖА	РЫҚ	КҮН	ДЕ	
СӘУ	ЛЕ	ҚУ	ҒАН

Мен – ба лаң, жа рық күн де сәу ле қу ған,
Алу ға Күн ді ба рып бе лін бу ған.
Жұл дыз бо лып көр мей мін ел дің бе тін,
Бол ма сам, тол ған ай дай бал қып ту ған. 

С.ТорайғыровАР
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«Қараңғықазақкөгінекүнболыпшығу»арманыболған,өмірі
қысқаболсада,артынаөшпесмұрақалдырғанақыншығарма
шылығыментанысамыз.

 СҰЛ	ТАН	МАХ	МҰТ	ТО	РАЙ	ҒЫ	РОВ

Сұл тан мах мұт То рай ғы ров 1893 
жы лы қа зір гі Сол түс тік Қа зақ стан 
об лы сы Уәли ха нов ау да нын да дү ние ге 
кел ген. Бо ла шақ ақын әке сі нен ес кі ше 
хат та нып, он үш жа сы нан бас тап Әлі, 
Тор тай, Мұ қан, Әб ді рах ман де ген мол да-
лар дан дә ріс ала ды.

Торайғыров өлең де рі нің не гіз гі та қы-
ры бы – өнер-бі лім. Сон дай шы ғар ма лар 
қа та ры на «Оқып жүр ген жас тар ға», 
«Оқу да ғы мақ сат не?», «Шы ға мын ті рі 
бол сам, адам бо лып», «Шә кірт ойы» 
ат ты өлең де рі жа та ды. Ақын ха лық ты 
қа раң ғы лық тан құт қа ру дың жо лы – оқу-
бі лім деп тү сі не ді. Сон дық тан да оқу-бі-
лім нің ма ңыз ды лы ғы мен қа жет ті лі гі 
ақын өлең де рі нің ой қа зы ғы на ай на ла ды. 
«Шы ға мын ті рі бол сам, адам бо лып» 
өле ңін де:

Анатілі–қайнағанқан
ның, қиналған жанның,
толғантқан көңілдің, лү
пілдеген жүректің сығын
дысы, онда дәм де, мән
деболукерек.

С.Торайғыров

Біліпайтқансөзге
 құнжетпейді,
Тауыпайтқансөзге
 шынжетпейді.
Өзіңбілмесең,
білгендерденүйрен,
Үйренгеннен
 ештеңеңкетпейді.

Төлеби

Даналық	ойдан	дән	ізде

Меңгерілетін	білім:

СұлтанмахмұтТорайғыровкім?

Ақынныңмақсатықандайболған?

Естеріңе	түсіріңдер:

Абайжәнеоныңшығармашылығытуралыне
білдіңдер?

ХІХғасырәдебиетінежататынқазақхалқының
қандайақындарынбілесіңдер?

СҰЛТАНМАХМҰТ
ТОРАЙҒЫРОВ
(1893–1920)

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



87

Шы ға мын ті рі бол сам, адам бо лып,
Жүр мей мін бұл жи һан да жа ман бо лып.
Жат қа ным көр де ты ныш жақ сы емес пе,
Жүр ген ше өмір сү ріп, на дан бо лып, –

деп, өзі нің ақын дық тұ жы ры мын жа са са, «Шә кірт ойы» өле ңін де:

Қа раң ғы қа зақ кө гі не
Өр ме леп шы ғып, күн бо лам!
Қа раң ғы лық тың ке гі не,
Күн бол ма ған да, кім бо лам? –

деп серт ете ді.
Ел-жұр тын, хал қын сүй ген ақын адам бо лу ды, аза мат бо лу ды 

бә рі нен жо ға ры қой ған. Сұл тан мах мұт То рай ғы ров – қа зақ поэ-
зия сы мен про за сын жа ңа са ты ға кө те ріп, қа зақ әде бие тін де жа ңа 
жанр лар ту дыр  ған қа лам гер.

С.То рай ғы ров бі лім ге де ген құш тар лы ғы ның ар қа сын да мол-
да дан ал ған бі лі мін қа на ғат тұт пай, 1912 жы лы Троицк қа ла сын-
да ғы мед ре се де оқи ды. 

Қа ра жа ты бол май, көп қи ын шы лық тар ды ба сы нан өт кіз ген 
ақын ау ру ға шал ды ға ды. Ау ыл да ба ла оқы тып, шы ғар ма шы-
лы ғын шың дай ды. «Оқып жүр ген жас тар ға», «Оқу да ғы мақ сат 
не?» ат ты өлең де рін де өнер-бі лім та қы ры бын те рең де те тү се ді. 
Өмі рі нің туы етіп бі лім алу ды, оқу ды кө тер ген ақын бі лім ар қы лы 
мұз да ған ел дің жү ре гін жы лы тып, на дан дық тың та мы ры на бал та 
ша бу ды ар ман дай ды.

Сұлтанмахмұтжасақындардыңішіндегіеңбіркүштіақынеді.Өнербілімсәуле
сін аңсап, құлаш ұрып, кедейлік, жоқшылық зарыншегіп, жауыз тұрмыспенжан
таласып,алысып,жеңеалмаймертболды.Тіріжүрсе,өзіайтқандайқараңғықазақ
көгіне өрмелепшығып күнболғандай, отжалындай зулаған болат қайрат, құрыш
жігердің,кектіжүректіңақыныеді.

Ж.Аймауытұлы

Қайақынжазушыныңшығармаларындаадамөмірінің,болмыстыңдәл,жарасымды,
көңілгеқонымдысуреткартиналарыкөпболса,қайшығармадаадамныңөмірден,дү
ниеденалғанәсерікелістікөрсетілгенболса,солақынжазушышығармаларыныңқұны
қымбат,өміріұзақболады.Сұлтанмахмұттыңшығармалары–осындайшығармалар.

Б.Кенжебаев

Сұлтанмахмұт –ХХ ғасырдың басындағы ұлттық ояну кезеңінің, ел еркіндігінің
жалындыжаршысы,адамгершілік,әділдікидеяларын,өнербілімді,ғылымдынаси
хаттағанқазақәдебиетініңжарықжұлдызы.

З.Ахметов

Зергер	сөз
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Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

1920 жылдардан бастап, ақын
шығармаларынжинастырғанЖүсіп
бекАймауытұлы1926жылы«Сұл
танмахмұт Торайғыровтың сөзде
рінжинаунауқанынаатсалысыңыз
дар!» деген ашық хатында: «Ақын
елініңтілі ғой,адалтуғанұлығой,
бүлкбүлк еткен жаны ғой, жанын
жегенары ғой,айтаалмайжүрген
зары ғой.Жаннан, ардан безбесе,
ақынынқандайелқастерлемесін»,
–депжазды.Ал1927жылы15қа
рашадаМәшһүрЖүсіпКөпейұлына
жазған хатында ол: «Сұлтанмах
мұт сөздерін былтыр түгел жинап,
үлкен кітап қылып, баспаға бер
генмін. Одан «басылады» деген
хабар алып отырмын», – дегенді.
Бұл жинақ 1933 жылы Қызылорда
қаласында Жүсіпбектің алғы сөзі
мен шыққан. «Жүсіпбек болмаса,
Торайғыровтыңтолықжинағыныңшығуы,оныңтолықөміртарихын
білуімізнеғайбіледі»,–депжаздыбелгіліғалымҚайымМұхамедха
нов.БұданкейінСұлтанмахмұттанусаласынаБ.Кенжебаев,Ы.Дүй
сенбаев,Д.Әбілев,С.Мұқанов,Қ.Жұмалиев,Е.Ысмайылов,Т.Әбдрах
манов,Қ.Шәменов,А.Еспембетовтермолүлесқосты.

ПавлодармемлекеттікуниверситетіС.Торайғыроватыменатала
ды.СолқаладағыТорайғыровкөшесіндеақынғаорнатылғанескерт
кішбар.

«XXғасырдыңасакөрнектіақын-жазушылары»кітабынан

Павлодарқаласындағы
С.Торайғыровескерткіші
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Ақын өмірдегі бастымақсат – өнербілім үйрену, халыққа
пайдалыболудегенөршілойын«Шәкіртойы»дегенөлеңінде
тереңдететүседі.Ақынойықандай?

Шә	кірт	ойы

Қа раң ғы қа зақ кө гі не,
Өр ме леп шы ғып, күн бо лам!
Қа раң ғы лық тың кегі не,
Күн бол ма ған да, кім бо лам?
Мұз да ған ел дің жү ре гін,
Жы лы ту ға мен кі рер мін!
Ең бек, бей нет та ра уы
Ра қат қа сар қы лар.
Қыз ды рып күн нің қа ра уы
На дан дық те ңі зі тар ты лар.
Ор ны ота йып кө ге рер,
Қы зы ғын жай лап ел кө рер.
Тұр мыс, тағ дыр – бі рі де,
Бұл мақ сат тан бұ ра ал мас;
Қа һар ман Рүс тем, Әли де,
Бұ рам деп жол да тұ ра ал мас.
Сы лан ған жар дың кү лі сі,
Ал дан дыр мас бірісі.

 	«Бі	лу»

1. Сұл тан мах мұт То рай ғы ров тың шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы 
не біл дің дер? Сұл тан мах мұт То рай ғы ров кім?

2. Ақын ның өнер-бі лім та қы ры бы на жаз ған қан дай өлең-
де рі бар?

3. Ақын мақ са ты «Шә кірт ойы» өле ңі нің қай жол да рын да 
бе ріл ген?

«Тү	сі	ну»

Өлең нің не ге «Шә кірт ойы» деп атал ған ды ғы ту ра лы ой 
бө лі сің дер. Ақын өмі рі мен бай ла ны сын көр се тің дер.

«Тал	дау»

Өлең нің та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.

бей	нет	–азап,мехнат,ма
шақат
ра	қат	–керемет,ғажап,ға

нибетдегенмағынада
сар	қы	лу	–ақтарылу,ба

рынсалу

Сөз	мар	жан

Бі	лу

Түсіну

Талдау
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«Жи	нақ	тау»

Өлең де гі шә кірт о йын топ тау сыз ба сы ар қы лы көр се тің-
дер.

Шәкірт ойы  
қандай?

«Қол	да	ну»

1. Өлең ді мә нер леп оқып, жат тап алың дар.
2. Ақын аты нан шә кірт о йын қа ра сөз бен жа зың дар.
3. Ақын ның хрес то ма тия да бе ріл ген өлең де рі мен де та ны-

сып, өмір ге де ген көз қа ра сы ту ра лы ой бө лі сің дер.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. Өлең нен ке ле шек те қа жет бо ла тын қан дай қо ры тын ды 
шы ға ру ға бо ла ды? Ой-пі кір ле рің ді «Ой лан, жұп тас, пі-
кір лес» тә сі лі ар қы лы біл ді рің дер. Ол үшін әр қай сы сың 
өз ой ла рың мен пі кір ле рің ді ау ыз ша не ме се жаз ба ша 
дайын даң дар. Со дан кей ін жұп та рың мен тал қы лап, пі-
кір ле сің дер. Ой-пі кір ле рің ді сы нып ал дын да жа рия лаң-
дар.

2. Сен дер дің өмір де гі мақ сат та рың қан дай?
3. Сен дер ді қан дай ой лар ма за лай ды?

Жинақтау

Қолдану

Баға	беру

Сұлтанмахмұтбалакезіненалғырлығымен,зеректігіменкөзгетүседі.Олнашар
оқитыншәкірттергекөмектеседі.Аздыкемдіжазғанөлеңдеріауылүйарасындаай
тылып,шәкірттераузындаболады.

З.Ақышев

Бағалы	дерек
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СұлтанмахмұтТорайғыровөмірдегібастымақсат–өнербілімге
үйрену,халыққапайдалыболудегенөршілойын«Шығамынтірі
болсам,адамболып»өлеңіндетереңдететүседі.Қане,оқыпкөрейік!

Шы	ға	мын	ті	рі	бол	сам,	адам	бо	лып

Шы ға мын ті рі бол сам, адам бо лып,
Жүр мей мін бұл жи һан да на дан бо лып.
Жат қа ным көр де ты ныш жақ сы емес пе,
Жүр ген ше өмір сү ріп, на дан бо лып.

Мен – ба лаң, жа рық күн де сәу ле қу ған,
Алу ға күн ді ба рып бел ді бу ған.
Жұл дыз бо лып көр мей мін ел дің бе тін,
Бол ма сам, тол ған ай дай бал қып ту ған.

Бұл сө зім асып айт қан асы лық емес,
Ой ын да оты бар лар асы лық де мес.
Те бем деп, ті рі бол сам на дан дық ты,
Серт етіп, өзі ме-өзім ет кем егес!

 	«Бі	лу»

1. «Шы ға мын ті рі бол сам, адам бо лып» өле ңін де ақын қан-
дай мақ сат қоя ды?

2. «На дан» де ген сөз ді қа лай тү сі не сің дер?

«Тү	сі	ну»

«Шы ға мын ті рі бол сам, адам бо лып» өле ңін де ақын не-
лік тен на дан бол ғы сы кел мей ді?

«Тал	дау»

1. «Шы ға мын ті рі бол сам, адам бо лып» өле ңі нің бас ты 
идея сы не де?

2. Ақын өлең і қан дай се зім дер ге то лы?

«Жи	нақ	тау»

1.  Ақын ның ал ды на қой ған мақ са тын өлең мә ті ні не сүйе ніп 
жа зып шы ғың дар:«Ті рі бол сам адам бо лып шы ға мын», ...

2. Өлең маз мұ ны бо йын ша қо ры тын ды шы ға рың дар.

Ақынсертіқандай?

CD 05

жи	һан	–әлем,дү
ниежүзі
асы	лық	–астамшы

лық,күпірлік
серт	ету	–уәдеберу

Сөз	мар	жан

Бі	лу

Түсіну

Талдау

Жинақтау
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«Қол	да	ну»

1. Өлең де гі ав тор бей не сін анық таң дар.
2. Өлең ді мә нер леп оқың дар, қа лау ла рың бой ын ша жат тап 

алың дар.
3. «Шы ға мын ті рі бол сам, адам бо лып» өле ңін де кө те ріл ген 

мә се ле нің әлеу мет тік рө лі ту ра лы сы ни ха бар ла ма жа-
саң дар.

«Ба	ға	бе	ру»	

1.  Адам бо лып шы ғу де ген ді қа лай тү сі не сің дер? Сұл тан-
мах мұт өмі рі нің ке зең де рі ту ра лы не біл дің дер? Ақын-
ның «адам бо лып шы ғу» ту ра лы ойы жү зе ге ас ты деп 
ой лай сың дар ма?

2. Сұл тан мах мұт То рай ғы ров өз за ма нын да «шы ға мын ті рі 
бол сам, адам бо лып» де ген серт бер ге нін бі ле міз. Ақын 
бер ген сер тін орын да ды ма? Қа зір гі за ман да сен дер үшін 
өзек ті та қы рып ту ра лы ой бө лі сің дер.

3. Ақын ның о йы мен арманын қа лай то лық ты рар едің дер?

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

С.Торайғыров1914–1915жылдарыСемейқаласынакеледі.Он
даболысӘбдікерімЕрежеповпентанысып,мұғалімболыпбалаоқы
туүшін,Шыңғыстайдағыекікластықорысқазақмектебінеаттанады.
Шыңғыстай мектебі жергілікті әкімшілікке аудармашылар мен кең
сехатшыларындайындайтын.Сұлтанмахмұтөзжұмысында заман
талабынасайжаңаоқулықтардыпайдаланаотырып,сабақжүргізеді.

Жергілікті халық жас мұғалімді көп жыл бойы естеріне сақтап,
өзауылдарындамұғалімдікқызметатқарғанақындымақтантұтады.
ҚазіргіауылмектебіС.Торайғыровтыңатында.

«Танымалесімдер»жинағынан

Әде	би	ет	тео	рия	сы

Гра	да	ция
Дамыту (градация) – алдыңғы сөзден соңғы сөзді, алдыңғы

ойдан соңғы ойды, алдыңғы құбылыстан соңғы құбылысты асыра,
асқақтататүсу.

Қолдану

Баға	беру

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



93

Мысалы: Қиқусалыпқұзғаұшқан,
Құздансуықмұзғаұшқан,
Мұзданбиікбұлтқаұшқан,
Бұлттанбиіккөккеұшқан,
Қарулықыранкімеді?

Т.Жароков

Шырағым,Бурылшу!–деді.
Құбылыпбурылгуледі.
Табаныжергетимеді,
Тауменентастыөрледі.
Төртаяқтысермеді,
Құлақтыңтүбітерледі.
Тершыққансоңөрледі,
Адырдыкөзікөрмеді,
Көлденеңжатқанкөктасты
Тіктептигентұяғы
Сазбалшықтайиледі…

«Қобыландыбатыр»жырынан

Әдебишығармаларданградацияғамысалдаркелтіріңдер.

С.Торайғыровшығармашылығытуралыекеуарасұхбатқұрыңдар.

С.Торайғыровшығармашылығымен«Толықшығармаларжинағы»,
«Таңдамалы шығармалар: өлеңдер», «Екі томдық таңдамалы
шығармалары», «Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық»
еңбектеріарқылытанысуларыңаболады.

Ақынныңөздеріңеұнағанөлеңінжаттапалыңдар.

Тапсырма

Диалог	құру

Кітапсүйерлер	үшін
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БелгіліжазушыСмағұлЕлубай:«Прозасы–«алтынғасыр»
әдебиетініңсафтаза,маржанмұрасы»,–депбағабергенжазушы
әлемінебойлайық!

 СА	ЙЫН	МҰ	РАТ	БЕ	КОВ

Са йын Мұ рат бе ков 1936 жы лы Ал ма ты 
об лы сы Қа пал ау да ны Қо ңыр ауы лын да 
ту ған.1957–1963 жылдары ҚазМУ-де 
сырттай оқып, 1971 жылы Мәскеудегі 
Жоғары әдеби курсты бітірген.

«Ме нің қа рын да сым» де ген атау мен 
тұң ғыш әң гі ме лер жи на ғы 1961 жы лы 
оқыр ман қо лы на ти се, одан бер гі ке зең де: 
«Ау ыл оты», «Кө ко рай», «Отау үй», 
«Жа байы ал ма», «Дос із деп жүр мін», 
«Қа лың қар», «Өліара» ат ты про за лық 
кі тап та ры орыс ті лін де де жа рық қа 
шық ты. «Жу сан иі сі» жи на ғы араб, 
өз бек, та тар тіл де рін де же ке кі тап бо лып 
басылды.

Са йын Мұ рат бе ков тің «Жу сан иі сі» 
по ве сі – ха лық тың со ғыс тан кей ін гі өмі рі 
мен тұр мы сы, қа зақ ауы лы ның, за ман-
дас та ры ның ты ныс-тір ші лі гін шы найы 
су рет те ген ту ын ды. Шы ғар ма сю же ті 
ана сы жоқ, жанындағы жал ғыз жақыны 

Меңгерілетін	білім:

СайынМұратбековшығармашылығының
ерекшелігінеде?

«Жусаниісі»әңгімесініңтақырыбыменидеясы
қандай?

Естеріңе	түсіріңдер:

Қандайқазақжазушыларынбілесіңдер?

САЙЫНМҰРАТБЕКОВ
(1936–2007)

СайынМұратбеков өзі
не ғана тән тақырыпты,
жанрлық, стильдік да
ралығы, ерекше сөз на
қышы, ашық үні, өзіндік
бояуыбаршығармалары
ментанылады.

М.Серғалиев

Сайын Мұратбековтің
шығармаларының басты
тақырыбы – адамгерші
лік, жан дүниесінің сұлу
лығы.

С.Әшімбаев

Зергер	сөз
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әже сі де қай тыс бо лып, со ғыс тан әкесін күт кен Аян ат ты ба ла ның 
өмі рі нің бір ке зе ңін де бол ған оқи ға лар ды құ рай ды.

С.Мұ рат бе ков көр кем ау дар ма са ла сын да да же міс ті ең бек ет ті. 
Ә.Әлім жа нов тың бел гі лі ро ман-по вес те рін, Г.Тол ма чев тің Д.Қо-
наев, Н.На зар ба ев ту ра лы де рек ті по вес те рін, Алекс ла Гу ма ның 
«Тас ға лам» ро ма нын қа зақ ті лі не ау дар ды, «Тел өс кен ұл», «Күзгі 
бұралаң жол», «Ұлтуған» фильмдерінің сце на рийі н жазды.

Са йын Мұ рат бе ков – Мем ле кет тік сый лық тың, Тә уел сіз «Тар-
лан» сый лы ғы ның ие ге рі, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ең бек 
сі ңір ген қай рат ке рі.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Жалпы, әдебиетке ерте араластым. Тоғызыншыда оқып жүр
генiмiзде,мектептеәдебиет газетiншығардық.Ол газеттi «Достар»
депатадық.Солгазеткеөлеңдiбасқажiгiттержазсындепменпроза
ғаауыстымда,«Ауылкешi»депаталатынәңгiмежаздым.Ауылда
ғыәртүрлiоқиғаларбар,естiгенiмбар,көргенiмбар,соныңбәрiнкөз
алдымакелтiрiпжазғантұңғышәңгiмемедi.«Жабайыалманы»кейiн
жазуымныңсебебiдесол«Ауылкешiнен»басталдыаудепойлай
мын.Кейiнiрек,облыстықгазеткешығармаларым,мақалаочерктерiм
жиi жариялана бастады.Осылайша облыстық газетте үзбейжазып
тұрдым.Ауылдағылардыңбәрiменiңмақалаларымдыоқып,менiхан
көтерiпжүрдi.Арадатураекiжылөткенненкейiн,1957жылы«Жұл
дыздың»бiрiншiсанына«Менiңқарындасым»дегенәңгiмемшықты.

С.Мұратбеков

КөпұлттыәдебиетіміздіңгүлдептұрғанмәуелібағындаСайынМұратбековтіңжас
талдайжелкілдепбойкөтергентамашапрозасыбітікшығып,алыстанкөзгетүсіп,
көзтартарысөзсіз.

Ғ.Мүсірепов

Шағын жанрдың шебері атанған жазушы Сайын Мұратбековтiң мықтылығы да
сол – оқырманын самарқау қалдырмайтын. Бірге жетелейді, күрсіндіреді, күйін
діреді, қуандырады.СайынМұратбеков–өткен ғасырдың50жылдарыныңсоңы,
60жылдардың басында әдебиет көшіне өзіндік қолтаңбасымен келген талантты
қаламгер.Шоқтығыбиік«Жабайыалма»романыүшінМемлекеттіксыйлықалды.

Қ.Ысқақ

СайынМұратбековроманжазғанжоқ.Оныңроманы–әңгімелері.Аләңгімелері
мәңгілікдаңқтыңиелігінешақыруалған.Қаламгербақытысондайақболсын....

Б.Майтанов

Даналық	ойдан	дән	ізде
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БалғынбалалықшақтарыЕкіншідүниежүзіліксоғысжылда
рынадәлкеліп,ертеесейгеншығармакейіпкерлерініңтағдыры
сендергедеойсаларыанық.

Жу	сан	иі	сі 
(повестенүзінді)

Алыс та қал ған ба ла лық 
ша ғым... Ой ым нан жар ғақ са-
ры то ны қау дыр ла ған, то бы ғы 
тай ған сол ая ғын сүй ре те жү-
гі ре тін, шіл би ген ақ сақ қа ра 
ба ла бір кет пей ді. Кө зім ді сәл 
жұм сам-ақ: шу ыл да ған ба ла-
лар дың ең со ңын да сол ая ғын 
жер сы пыр ған дай көл де нең 
сүй ре тіп, есі қал май, дал бақ тай 
жү гі ріп ке ле жат қан Аян ды 
көр ген дей бо лам. Сон дай да ол 
ал қы на шық қан әл сіз, жі ңіш ке 
дау ыс пен: «Ей, тоқ таң дар шы, 
мен сен дер ге бү гін ке ше гі ден де 
қы зық ер те гі ай та мын», – де ген 
жа лы ныш ты үнін ес ти мін.

Әу ел де біз, ба ла лар, оның ер те гі ай та ты нын біл ге ні міз жоқ. Ол 
әже сі еке уі біз дің ау ыл ға қы рық екін ші жыл дың жа зын да кө шіп 
кел ген. Мал де ген нен, тек бұ зау лы қо ңыр си ыры бар еді. Аян ның 
әке сі май дан ға ат та нып, ту ған ана сы со дан екі ай бұ рын қай тыс 
бо лып   ты. Біз дің ау ыл да әже сі нің жа ма ға йын төр кін де рі бар екен, 
со лар ды са ға лап кел се ке рек.

Біз, ба ла лар, кө ше де екі ге жа ры лып ап, қа ғаз ға то пы рақ орап, 
бұр қыл да та лақ ты рып, аты сып ой нап жүр ген біз.

...Ой ын ның осын дай бір қы зу ша ғын да біз дің «ата ман» Са дық 
кілт тоқ тай қап:

– Әй, анау кім, ей? – де ген.
Бә рі міз сол нұс қа ған жақ қа қа ра дық. Ана дай жер де: шо лақ 

жең, ақ жей де, ті зе ден жо ға ры қыс қа қа ра шал бар ки ген, ке кіл 
ша шы бар, мұн таз дай бір ба ла тұр екен. Біз қа ра ған кез де ол өзін-
ше әл де қан дай боп кей ки іп, екі қо лын қал та сы на сап, ші ре ніп 
қойды.АР
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Ой ын ды тас тай са ла бә рі міз бір дей то-
пыр лай жү гі ріп, әл гі нің қа сы на кел дік. 
Адам көр ме ген дей бір-бі рі міз ді ки ме леп, 
қор ша лай тұ ра қал дық. Үс ті міз де гі ки ім-
нің кім ді кі қа ра, кім ді кі ақ еке нін бі ліп 
бол май ды, бат тас қан шаң-то пы рақ. Ше-
ті міз ден ит тала ған дай, алым-жұ лым, 
ал қа-сал қа мыз. «Бұл кім-ей? Қай дан 
кел ген-ей?» деп бір-бі рі міз ді түрт пек тей 
бе ре міз. Өзі не бас тан-аяқ шұқ шия қа рап 
шық тық. Ол да сы на ған дай әр қай сысы-
мыз ды бір-бір шо лып өт ті. Біз дің ұс қын-
сыз тү рі міз ге кө ңі лі тол ма ған си яқ ты, 
шо лақ та нау ын тыр жи тып қой ды. Қо-
ңыр қай жү зі тер шіп, маң да йын да ғы бір-
кел кі етіп қи ыл ған ке кіл ша шын үр леп 
тұр ды. Ке кі лі міз жоқ біз ге оның сол қы-
лы ғы ның өзі ке ре мет тей сүй кім ді кө рі-
ніп, қы зы ға қа ра дық.

– Ке кі лін қа ра, ей, өзі нің, жа ман әлі-
не қа ра май, – деп қа ғы тып өт ті Есік бай. 
Біз күл кі міз кел ме се де оның сө зі не қо-
ше мет біл ді ріп, сы қы лық тай күл дік. Жа-
ңа кел ген ба ла қы за раң дап, те ріс ай на-
лып кет ті.

– Ә... Мен біл дім, – де ді Са дық мақ-
та на дау ыс тап. Онан соң әл гі ба ла ның 
ал дын орай өтіп: – Ей, ба ла, сен дер ке ше 
кө шіп кел дің дер ғой, ә? Қо ңыр си ыр ла-
рың бар ғой, ә? – де ді.

– Иә, – де ді том сы ра йып тұр ған ба ла 
сө зі не кү лім сі реп, – қо ңыр си ыры мыз 
бар.

– Атың кім?
– Аян.
Біз бә рі міз те гіс ұмы тып қал ма йық 

де ген дей, «Аян, Аян...» деп кү бір ле се 
қай талап қой дық.

...Ал ғаш қы күн нен бас тап, Аян мен 
ете не жа қын дос бо лу ды әр кім-ақ ой-
лай бас та ған. Бі рақ ол еш кім ге ерек ше 

шіл	би	ген	–ілмиген
төр	кін	–1.Тұрмысқа

шыққанқыздыңағайыны,
туғантуысқаны.2.Түпкі
негізі,шыққанжері,бас
тыарқауы
мұн	таз	дай	–таптаза,

кіршіксіз
кей	кию	–1.Басты

жоғарыкөтеріпкегжию.
2.Тәкаппарланыпкөзге
ілмеу,менменсу.3.Маң
ғаздану,өзінжоғары
ұстау,бұлдану

Сөз	мар	жан

«Жусаниісi»–соғыске
зiндежетiмқалғанұрпақ
қа қойылған ескерткiш.
Кiпкiшкентай Аянның
әкесiнсағынып,оныңжу
санның иісi сiңген тонын
иiскейтiнi, өзiнде шана
сыжоқ бола тұра, қазiргi
балалар сияқты «менде
анау жоқ, менде мынау
жоқ» деп бiреуге жалын
бай, балалардан өзiнiң
тапқырлығымен алып,
түндешанатебетiнi,ойын
баласыныңөзқажеттiлiгiн
өзi қанағаттандыруы…
бұл–көркеммәтiннiңқа
зақ әдебиетiнде сирек
кездесетiнасылүлгiсi.

А.Iсмақова

Даналық	ойдан	дән	ізде
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ықы лас біл дір ген жоқ. Бі рі міз ден-бі рі міз ді бө ліп жар ған жоқ. 
Бә рі міз бен де жақ сы жол дас бол ды. Үш-төрт күн өт кен соң, әб ден 
үй ре ні сіп ал ған нан кей ін ұры нар ға қа ра тап пай жү ре тін Есік бай 
бас қа ба ла лар ға іс тей тін қы лы ғын Аян ға да іс те ді. Оны мен тө бе-
лес кі сі ке ліп, өзі нен-өзі жөн сіз ти ісе бас та ды. Аян оған жас қан-
шақ тай қа рап:

– Қой саң шы ен ді, – деп күң кіл де ген са йын, Есік бай ыр жақ тап 
кеп, қай та-қай та оның ба сы нан то қай алып, ая ғы нан ша лып, ма-
за сын ке тір ді. Ыза бол ған Аян ақы рын да:

– Тө бе ле се сің бе? – де ген. Есік бай оны ма зақ тай тү сіп:
– Се ні мен бе, қой шы-ей! – деп кеп, сі ле кей ін Аян ның бе ті не 

жа ға сал ды. Мұ нан әрі шы дау мүм кін емес еді.
– Мен бұл кө ше нің ор та сын да тө бе лес пей мін. Жүр, анау сай ға. 

Ел көр мей тін жер ге ба рып тө бе ле сейік, – де ді Аян.
– Қой шы-ей, мы нау дөй ғой-ей, – деп Есік бай сі ле кей ін та ғы 

жақ ты. – Жүр, ал, Есік бай кө кең нің жұ ды ры ғын иіс ке гің кеп 
тұр са.

Ол ен ді Аян ды итер ме лей тү сіп, сай ға қа рай жү гір ді. Еке уі нің 
тө бе ле сін кө ру үшін біз де ер дік. Сай ға түс кен соң Аян жей де сін 
ше шіп, шет кі бұ та ның ба сы на іл ді де, бір ден Есік бай мен алы са 
кет ті. Есік бай дың бойы ана ғұр лым би ік еді. Еке уі шарт па-шұрт 
бел дес кен кез де, ол Аян ды бе лі нен қап сы ра қы сып, қай қай тып 
бо йымен бас ты. Бі рақ қан ша кү шен ге ні мен, жы ғу ға ша ма сы кел-
ме ді. Де реу бір қо лы мен Аян ның ке кі лі нен шап ете қап, шал қа-
сы нан гүрс ет кіз ді. Жы ғып ап Аян ның бет-ау зын был шыл да тып 
со ға бас та ды. Аян тырс етіп үн шы ғар мас тан, ас тын да жа тып құр 
қол-ая ғын ер бең де те бе ре ді. Тек бір кез де Есік бай:

– Ой-бай!.. – деп баж ете түс ті де, бір жа ғы на қа рай бұ раң дап 
жы ғы ла бер ді. Аян оның қо лын бұ рап жі бер ген екен. Ен ді Аян 
күш ал ды. Ол ау зы қан-қан бо лып атып тұ рып, Есік бай ды ал қы-
мы нан бү ре тү сіп, жер сүз ді ріп тұ қыр та бер ді.

– Ой бай, бол ды, бол ды... – деп ай қай сал ды Есік бай. Аян оның 
ба сы нан ат тап тұ рып кет ті.

...Күз де оқу бас та лып, же ті ме нен он жас тың ара лы ғын да ғы 
өң шең бі рың ғай ба ла лар бі рін ші сы нып қа бар дық. Біз ді Иман жа-
нов де ген ша шы ап пақ қу дай, қол-ба сы тоң ған адам ша ді ріл дей 
қал шыл дап, кө зі қып-қы зыл боп жа сау рап оты ра тын қарт кі сі 
оқыт ты. Бұл кі сі ден сау лы ғы ның на шар ла уы се беп ті қа ла дан кө-
шіп кел ген мұ ға лім екен. Біз ге күн са йын үйі нен әкел ген қа ғаз ды 
бір-бір па рақ тап үлес ті ріп бе ріп, әріп тер ді үй ре те бас та ды.АР
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Аян еке уі міз бір пар та ға отыр ған быз. Бі рін ші күн нен-ақ ол 
зе рек ті гі мен көз ге түс ті. Мұ ға лім нің тақ та ға жаз ған әріп те рін ай-
на-қа те сіз қа ғаз ға тү сі ріп, тез жат тап алып жүр ді. Тіп ті ке ле-ке ле 
кү ні не бір-екі әріп тен ға на өт ке ні міз ге кө ңі лі тол май:

– Бар лық әріп тер ді те зі рек не ге үй рет пей ді екен? Шір кін, әке-
ме хат жа зар едім, – деп күң кіл дей тін.

Әри не, май дан да ғы әке-аға мыз ға хат жа зу – бә рі міз дің де кө-
кей іміз де гі асыл ар ман еді. Со ны мыз ды сез ген дей Иман жа нов та 
біз ге те зі рек хат та ны ту ға бар кү шін са лып бақ ты. Сөйт іп бас-ая ғы 
бі рер ай дың ішін де әріп тер ді те гіс жат тап, бір лі-жа рым сөз дер ді 
құ рап жа за ала тын дай хал ге жет тік. Ал Аян бол са, кә дім гі дей: 
«Аса жан нан ар тық кө ре тін аға...» деп бас тап, хат жа за тын бол-
ды. ...Ол күн де екі-үш хат тан жа за ды. Кей де әже сі нің де айт қа-
нын жа за бе ре тін. Біз, бас қа ба ла лар, әлі де сөй лем құ рас ты рып 
жа за ал май тын быз. Сон дық тан Аян ға кеп:

– Хат жа зу ды үй рет ші, – деп жа та жа бы са тын быз. Аян бәл ден-
бей тін. Жы мың-жы мың етіп кү ле тін де:

– Мә, мы на ме нің ха тым ды кө ші ріп жаз, тек ме нің ағам ның 
ор ны на өз ағаң ның атын жаз, – деп қоя тын.

Сөйте-сөйте хат жа зу ды бә рі міз де үй рен дік. Ен ді біз дің ау ыл-
дан кү ні не май дан ға сө зі де, маз мұ ны да, кей де тіп ті кі сі ат та ры да 
бір дей жи ыр ма-отыз хат тан ке тіп жа та тын бол ды.
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Дәл біз дің хат та нуымыз ды кү тіп жүр ген дей-ақ екі ай дан 
кей ін Иман жа нов та қат ты ауы рып, тө сек тар тып жа тып қал ды. 
Бас қа мұ ға лім кел ме ді. Осы лай ша біз дің оқуы мыз да ке лер жыл ға 
дей ін тоқ та ған еді.

Бір де Аян өріс тен бұ зау ай дап ке ле жа тып үй ре те мін деп, өзі-
нің қас қа бұ зауы на се кі ріп мін ген. Се міз бұ зау мөң кіп-мөң кіп, 
жы ғып кет ті. Сол жо лы Аян ның то бы ғы та йып, бір ай дай үй де 
ауы рып жат ты. Осы дан кей ін-ақ Аян ның то бы ғы тай ғыш бо лып 
ал ды. Қит етіп алыс са, я се кір се, то бы ғы та йып ке те тін де, Аян:

– Ой бай, ой бай, ая ғым-ай, ая ғым-ай.... – деп жа нұ шы ра ба қы-
рып жа та қа ла тын.

Бір те-бір те алы сып-жұ лы сып ой най тын о йын дар ға ара лас пай, 
шет теп, бар қы зық қа тек ана дай дан сырт тай қы зы ға қа рап тұ ра тын 
бол ды. То бы ғы үшін ші рет тай ған да, ол үй ін де бір ай дан ұзақ жат ты.

Бұл кез де қыс тү сіп, қар жау ған. Біз бол сақ, сыр ға нақ тың қы-
зы ғы на кі ріс кен біз.

Біз дің ау ыл Еш кі өл мес де ген кіш ке не қо ңыр тау дың дәл ете-
гін де еді. Ұзын нан-ұзақ бір кө ше боп жо ға ры дан тө мен қа рай 
со зы лып жа та тын. Қыс та осы жал ғыз кө ше нің ба сы нан-ая ғы на 
дей ін ба ла лар шу ыл да са то пыр  лай жү ріп қар ды тап тап, сыр ға нақ 
жа сай тын быз.

Бү гін де сыр ға нақ та ғы о йын ның сон дай бір қыз ған ша ғы еді. 
...Ке нет бү кіл ау ыл ды шу лы ға шық қан ащы бір дау ыс тар селт 
ет кіз ді. Тө бе құй қа ны шы мыр ла тып жоқ тау айт қан дау ыс тар. 
Аян ның үйі нен шы ғып жа тыр. Бә рі міз бір дей дүр лі ге, дүр кі ре сіп 
Аян ның үйі не қа рай лап қой дық. «Аян ның әже сі өліп қа лып ты» 
де ген сы быр ды ал қы на тұ рып, сүй ін ші сұ ра ған дай бі рі міз ге-бі рі-
міз жет кіз дік.

Жар ғақ са ры тон ки ген Аян кү лім деп тұ ра тын қа ра кө зі ша ра-
сы нан жау таң дап, өңі боп-боз, есі гі нің ал дын да тұр екен. Үй ін де 
көр ші-қо лаң әй ел дер бір-бі рі мен шу ыл да са кө рі сіп, азан-қа зан 
бо лып жат қан мен, ол кө зі не жас ал мап ты. Біз өза ра сөй лес ке ні міз 
бол ма са, оған үн қат қа ны мыз жоқ. Аян да біз ді үн сіз қар сы ал ды. 
Сүй рет кен ша на мыз ға, конь киі міз ге көз са ла ды. Тоң ған нан ба, 
та нау ын жиі-жиі тар тып, дір-дір ете ді.

«Әже сі өл ге ні не не ге жы ла май ды-ей?», – деп қоя мыз. Аян ес-
ті се де, ес ті ме ген адам ша міз бақ пай ды. Тек әл де бір уа қыт та, бас 
жоқ, аяқ жоқ:

– Ер те гі тың дай сың дар ма? – де ді. Онан соң біз дің жа уа бы мыз-
ды күт пес тен өзі бас тап, үй дің бұ ры шын ай нал ды. – Жү рің дер, 
үй дің сыр тын да оты ра йық...АР
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– Ер те де бір же тім ба ла бо лып ты... – деп ер те гі сін бас та ды. Сол 
кү ні оның ер те гі сі түн нің жа ры мын да бір-ақ аяқ тал ды. Әу ел де 
тұн жы ра ған күй мен жа быр  қау бас тал са да, ке ле-ке ле ер те гі сі нің 
күл кі лі оқи ға сы кө бей іп, Аян да бауы рын жа зып, бә рі міз кө ңіл ді 
күл кі ге ба тып, қа рық боп қал дық. Тіп ті Аян ның әже сі нің өл ге нін 
де ұмы тып ке тіп піз. Сы қы лық тап кү лі сіп, мәз-мәй рам боп:

– Ей, та ғы да айт шы.
– Та ғы да айт шы, – деп, жан-жақ тан шу лап қоя бер дік.
– Жоқ, ер тең ай та йын, бү гін ге осы мен біт ті, – де ді ол сал мақ-

ты үн мен. Ба сын кө те ріп ас пан ға қа ра ды. – Е, жұл дыз дың нуы 
жиі екен, ер тең де күн ашық бо ла ды, – деп қой ды үл кен кі сі ше.

Бә рі міз жа па-тар ма ғай ас пан ға қа ра дық. Шы нын да, жұл дыз-
дар жай шы лық та ғы дан әл де қай да көп еді.

Ме нің қа сым да отыр ған Са дық:
– Қа лай бі ле ді-ей! – деп та ңыр қау ын жа сы ра ал ма ды. Ен ді бір-

де ме нің құ ла ғы ма сы быр лап:
– « Нуы» де ген не? – деп сұ ра ды.
– Біл мей мін, – де дім мен де.
Ер те ңі не Аян ның әже сі жер лен ді. Жұрт ат қо йып зи рат тан 

қайт қан да, Аян әже сі нің қа бі рі нің ба сын да ел дің ең со ңы нан шо-
ша йып жал ғыз қал ды. Ол бұл кү ні де жы ла ған жоқ... Қар лы то-

пы рақ ара лас қан жас қа бір ге жау таң дап 
бі раз қа рап тұр ды да, бір уыс то пы рақ ты 
іліп ап: «То пы ра ғың же ңіл бол сын, әже!», 
– деп ша шып жі бер ді. Онан соң қып-қы-
зыл боп тоң ған екі қо лын ау зы мен ке зек-
ке зек үр леп қой ып, ау ыл ға қайт ты. Сол 
кү ні Аян әже сі нің ту ма ла сы Ба пай де ген 
шал дың үйі не көш ті.

Біз кө ше де сыр ға нақ те бу ге кі ріс кен-
біз. Дәл осы кез де, азын-ау лақ көр пе-жас-
тық тиел ген ша на ны Ба пай ай дап, Аян 
өзі қо ңыр си ырын бұй да сы нан же те леп, 
кө ше нің ба сын да ғы шал дың үйі не кө шіп 
ба ра жат ты. Қо ңыр си ыр үй рен ген қо ра-
сы нан шық қы сы кел мей тар тын шақ тай 
бас та ған, біз бір топ ба ла шу ыл да са қау-
ма лап ар ты нан ай да дық. Қо ңыр си ыр кө-
зі ша ра сы нан шы ға ша ты нап, та нау ын 
пы сыл да тып, ба сын шай қап-шай қап, 
Аян ды сү зіп жі бе рер дей боп, ал ға қа рай 

Талабыжоқжас–
қанатыжоққұс.

Мейірімділік–жүректен,
Мейірімсіздік–білектен.

Әркімніңөзішығар
биігібар.

Жақсыныңсоңынан
  көпереді,
Жаманныңсоңынан
  шөпереді.

Сөздің	көркі	–	мақал

ну	–арасынаниттұмсы
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оқ та на жүр ді. Бі рақ сүз ген жоқ, жү ріп 
ке ле жат қан бой да Аян ның қау дыр ла ған 
са ры то ны ның ете гі нен иіс ке ді де, тұм сы-
ғын со зып, ыңы ра на мө ңі ре ді. Аян ақ саң-
да ған күй де біз ге бұ ры ла қа рап:

– Жа ну ар, бә рін бі ле ді... – де ді. Аян-
ның си ырын Ба пай шал дың үйі не дей ін 
ай да сып бар ған нан кей ін біз сыр ға нақ қа 
ора лып, ой ын ға қай та кі ріс тік. Сәл ден 
соң Аян да сыр ға нақ ба сы на кел ді. Өзі-
нің ша на сы жоқ, сон дық тан ел дің ша на 
теп ке нін қы зық тап қа рап тұр ды. Бір де 
ме нің көк тақ тай лы ша нам ды нұс қап:

– Ме нің де ша нам дәл осын дай еді, 
көш кен де ана жақ та қал ды, – деп қой ды.

Мен оның жау ды рап қа рап тұр ға ны на 
шы дай ал май:

– Мә, Аян, сен бір жол теу іп кел, – деп 
ша нам ды бер дім. Қу ан ға ны нан ол езуін 
жия ал май ыр жия кү ліп кеп ша на ға 
отыр ды да:

– Ал кім ме ні мен жа ры са ды! – деп ай-
қай лап, еңіс ке қа рай зу ла та жө нел ді.

Ме нен кей ін оған ша на сын Са дық 
бер ді, онан кей ін Есік бай бер ді, қыс қа сы 
Аян бә рі міз дің ша на мыз ды бір-бір рет тен 
теуіп шық ты. Ол қып-қы зыл боп қа ра тер-
ге тү се ен ті гіп, ала бұр тып, ел ден ерек ше 
дау ры ға сөй леп, са қыл дап кү лу мен бол-
ды. Ымырт сәу ле сі ыды рап, қа раң ғы лық 
үйі рі ле бас та ған кез де, ба сы нан ты ма ғын 
алып, жел пі не тоқ та ған Аян:

– Жү рің дер, бү гін мен ке ше гі ден де 
қы зық ер те гі ай та мын, – де ді.

Біз опыр-то пыр бо лып шу ла сып, Аян-
ның бас тауы мен Ба пай шал дың үй інің 
ір ге сі не кел дік. Аян ды ор та ға алып, ен ді 
жай ға сып оты ра бер ге ні міз де, есік ашы-
лып, сырт қа Ба пай дың кем пі рі шық-
ты да:

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Аянның ертегі айта
тындығы Сайынның
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аяғынқисаңдатып,сәл
ішіне басатын Ұзақ
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ғармаға арқау болған.
«Жабайы алмадағы»
Қанат та өмірде бар
адам.Қанаттыңтағды
ры – Сайынның ауы
лындағыНауқандеген
баланікі. Оның да
әкесі соғыста қайтыс
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уақытында колхоздың
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ауылда тұрады. Ақса
қал болды. Он алты
баласыбар.«Жабайы
алмадағы» балалар –
Сайынның ауылында
ғы «Қызыл жұлдыз»
бригадасының ба
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– Үйі бай, бе тім-ай, бұ дү бір ле ген не де сем, мы на лар екен ғой. 
Ау лақ жү рің дер әрі, өй өң шең то пыр ла ған не ме лер! Оны сы не сі-
ай, тап те ре зе нің тү бі не кеп үй ме ле ген де рі! – деп қу ып жі бер ді. 
Ен ді қайт тік де ген дей кө ше де аң та ры лып тұр ға ны мыз да Са дық: 

– Мен тап тым қай жер ге оты ру ға бо ла ты нын, – де ді. Бә рі міз 
со ған қа рай қал дық.

– Анау ат қо ра ның тө бе сі не шы ғай ық та, шөп ке бе лу ар дан кі-
ріп ап оты рай ық...

Біз са ны мыз ды ша пақ тап ура лап, ау ыл дың ше тін де гі ат қо ра-
ға қа рай жү гір дік. Арт жа ғы ала са тас қо ра ның үс ті не тыр мы са-
тыр мы са шы ғып ал дық та, сол кү ні ға на Қа раой дан әке лін ген көк 
жау қа зын шөп ті үң гіп-үң гіп жі бе ріп, оты ра-оты ра кет тік. Құр ғақ 
шөп тің та нау ды жар ған хош иі сі мас қыл ған дай тұ ла бой ды шы-
мыр ла та ды. Ше ті міз ден пыс қы ры нып, мұн дай ра хат дү ние тап-
қа ны мыз ға мәз-мей рам боп, бі рі міз ді-бі рі міз ите ріп қап, шөп ке 
ау на тып, сы қы лық тай кү лі сіп, жұм сақ шөп ке ты ғы ла тү се міз. 
Бә рі міз ал қа-қо тан жай ғас қан нан кей ін ор та мыз да ғы Аян ті сі нің 
ара сы нан сы зыл та шырт де гі зіп тү кі ріп қой ып, кө те рі ле тү сіп, 
ас ты на шөп жұ мар лап, бас қа мыз дан ор нын би ік теу ғып отыр ды. 
Онан соң қа ба ғын шы тып, ой ға бат қан күй де тө мен де гі үңі рейе 
қа рау ытып жат қан те рең құз ға көз жі бер ді. Біз де ерік сіз ен ді со-
лай қа рай жал тақ та дық. Құз іші қор қы ныш ты.

– Ер те де бір же тім ба ла боп ты... – деп Аян екін ші ер те гі сін бас-
та ды.

Сы быр лай шық қан дау сын да өз айт қа ны на қа лай да қалт қы-
сыз сен ді ре тін дей ке ре мет бір күш бар. Біз тым-ты рыс боп ты на 
қал дық. Бір сәт ке дәл ас ты мыз дан – қо ра ның іші нен жыл қы лар-
дың кү тір-кү тір шөп жеп тұр ға ны, пыс қыр ға ны, тар пы ған да ры, 
қа сын ған да ры ес тіл ді. Бі рақ бір тін деп Аян ның ер те гі сі қыз ған 
сай ын, әл гі ды быс тар дың бә рі құ лақ тан шет қа лып, тө ңі рек ті – 
бү кіл Еш кі өл мес бау рай ын, тө мен де гі те рең құз ды ға жай ып бір 
ты ныш тық бас ты. Бұл дү ние – ер те гі қи ял дү ние сі не, си қыр лы 
дү ние ге ай на лып, біз өзі міз дің бар-жо ғы мыз ды да ұмыт қан дай 
бол дық. Сол күн нен бас тап, күн де кеш кі сін ат қо ра ның тө бе сі не 
жи на лу ды әдет ке ай нал дыр дық... Ға жап ер те гі лер еді... Дү ние де-
гі жақ сы лық атау лы ның бәр-бә рі: ер лік те, із гі лік те, сұ лу лық пен 
ақыл ды лық та, әйт еу ір адам ға тән не бір асыл қа си ет тің бар лы ғы 
да сол Аян ның ер те гі ле рін де бо лу шы еді. Аян ба тыр лық ту ра лы 
ер те гі айт қан да, біз – алым-жұ лым ки ін ген қа ра бор бай ба ла лар, 
бір сәт ке жа дау қал пы мыз ды ұмы тып, ше ті міз ден: көк сем сер ді АР
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жарқ-жұрқ ет кі зіп, ат ой нақ та тып, 
жау ға қар сы арыс тан ша ша ба тын на ғыз 
қас ба тыр дай се зі ну ші едік өзі міз ді. 
Өмі рі міз де қос ау ыз мыл тық тан өз ге 
еш те ңе ні көр ме сек те, жарқ-жұрқ ет кен 
көк сем сер тұр ған да зең бі рек, пу ле мет 
де ген дер ай тар сөз ге, кө ңіл ге ол қы тү-
сіп, ой ын шық си яқ ты боп қа ла тын. 
Өйт ке ні Аян ның ер те гі ле рін де гі ба тыр-
лар сіл те ген көк сем сер ге қы зы ғып ила-
на ты ны мыз сон ша, оны қа ру біт кен нің 
құ дайы кө ре тін біз.

– Ух, шір кін, сон дай сем се рім боп 
мен де со ғыс қа бар сам, фа шис тер ді ту ра 
бау ша қияр едім, – деп тіс те не тін Есік-
бай.

– Ал мен бар ғой, тек бас та ры нан 
ға на ша бар едім, – дейт ін Са дық ар ман 
ет кен дей дау сын со за сөй леп, құ шыр ла-
нып. 

– Көк сем сер ді жарқ-жұрқ ет кі зіп 
ке ле жат қа ным да, ал дымнан кө кем шы-
ға кел се... Ой, ке ре мет бо лар еді-ау, ә?

Мұ нан әрі со ғыс қа ба ру ды, фа шис-
тер ді қы ру ды, сөйт іп әке-аға ла ры мыз-
ды тау ып алу ды әр қай сы мыз өзі міз ше 
сөз етіп, тәт ті ар ман ға шо ма тын быз... 
Өзі же тім бол ған соң ба, кім біл сін, Аян-
ның ер те гі ле рі кө бі не же тім ба ла ту ра лы 
бо лу шы еді. Же тім ба ла ның тағ ды ры на 
бай ла ныс ты үрей лі ер те гі ні бас та ған 
кез де, ау ыл дың ше тін де гі сай-са ла ны, 
жы ра-құз ды те гіс: жал мау ыз кем пір-
лер, жез тыр нақ тар, жал ғыз көз ді дәу-
лер, дию-пе рі лер жай лап кет кен дей бо-
лу шы еді. Тө ңі рек те гіс үрей ге то ла тын. 
Құз жақ тан соқ қан су ық жел дің ызы ңы 
не ше түр лі боп құ бы лып ес ті ле тін. Бір де 
сың сып, бір де ұлы ған дай үн ке ле тін құ-
лақ қа... Біз әр ды быс ты қалт жі бер мес-
тен үр пиі сіп, бі реу «а!» де се, «ой бай», 

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Екінші дүниежүзілік
соғыс жылдарында Қа
зақстан өзiнiң барлық
мүмкiндiктерiн – адам
дар, өндiрiстiк қуаттар,
табиғат байлығы мен
рухани қорын майдан
талабына бағындырды.
Майданға Қазақстанның
әрбiр төртiншi азаматы
аттанды. Бұл соғыста
Қазақстан 602 939 ада
мынанайырылды.Әрбiр
екiншiқазақстандықмай
дан даласынан қайтып
оралмады.
Көпұлтты Қазақстан

нан аттанған жауынгер
лер соғыста жанқияр
лықпен ерлік көрсетсе,
тылдағы еңбеккерлер
жанкештілікпен еңбек
етті. Соғыстың 4 жылы
ішінде Қазақстан мем
лекетке482,8мыңтонна
астық, 217,6 мың тонна
картоп, 143,2 мың тон
на көгөніс, 1193,2 мың
тоннақантқызылшасын,
155,3 мың тонна мақта
тапсырды.Қазақстанең
бекшілері майданға 25
миллионданажылыки
ім,Отанқорғауқорына4
миллиардсомнанастам
қаражатберді.
«Қазақстантарихы»
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«ат тан ға» бір дей са лып тым-ты ра ғай зы ту ға дай ын оты ра тын быз. 
Ға жап ер те гі лер!.. Ер те гі біт кен кез де ға на «уһ» деп ер кін ты ныс-
тап, құ рыс тап қал ған бойы мыз ды жа зып, ке рі ліп-со зы лып, же тім 
ба ла ның ба қыт қа ке нел ге ні не шын жү рек тен қу ана тын быз...

...Кей кү ні Аян си рек тіс те рін көр се те оты рып, жы мың-жы-
мың кү ліп қо йып, кө ңіл ді, күл дір гі ер те гі лер ді бас тай тын... Ол 
кү ні біз дү ние де со ғыс де ген нің бар еке нін, әр қай сы сымыз дың 
әке-аға ла ры мыз алыс та, со нау ба тыс та жау ған оқ тың ас тын да 
жүр ге нін де ес тен шы ға ра тын быз.

– Аян, та ғы да осын дай бір ер те гі айт шы, – деп, тұс-тұс тан жа-
лы на тын быз оған. Бі рақ Аян бір түн де бір ер те гі ден ар тық қа лай 
жа лын саң да айт пай тын. Ор ны нан тұ рып, үс тін қа ғып:

– Түн ор та сы бо лып қал ды ғой, же тер ен ді, – дей тін сал мақ-
тап сөй леп, – сен дер қы зық сың дар, бір күн нің ішін де екі ер те гі ні 
ой лап шы ға ру оңай дей сің дер ме? – деп қоя тын онан соң... Оның 
асы ға кү те тін ша ғы – күн нің ұя сы на қо нуы. Күн ұя сы на қон ды 
де ген ше-ақ жү зі жа ды рап са ла бе ре ді.

– Ал, жү рің дер, мен ке ше гі ден де қы зық ер те гі ай та мын, – деп 
елік ті ре жө не ле ді. Кей де ер те гі тың дау ға ол күн діз де ша қы ра тын.

– Сыр ға нақ де ген не ме не, тек ки ім тоз ды рып, шар шау, – деп 
мен сін бе ген дей ер нін шүйі ріп қоя тын.

– Мы на лар ша на ма?! – дей тін мұр нын ты жы рай тып. Шір кін, 
өзі нің ру лі бар, ал дын да ша мы бар, ыл ди ға да, өр ге де бір дей сыр-
ға най тын ша на бол са.

– Ой, қой шы, он дай ша на бо лу шы ма еді?
– Бол ған да қан дай. Қо бы лан ды ба тыр дың Тай бу ры лын дай 

ұша тын ат тар бар ма? Бар. Ен де ше ыл ди-өр ге бір дей сыр ға най тын 
руль ді ша на да бар...

Бір кү ні күн бұлт та нып, оңы нан баяу ға на ыз ғы рық жел со ғып 
тұр ды. Қа раң ғы лық ер те түс кен. Біз де дағ ды бо йын ша, ау ыл үй-
ле рі шам жа ға бас та ған кез де ат қо ра ның тө бе сі не жи на ла қал дық. 
Аян бұл кү ні өте-мө те кө ңіл ді еді.

– Әй, мен сен дер ге бір қы зық ай та йын ба, – де ді ол сүй ін ші сұ-
ра ған дай қуа ныш ты үн мен. – Мен бү гін таң ал дын да тү сім де ағам-
ды көр дім. Рас ай там. Түн де жа тар да ағам ның паль то сын ба сы ма 
жас тап, көп ке дей ін иі сін иіс кеп жат қам. Ағам ның иі сі сі ңіп қап-
ты. Бір түр лі жу сан ның иі сі си яқ ты жақ сы иіс. Мен бүйт іп жа ға-
сы на мұр ным ды ты ғып ал дым да, ұзақ-ұзақ иіс ке дім. Әжем ыл ғи: 
«ағаң ды анау Жу сан тө бе нің үс тін де, мал қа йырам деп жүр ген де, 
ай да ла да тап қан мын» дей тін... Ме нің ағам да жу сан ның иі сі со дан 
қал ған... Сөйт іп жа тып ұй ық тап едім, тү сі ме кір ді...АР
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– Мен де ыл ғи кө кем нің паль то-
сын жа мы лып жа та мын. Ме нің кө-
кем нің паль то сы нан да жу сан ның 
иі сі шы ғып тұ рады, – де ді бір ба ла. 
Сөйт кен ше бол ған жоқ, тұс-тұс тан 
жа мы рай дуыл дап, со ғыс та жүр ген 
әке ле рі міз дің, аға ла ры мыз дың үй-
де қал ған ки ім де рін ес ке алып, 
олар дан шы ға тын иіс ті сөз етіп кет-
тік. Жә не бір қы зы ғы – көп ші лі гі-
міз ол иіс ті жу сан ның, дәл өзі міз дің 
ау ыл дың ір ге сін де гі жу сан ның иі-
сін дей дес тік. Онан бір кез де Аян:

– Ме нен де жу сан ның иі сі шы-
ғып тұ ра ды, аға ма тарт қан мын. 
Мі не, иіс кеп кө рің дер ші, – деп өз 
омы ра уы на тұм сы ғын тық ты. Біз 
де реу ке зек те сіп, оның омы ра уын 
иіс кеу ге кі ріс тік. Өзі айт қан нан ба, 
әл де шы ны мен со лай ма, әй теуір, 
Аян ның омы ра уы нан бұр қы рап 
жу сан ның иі сі шы ғып тұр ған дай 
кө рін ді біз ге.

– Рас-ей, жу сан ның иі сі шы ғады.
– Қан дай сүй кім ді-ей, жу сан-

ның иі сі, – дес тік бір ау ыз дан. Онан 
соң әр қай сы мыз өз омы рау ымыз ға 
тұм сы ғы мыз ды ты ғып, өзі міз дің 
иі сі міз ді өзі міз иіс кеп, жа ңа лық 
аш қан дай:

– Әй, ме нен де жу сан ның иі сі 
шы ға ды-ей.

– Ме нен де... Мі не, иіс кеп көр-
ші... ту ра жаз ды гү ні Жу сан ды тө бе-
нің иі сін дей... – де сіп жан-жақ тан 
шу лап кет тік.

Қу со ғыс тың бе сік тен бе лі міз 
шық пай жат қан да-ақ біз дің жү ре-
гі міз ге сал ған жа ра сы қан ша ма еді. 
Сол жа ра ның тыр ты ғы өмір бойы 
удай сыз дап, жан ға ба тып өтер-ау. 

Жусан–астралылартұқым
дасына жататын көпжылдық,
кейде бір не екіжылдықшөп
тесін өсімдіктер тегі, көбіне
шалабұта.

Қазақстанның барлық же
рінде–шөлшөлейттідалада,
таулыжерлердеөсетін81түрі
бар. Жусанның биіктігі 10–60
см, кейде 1,5–2 метрдей бо
лады.Сабағытікнемесежер
гежайылыпөседі.Жапырағы
кезектесіпорналасқан,қауыр
сын тәрізді, шеті тілімденген,
кейде бүтін жиекті. Ұсақ гүлі
қос жынысты, сары түсті, се
беттерікөп,әбденпіскенкезде
шашыраңқы иіліп келген сы
пыртқы гүлшоғырын құрайды.
Шілдеден қыркүйекке дейін
гүлдейді. Жемісі – тұқымша.
Жусанның 17 түрі сирек кез
десетінэндемиктүргежатады,
алҚазақстандағанаөсетінбір
түрі–дәрмененіңдәрілікшөп
ретіндеерекшемәнібар.Шыр
ғалжын жусанның жапырағы
мен сабағын жеуге болады,
құм жусаны құм тоқтату үшін
пайдаланылады. Арасында
улы түрі (таврий жусаны) де
кездеседі, оны мал жемейді.
Жусан – құнарлымал азығы,
дәрілік, бояуыш, тағамдық,
витаминді, эфирмайлы өсім
дік. Жусанды қолдан (мыса
лы,тамыржусан)даөсіреді.
Балаларэнциклопедиясынан

Бағалы	дерек
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Еш уа қыт ұмы тыл мас. Асыр са лар бал ғын ша ғы мыз да тағ дыр біз дің 
қа быр ға мыз ға да бар зі лін сал ды ғой. Сон да да бол са бас қа мыз дан 
гө рі Аян ға қат ты ба тып еді. Тағ дыр оған де ген де еш те ңе сін ая мады.

...Жаз ор та сы. Аңы зақ жел ұйт қи соқ қан ыс тық күн нің бі рін-
де ау ыл ға та ғы бір қа ра лы қа ғаз кел ді. Бұл жол ғы қа ра қа ғаз еш-
кім нің үйі нен зар лы жоқ тау ай та тын дау ыс шы ғар ған жоқ. Бұл 
жол ғы қа ра лы қа ғаз Аян ға кел ген еді. Ол үн сіз қа был да ды. Қа ра-
лы қа ғаз ды ұзақ оты рып, екі-үш рет ежік теп оқы ды да, төрт бүк-
теп ыш қыр қал та сы на тық ты. Онан соң ой нап жүр ген ба ла лар дың 
жа ны на кеп, әде тін ше алыс-жұ лыс ты сырт тай қа рап, қы зық тап 
тұр ды. Тек ба ла лар үй ді-үйі не та ра ған кез де, ол ау ыл дың ше тін-
де гі ат қо ра ға ба рып кір ді. Со ңы нан мен де бар дым.

Аян қа раң ғы бұ рыш та бір уыс боп бү рі сіп, екі ала қа ны мен бе тін 
ба сып, сол қыл дап жы лап отыр екен. Ұзақ жы ла ды. Онан соң кө зін 
сүрт ті де, қо ра дан шық ты. Сырт қа шық қан соң көр дім, кө зі қып-
қы зыл боп ке тіп ті. Ма ған қа ра ды да, өзі нен-өзі жы ми ып күлді.

–  Күн ыс тық, ә! – де ді.
Осы дан кей ін бір же ті өт кен соң, ер тең гі сін он шақ ты қо зы-

лақ ты тау ға қа рай өр гі зіп жі бе ріп, қай тар жол да Ба пай дың есі гі-
нің ал дын да тұр ған ар ба ға кө зім түс ті. Бір сы пы ра ба ла лар осын да 
екен. Аян жол ға жү ре тін адам дай бар-жо ғын киі ніп ап ты. Мен 
таяп кел ген де, шет теу тұр ған Есік бай сы быр лап қа на:

–  Аян ба ла лар үйі не кет ке лі жа тыр, – де ді.
Осы кез де үй ле рі нен ар ба ай дау шы жі гіт жә не Ба пай мен 

кем пі рі шық ты. Ба пай ар ба ай дау шы ға Аян ды стан ция ға дей ін 
ама нат қып тап сыр ға нын қай та-қай та ай та бе ре ді. Ал кем пір кеп, 
Аян ның бе ті нен сүй ді, кө зі не жас ал ды.

–  Қа ра ғым, жо лың бол сын, – де ді жы лам сы рап. – Жақ сы дан 
қал ған тұ яқ ең, қай да жүр сең де аман бол. Адам бол саң, тау ып ке-
лер сің әлі...

Ба пай кеп, Аян ның бе ті нен сүй ді.
–  Аман-есен ба рып ор на лас қан соң хат жаз, – деп қой ды. Аян 

ба ла лар дың бә рі мен қол алы сып қош тас ты.
–  Мен әлі бә рі ңе де хат жа зып тұ ра мын, – де ді кү лім сі реп. Есік-

бай ар ба ның ар ты на жа бы сып ап, оны талай жер ге дей ін шы ға рып 
сал ды. Ар ба дан тү сіп қап, қа ра жол дың үс тін де сек сиіп ұзақ тұр ды. 
Қай та кел ген де өте кө ңіл сіз еді. Са дық ой на йық деп еді, ол:

–  Ме нің ба сым ауы рып тұр, – деп үйі не кет ті.
Сол сәт те бә рі міз дің де о йын ға еш зау қы мыз жоқ, кө ңіл сіз едік. 

Көз ұшын да бұл ды рап ар ба ке тіп ба ра ды. Қа ра жол дың ша ңын 
бұр қыл да тып ба ра ды. Аян бас киі мін алып, біз ге бұл ғап қоя ды...АР
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Біз, ба ла лар, Аян ды көп уа қыт қа 
дейін ес ке алып, сөз қы лу шы едік. Кей де 
кеш кі лік бір жер ге жи на лып ап, ала қыс-
тай Аян айт қан ер те гі лер дің ес те қал ған-
да рын қай талай ай тып та жүр дік. Аян-
ның ер те гі ле рі нің кө ңі лі міз ге ұя ла ға ны 
сон ша, кей ін ержет кен кез де рі міз де өзі-
міз ден кі ші ба ла лар ды там сан ды ра оты ра 
ай та тын быз. Жаз ға са лым Жу сан ды тө бе 

жақ тан қо ңыр сал қын са мал есе ді. Аш қыл тым иіс аң қи ды. Жу-
сан ның иі сі. Сон да есі ме та ғы да Аян тү се ді.

Шы нын да да, бұл күн де Аян қай да екен? Ті рі ме екен? Он дай 
ба ла ті рі бо луы ти іс! Он дай ба ла ал ды на нен дей мұ рат қой са да 
же те ді. Ал ті рі бол са, Жу сан ды тө бе ге бір орал мауы қа лай?! Жу-
сан ның иісін са ғын бауы мүм кін емес қой!

 	«Бі	лу»

1. Жа зу шы Са йын Мұр ат бе ков ту ра лы қан дай мә лі мет ал-
дың дар?

2. «Жу сан иі сі» әң гі ме сін де гі Аян ау ыл ға кім мен, қа шан 
кө шіп ке ле ді?

3. Аян ды ау ыл ба ла ла ры қа лай қар сы ал ды?
4. Ба ла лар дың ар ма ны қан дай еді?
5. Ба ла лар Аян ды қа лай ес те рі не алу шы еді?
6. Әң гі ме ні ай тып отыр ған ба ла ға жу сан ның иі сі кім ді есі не 

тү сі ре ді?
7. Қа ра лы қа ғаз де ген не? Аян ға кел ген қа ра қа ғаз дың бас-

қа лар дан а йыр ма шы лы ғы не де?
8. Аян қа ра қа ғаз ды қа лай қа был да ды? Қа лай әсер ет ті деп 

ой лай сың дар?
9. Аян жа сы рын ған ат қо ра ның іші қан дай?
 Аян кім нен, не ге жа сы ры нып жы ла ды?
10. Аян ның қан дай ба ла еке нін бай қа дың дар?
11. Со ғыс жыл да рын да ғы ба ла лар өмі рі  қа лай бей не лен ген-

ді гі ту ра лы ай тып бе рің дер.
12. «Жу сан иі сі» әң гі ме сін де ау ыл тір ші лі гі қа лай су рет тел-

ген?

«Тү	сі	ну»

1. Қан дай се беп пен Аян әже сі мен бас қа ау ыл ға кө шіп ке ле ді?

жу	сан	–ащыдәмді,
көкшілбозғылттүстіала
сашөп
аңы	зақ	жел	–ылғалы

өтеаз,температурасы
жоғарыжазайларында
болатынқұрғақжел

Сөз	мар	жан

Бі	лу

Түсіну
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2. Не лік тен ба ла лар дың оқуы тоқ тап қа ла ды?
3. Аян ның то бы ғы не лік тен тай ғыш бо лып ке те ді?
4. Аян ер те гі ні қан дай мақ сат пен ай та ды деп ой лай сың дар? 

Оның ер те гі сі қа лай бас тала ды? Он да қан дай мән бар?
5. «Жү рек ке сал ған жа ра» де ген ді қа лай тү сі не сін дер?

«Тал	дау»

Аян мен бас қа ау ыл ба ла ла рын са лыс ты рың дар.

«Жи	нақ	тау»

1. Шы ғар ма ның та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.
2. Аян ға тән қа си ет тер ді топ тау сыз ба сы ар қы лы көр се тің дер.

Аян қандай?

«Қол	да	ну»

1. Жа зу шы шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы өз де рің де қо сым ша 
мә лі мет тер тау ып, бір-бі рің мен диа лог құ рың дар.

2. Әң гі ме оқи ға сы орын ал ған ау ыл тір ші лі гі, со ғыс зар дап-
та ры ту ра лы әң гі ме леп бе рің дер.

3. Оқулық, хрестоматия материалдарын пайдаланып, әң-
гі ме кей іп кер ле рі не көркем ауыстыруларды қолданып, 
мі нез де ме бе рің дер.

Әң гі ме 
кейіп ке рі

Адам гер ші лік 
қа си ет те рі

 Қан дай әсер 
қал ды ра ды?

4. Шы ғар ма ны тү сі ніп оқып шы ғып, тап сыр ма лар ды орын-
даң дар:
– мә тін маз мұ ны на сәй кес та қы рып ты анық таң дар;
– мә тін ді бір не ше ма ғы на лық бө лік ке бө лің дер;
– әр бө лік ке атау бе рің дер;
– әр бө лік тің не гіз гі ой ын біл ді ре тін сөй лем дер ді та-

быңдар;

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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– мә тін де гі бар лық кей іп кер лер ді ке зе гі мен атап 
шығыңдар;

– кей іп кер лер ді си пат тайт ын сөз, сөз тір ке сі, сөй-
лемдер ді анық таң дар;

– кей іп кер лер дің ой тол ға мын біл ді ре тін сөй лем ді 
көрсе тің дер;

– шы ғар ма да ғы оқи ға орын ал ған жер лер ді атаң дар;
– шы ғар ма ны аяқ тау дың нұс қа сын ұсы ның дар.

5. Аян ер те гі ні көп ай та ды, бі рақ маз мұ ны то лық бе ріл-
мей ді. Өз де рің Аян ер те гі сін то лық құ рас ты рып кө ріңдер.

6. «Аян ның бо ла ша ғы» та қы ры бын да әң гі ме ні жал ғас ты-
рыңдар.

7. Аян ға қан дай маз мұн да хат жа зар едің дер?
8. Біз дің елі міз де же тім ба ла лар ға жа са ла тын қам қор лық 

ту ра лы не бі ле сің дер? Же тім ба ла лар мә се ле сін ше ше тін 
қан дай жо ба лар ұсы нар едің дер? Жо ба жұ мы сын орын-
дап кө рің дер. Жо ба жұ мы сын орын дау ал го рит мін құ-
рың дар.

9. Жу сан қан дай өсім дік? Тың мә лі мет тер тау ып ке лің дер.
10. Әдеби-көркемдегіш құралдарды пайдаланып, табиғат 

көрінісін, оқиғалар орнын сипаттап жазыңдар.

«Ба	ға	бе	ру»	

1. Шы ғар ма ның «Жу сан иі сі» деп ата лу се бе бін тү сін ді рің-
дер. Аян үшін жу сан иі сі не ні біл ді ре ді? Жу сан иі сі ар-
қы лы ав тор қан дай ой тас тай ды?

2. Аян тағ ды ры қа лай бол ды деп ой лай сың дар?
3. Әң гі ме нің аяқ та луы ту ра лы ой ла рың мен бө лі сің дер.  
4. «Төрт сөй лем» тә сі лі арқылы ой-пікірлеріңмен бөлісіңдер:
 Пі кір. «Жу сан иі сі» әң гі ме сі нің маз мұ ны бо йын ша пі кір-

ле рің ді бір сөй лем мен біл ді рің дер.
 Дә лел. Пі кір ле рің ді бір сөй лем мен дә лел дең дер.
 Мы сал. Пі кір ле рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып, мы сал 

кел ті рің дер.
 Қо ры тын ды. Та қы рып бо йын ша қо ры тын ды шы ға рыңдар.

Аянменнемесебасқаауылбалаларымендиалогқұруүлгісінкөр
сетіңдер.

Баға	беру

Диалог	құру
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С.Мұратбековтің «Жабайы алма», «Өліара», «Қылау» атты
шығармаларыноқыңдар.Жазушыкейіпкерлерігалереясынқұрыңдар.

Әде	би	ет	тео	рия	сы

Жанр,	сю	жет,	фа	бу	ла,	эпи	зод
Жанр–өнердіңбарлықтүрлеріндетарихиқалыптасқаніштейжік

телімжүйесі,әдебишығарманыңбелгілібіртүрі.Жанрәріәдебиеттің
тегін (эпос, лирика, драма), әрі әдеби шығарма түрлерін (әңгіме,
новелла,баллада,повестьжәнет.б.)белгілейтінтерминретіндеқол
данылады.

Сюжет – көркемшығармадағы оқиғалардың ретретімен баян
далып, бірбірімен байланысып, біртұтас желі құруы. Кез келген
шығарманы алатын болсақ, онда суреттелетін оқиғаның басталуы,
дамуы,аяқталуыбар.Оқиғағақатыстыадамдардаүйлесімдіәрекет
тергетүседі.Сюжеттіңбасталуыэкспозициядепаталады.Сюжеттік
байланыс–адамдарарасындағыәрекеттіңбасы,шығармаарқауын
дағынегізгіоқиғаныңтуындаусебебі.Сюжеттікдамудыңеңжоғарғы
сатысы–шығарманыңшарықтаушегі.Мұндаадамдарарасындағы
қимыләрекет күшейіп, барлық оқиғалармен құбылыстаршоғырла
нады.Шығармасюжетініңшешушікезеңі–шешім.Бұл–суреткердің
өзі суреттеп отырған өміршындығынашығарған «үкімі», түрлі тар
тыстантуғаннақтынәтиже.

Фабула – шығармада айтылатын оқиғалардың жиынтығы.
Фабула– кейіпкерлердіңбасынанөткеноқиғалардың қиялдағы тіз
бегіболса,сюжет–фабуланыңмәтіндегііріктелгенкөрінісі.Мәтінде
сюжеттікелейберіледі,алфабуланыоқырмансюжеттеаталғанэле
менттербойыншақалпынакелтіреалады.

Эпизод – әдеби шығарма сюжетіндегі өз мәні бар жеке оқиға
немесешығарманыңбасаяғытиянақтыбірбөлшегі.

«Қазақәдебиеті»анықтамалығынан

С.Мұратбековтің«Жусаниісі»әңгімесініңсюжетіне,эпизодтарына
талдаужасаңдар.

Кітапсүйерлер	үшін

Тапсырма
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«Алтайдай асқақ, оның оқжетпесшыңдарындай биік еді.
Шығыстанжарқырапшыққанжұлдызеді»,–депҚасымҚайсенов
айтыпкеткенқаламгерәлеміқандай?

 ОРАЛ	ХАН	БӨ	КЕЙ

Орал хан Бө кей 1943 жы лы Шы ғыс 
Қа зақ стан об лы сы Қа тон қа ра ғай ау да ны-
на қа рас ты Шың ғыс тай ауы лын да ту ған. 
Бо ла шақ жа зу шы сұ ра пыл со ғыс тың от-
ты жыл да рын да дү ние ге кел ді.

Әке сі Бө кей «Қал қа ман-Ма мыр», 
«Ал па мыс», «Қо зы Көр пеш-Ба ян сұ лу» 
қис са ла рын жат қа біл се, ана сы Кү лия 
той-жи ын да суы рып са лып, өлең ай тып, 
құр бы ла рын ай тыс қа ша қы рып, отыр-
ған же рін ду манға айналдыратын жан 
бол ған. Сон дық тан Орал хан әде би ет пен 
өнер ге бей ім бо лып өсе ді. Орал хан ның 
ата-ана сы алыс та мал да жүр ген дік тен, 
әп ке ле рі мен бір ге кө бі не се әже сі нің 
тәр бие сін де бол ған. Кей ін нен осы әже 
тәр бие сі жай лы «Апам ның ас тауы» әң-
гі ме сін де ерек ше те бі ре ніс пен ба ян да ған.

Қа лам гер дің кез кел ген шы ғар ма сы-
нан оның ту ған же рі не, жал пы адам зат 
ба ла сы на де ген са ғы ны шын кө ру ге 

ОРАЛХАНБӨКЕЙ
(1943–1993)

Естеріңе	түсіріңдер:

СайынМұратбековтің«Жусаниісі»әңгімесінің
кейіпкерлерітуралынебілдіңдер?

Меңгерілетін	білім:

ОралханБөкейкім?

«Тортаймінерақбозат»әңгімесініңтақырыбы
менидеясықандай?

Оралхан Бөкей жиыр
масыншы ғасырдағы қа
зақ әдебиетінің ең сүлей
суреткерінің бірі ретінде
әлемдік танымдылыққа
ие болды... Оралхан аз
ғантай ғұмырында сон
дай асқаралыбиікке өзін
де,елінде,туғанәдебие
тіндешығарыпүлгерді.

Ә.Кекілбаев

Зергер	сөз
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бо ла ды. Ал ғаш қы шы ғар ма сы – «Са ры-
ар қа ның жаң бы ры» әң гі ме сі. Жа зу шы 
есі мін та ныт қан – «Мұз тау» ат ты по ве-
сі. Орал хан Бө кей дің ту ған жер та би ға-
тын, со ғыс тан кей ін гі ау ыл өмі рін, адам-
дар тағ ды рын ерек ше су рет те ген шы ғар-
ма сы ның бі рі – «Тор тай мі нер ақ боз 
ат» әң гі ме сі. Жа зу шы же тім ба ла Тор тай 
об ра зы ар қы лы тө зім ді лік, қа йырым ды-
лық, бау ыр мал дық си яқ ты қа си ет тер ді 
дә ріп тей ді. Тор тай – бі лім ге өте құш тар 
ба ла, ер те ден қа ра кеш ке дей ін кі тап оқи-
ды, жа зу шы, үл кен адам бол ғы сы ке ле ді. 
«Бұл дү ние де мен пір тұ тар, сыр ла сар 
жал ғыз-ақ нәр сем бар, ол – кі тап... Әкем 
де, ше шем де сол – кі тап... Шы ным ды ай-
та йын шы, кі тап жа зып, жа зу шы бол ғым 
ке ле ді», – дей тін. Бі рақ Тор тай ар ма ны 
орын дал май ды, қия лын да ғы ақ боз ат ты 
до сы на сый лай ды.

Шы ғар ма шы лық өмі рі өнер мен, со-
ның ін жу-мар жа ны мен көм ке ріл ген Орал-
хан Бө кей шы ғар ма ла ры – «Қар қы зы», 
«Атау-ке ре», «Жы лы мық», «Жа сын», 
«Сай тан кө пір», «Мұз тау», «Ұй қым 
кел мей ді», «Же тім бо та», «Мы нау ап-
пақ дү ние», «Бә рі де май дан».

«Біз дің жақ та қыс ұзақ» ат ты кі та-
бы үшін Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Мем ле-
кет тік сый лы ғы бе ріл ді. Жа зу шы қа зақ 
дра ма тур гия сы ның да муы на да өзі нің 
үле сін қос қан. Оның «Құ лы ным ме нің», 
«Те ке ті рес», «Қар қы зы», «Бар мы сың, 
ма хаб бат?» пьеса ла ры өмір шын ды ғын, 
за ман ты ны сын ке ңі нен су рет тей ді.

Жа зу шы ның көп те ген шы ғар ма ла ры 
ТМД жә не ше тел тіл де рі не ау да ры лып, 
оқыр ман да рын тап ты. «Кі сі киік», «Бес 
ти ын» шы ғар ма ла ры бо йын ша көр кем 
фильм дер тү сі ріл ді, ту ған ауы лын да 
ақын ның мұ ра жай үйі ашыл ды.

Адамдыардақтау,оның
ұлылығынжырлау,жалпы
алғанда, Оралхан повес
терінің негізгі тақырыбы
деседеболады.

С.Қирабаев
Оралханның прозасы

өзінің терең өміршеңдігі
менқұнды.Ол–өзоқыр
манын ешқашан жоғал
тып алмайтын шын ба
қыттыжазушы.

А.Кемелбаева
Оралхан прозасымен

де, драматургиясымен
де, тіпті асқақ мінезімен
детұныптұрғансөзөне
рініңшеберіболатын.

Қ.Сұлтанов

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

1976жылыОралханБөкей«Құлынымменің»пьесасыүшінҚа
зақстан Республикасы Жастар сыйлығының лауреаты, 1978 жылы
«Найзағайізі»повестеріменәңгімелеріүшінН.Островскийатындағы
Бүкілодақтықәдебисыйлықтыңлауреаты,1986жылы«Біздіңжақта
қыс ұзақ» повестері мен әңгімелері үшінАбай атындағы Қазақстан
РеспубликасыныңМемлекеттіксыйлығыныңлауреатыатанды.

ОралханБөкей–есімідүниежүзінетанымалжазушы,шығарма
ларыорыс,ағылшын,француз,неміс,жапон,араб,қытайжәнебасқа
дахалықтардыңтілдерінеаударылған.

ОралханБөкейдіңшығармаларынан«Кісікиік» (1985, режиссері
М.Смағұлов),«Сайтанкөпір» (1986,режиссеріД.Манабаев) көркем
фильмдеріжәне«Кербұғы»(1986,балетмейстерБ.Аюханов)балеті
қойылды.

«Қазақстан»ұлттықэнциклопедиясынан

Оралханныңәдебиетке бейімділігі оқушы кезіндеақ көріне бастаған.Ол әдеби
кітаптардыөтекөпоқып,бейнелеп,шешенсөйлеугебейім,жүрістұрысытиянақ
ты,өзгелергесынкөзбенқарайтын,көпшілбалаболған.Оралханоқушыларара
сындакөркемәдебиеттерконференциясынөткізіп,ондаөзіоқығанкітаптарындағы
кейіпкерлертуралыүнемісипаттамажасаптұрған.Ауылдағышағынклубтаәдеби
кештердіжиіөткізген.Жазушылардыңшығармаларынжатқаайтқан,қазақжазушы
ларыныңішіндеСұлтанмахмұтпенБейімбеттіқаттыпіртұтқан.Өзініңалғашқы«Са
рыарқаныңжаңбыры»аттыәңгімесінСұлтанмахмұтқаарнаса,«Шұғаныңбелгісін»
талайалқалытоптатебіреніптұрып,жатқаайтқанынкөргенкуәгерлерәлікүнгежыр
қыпайтады.

«Танымалесімдер»кітабынан

Бағалы	дерек
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Ауыл өмірі, жетім бала тағдыры, арманқиялы, адамдар
арасындағықарымқатынасжазушышығармасындажанжақты
көрінісбереді.

Тор	тай	мі	нер	ақ	боз	ат

Біз дің ау ыл Са лық сал ған ның иы ғын да отыр ған. Шіл де нің дәл 
ор та сы бол са да, бұл жер де қо ңыр сал қын, бұлт сыз күн де рі та мыл-
жы ған та ма ша мез гіл бас та лу шы еді. Не ыс тық емес, не су ық емес 
жай лау дың жай ма-шуақ сә тін де, тө бең нен көк пең бек бо лып төң-
ке рі ліп тұ рар ас пан ға қа ра ғай дың бүр ші гін лақ ты рып ой най сың. 
Қан ша құ ла саң – ау ыр сын бай тын, қан ша ау на саң – жа пы рыл-
май тын күл те лен ген кү рең се ба ла пан та ба ны мыз ға кі лем дей 
жұм сақ тиюші еді-ау. Те ңіз бе ті нен қан ша ма би ік бол ға ны мен, 
осы Са лық сал ған ның кез кел ген же рі нен же ро шақ қаз саң, көл-
кіл де ген су шы ға ке ле тін. Әсі ре се, жаң быр лы күн де рі қыр дан 
құ ла ған бұ лақ лай саң ға ай на лып, шо шай тып-шо шай тып қа ра ғай 
бө ре не ден қи ып сал ған үй лер дің ма за сын ке ті ре тін. Ол кез де – 
кол хоз. Кол хоз дың си ыры кү ні не үш рет сау ыла ды. Ал әр 
сауын ның ара сын да шөп шау ып, оны мая лай тын. Кеш ке, тіп ті 
тү ні бойы се па ра тор ға сүт тар тып, май шай қай тын. Шар шау 
де ген ді біл мей тін қыз-ке лін шек тер со ғыс жы лы нан кей ін гі бей біт 
күн нің шуа ғы на жы лы нып, сы зыл та ән са ла тын. Тау ара сын да 
жыл тыл дап от жа ғып, ән шыр қа ған да, лау ла ған жа лын бақ сы дай 
ті лін жа лаң да тып, күй шер тіп, тау-тас ты кү ңі рен тіп тұр ған дай 
әде мі се зі лу ші еді-ау!

Біз дер, ба ла лар, кү ні бойы өгіз 
үй ре тіп, бұ зау жая мыз, үш уақ си ыр сау-
ғы за мыз. Ымырт үйі рі ле, ал ты ба қан құр-
ған аза мат тар дың ма ңа йын да ар па лы сып, 
ти іп-қа шып ұлар дай шу лап ой нап жүр ге-
ні міз. Біз дің іші міз де ме нен екі-үш жас 
үл кен ді гі бар Тор тай ат ты ба ла бо лу шы 
еді. Әке-ше ше ден тым ер те а йыры лып, 
алыс тан қо сы лар аталас та ры ның есі-
гін де жү ре тін. Қой ау зы нан шөп ал мас 
жуас, құ ла ғы ның сәл мү кі сі бар, ба ла 
бо лып көп ой на май тын жас қан шақ еді. 
Бә рі міз ден гө рі ерек ше лі гі, та ңер тең нен 
кеш ке дей ін бас ал май кі тап оқи бе ре тін. 

күл	те	лен	ген	–шоқта
лыптүйілгенбудажіп
кү	рең	се	–саздаужерге

шығатыншабындықшөп
ымырт	–күнбатып,

оныңқызылытарағанға
дейінгіуақыт
се	па	ра	тор	–сүттен

қаймақайыратынсүтмә
шине
мү	кіс	–тіл,құлақсияқ

тыденемүшелерінің
кемістігі,ақаулығы

Сөз	мар	жан
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Қо лы на не ти се, со ны тал ғам сыз оқи тын Тор тай ор та мыз да ғы біл-
гі ші міз, ау зы мыз ды ашып тың дар абы зы мыз сы қыл ды.

Тор тай, әсі ре се, ме ні жақ сы көр ді. Жа ны нан бір елі қал дыр-
май тын. Әкем – фер ма мең ге ру ші сі, үй де ішім-жем мол, ит ба сы на 
ір кіт тө гі ліп жа ту шы еді. Ше шем нің қо лы нан – бір, жо лы нан – екі 
алып, әр күн са йын Тор тай ға та си тын мын. Ол ме ні ал дап, та мақ 
үшін дос бол май тын, қай та: «Мен аш жүр ге нім жоқ, әке ле бер-
ме», – деп ұр са тын-ды. Өз бейі лі мен, кө ңіл хо шы бол ма са ләм деп 
ау зын аш пай тын, әрі құ ла ғы қа қас ес ти тін бол ған соң, әң гі ме ге 
зау қы бо ла бер мей тін. Тек ме ні мен ға на оңа ша сәт тер де ағыл-те-
гіл әң гі ме құ ру шы еді.

Бір кү ні мен Тор тай ды көп із деп, әрең тап тым. Тұр ған үйі 
ау зы на кел ге нін ай тып, қу ып жі бе ріп ті. Са лық сал ған ның ұшар 
ба сын да ғы қа лың тас қо рым ның үң гі рі не кі ріп, от жа ғып отыр 
екен. Ме ні көр ген соң, қуа нып қал ды. Ор ны нан атып тұ рып:

– Ме ні қа лай тап тың, ей? – де ді.
– Се нің үйің – осы тас күр ке емес пе?
Тор тай тас күр ке ні ұя дай қы лып жи нап, та за лап қо йып ты. 

Бұ дан бұ рын да осы жер ге ке ліп, ме ке ні не ай нал дыр ған се кіл ді. 
Қай ран қал дым. Ағаш тан қи ып нар жа сап, үс ті не шөп тө се ген. 
Өзі не тие сі лі кі тап тар әб ден көп оқыл ған дық тан, жем тір-жем тір 
бо лып, бір бұ рыш та жи нау лы тұр. Төр ал дын да еш кі нің те рі сі 
тө сел ген. Қа ра ғай дың жу ан кес пел тек шәр ке сі нен стол жа сап, 
май шам қо йып ты. Тас тан қа лан ған же ро шақ та маз дап жан ған от. 
Сір кі реп жаң быр жау ды. Үң гір ге су ти мей ді екен. Күн бұлт ты 
бол ған соң ба, ымырт ер те үйі рі ліп, көз бай ла на бас та ды. Үй ден 
ұр лап алып шық қан нан мен ірім шік ті стол дың үс ті не қой дым. 
Нар дың ше тін де жа лаң ая ғын сал бы ра тып үн сіз отыр ған Тор тай: 
«Рақ мет», – де ді. Үні бір түр лі кө ңіл сіз, қар лы ғың қы рап шық ты. 
Еш кім жоқ та жы ла ған се кіл ді, от тың сәу ле сі ти ген кө зі қы за рып, 
дом бы ғып тұр еді.

– Әке-ше шең із деп жү рер, үйіңе қайт , қо рық саң, мен шы ға рып 
са ла йын, – де ді Тор тай. «Әке-ше шең» де ген сөз ді қыр сы ғып айт-

қан дай бол ды. Ал әке-ше шем нің ті рі жер 
ба сып жүр ге ні не мен кі нә лі емес едім.

– Се нің жа ны ңа жа та кет сем қай те-
ді? – де дім от тың ша ла сын ысы рып. 

– Қай та сың! – де ді ол міз бақ пай. Мен 
бү гін оны мүл дем та ны май отыр мын. 

– Қай та сың, әке-ше шең ме нің ба сым-
ды жа ра ды.

	ит	ба	сы	на	ір	кіт	тө	гі
лу	–астатөк,ағылтегіл
молшылық
зау	қы	бол	мау	–көңілі

соқпау

Сөз	мар	жан
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– Жар май ды. Сен ме ні қу ма, дос емес 
пе едік.

– «Ора за-на маз – тоқ тық та ға на» де-
ген. «Тоқ ба ла аш ба ла мен ой на май ды» 
де ген.

Мен жау ап бе ре ал ма дым, үн де ме ген 
қал пы, мыл қи ып оты ра бер дім. Тор тай 
мең-зең. Лау ла ған от қа те сіл ген күйі күр-
сін ді. Со дан кей ін нар дан қар ғып түс ті де, 
тас үң гір дің те сі гі нен сырт қа қа ра ды.

 Жау ын ұзақ жау атын тү рі бар. Тө ңі-
рек тұ та сып алып ты.

– Қон ғың кел се, қо на ғой, – де ді ма-
ған. Өзі ті зе сі не са лып, қу бұ тақ ты сын-
дыр ды да, от қа тас та ды. Мен әкел ген 
ірім шік тен бір асап, нар ға қай та мін ді. 
Со дан соң «Алас тал ған Али тет» де ген 
кі тап ты қо лы на алып, әрі-бе рі ау да рыс-

тыр ды да, ір ге жақ қа лақ ты рып жі бер ді. Жаң быр то лас тар емес, 
құ лақ қа тас қа ти іп тай ға нап жат қан сыб дыр-сыб дыр үн ес ті ле ді. 
Күр кі реп, сар қы ра май ұр ла на жау ған нө сер қай да ғы-жай да ғы ны 
ес ке тү сі ріп, қи ял дү ние сі не же те лей ді не ме се маужы ра тып ұй қы-
ны кел ті ре ді екен.

– Бо са ға да отыр ға ның не? – де ді Тор тай. Ба ға на ғы дай емес, 
кө ңіл де ней ін деп ті. – Кел жа ны ма, мен се ні тым жақ сы кө ре мін. 
Бас тық тың ба ла сы мын деп мұр ның ды көк ке кө тер мей сің, қа ра-
па йым сың.

Та со шақ та ғы от тың сәу ле сі тас қа быр ға лар ға тү сіп қо ңыр қай 
тар та ды. Тө бе де те сік бар-ау дей мін, тырс-тырс там шы та ма ды бір 
жер ден. Біз ер тек те гі ес кі дү ние де отыр ған дай едік. Ме нің кең сі-
рі гім ашып, бір түр лі жы ла ғым кел ді.

– Тор тай, – де дім.
– Ау, – де ді.
– Әң гі ме, не ер тек айт шы.
– Бая ғы да бір же тім ба ла бо лып ты, – деп бас та ды...
Бая ғы да бір же тім ба ла бо лып ты... ары қа рай күң гір-күң гір, 

кү бір-сы быр ер тек ке ай на ла ды. Бү гін де ме нің есім де Тор тай айт-
қан ер тек тің кө бі қал ма ған, тіп ті сол ар ман шыл ба ла ның өзін де 
ұмыт қан дай едім... Тек, «бая ғы да бір же тім ба ла бо лып ты» деп 
бас та лу шы еді, ал қа лай аяқ тала ты нын біл мей мін, мүл дем есім де 
жоқ, қа лай аяқ та лу шы еді?..

Өзінғанаойлаған–
Жамандықтыңбелгісі.
Өзгенідеойлаған–
Адамдықтыңбелгісі.

Жақсыарманоздырар,
Жаман–құлқынтоздырар.

Біркүнтұзынтатқанға,
қырықкүнсәлем.

Адамдеген–ардақтыат.

Ағаштамырымен,
Адамдосыменмықты.

Достұтқандықадірле.

Сөздің	көркі	–	мақал

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



118

Ме нің жа дым да та ма ша сақ тал ға ны, 
ол тас үң гір де шөп тө сел ген нар дың үс ті не 
жа тып, оқы ған кі тап та ры мен өзі нің 
ар ман-қия лы ту ра лы түн ор та сы ау ған ша 
айт қан кү бір-кү бір әң гі ме сі нің еміс-еміс 

еле сі ға на. Ме ні жып-жы лы қой ны на алып, аға лық ақы лын 
ай та тын тым зе рек ті гі еді.

– Бұл дү ние де мен пір тұ тар, сыр ла сар жал ғыз-ақ нәр сем 
бар, ол – кі тап, – дей тін. – Әкем де, ше шем де сол – кі тап. Кей-
бі рін екі-үш қай та ра жа лық пай оқып шық тым. Жал ғыз ды ғың, 
же тім ді гің бә рі-бә рі ұмы ты лып, бас қа бір жұ мақ ты өмір ге са пар 
шек кен дей бо ла мын. Әт тең, жағ дай кел се, оқуым ды одан әрі жал-
ғас ты рып, Ал ма ты ға ат та нар едім. Шы ным ды ай та йын шы, кі тап 
жа зып, жа зу шы бол ғым ке ле ді.

Ақ жау ын сір кі реп тұр. Та со шақ та ғы от қо лам тала нып, 
үң гір дің іші не қор қы ныш ұя лап, қа раң ғы ла на бас та ған. Тор тай 
әлі сөй леп жа тыр, сөй леп жа тыр... Ар ма ны тау сы лар емес. Де мі 
құ ла ғым ның тү бі не жып-жы лы бо лып се зі ле ді, еп теп қы тық-
тай ды. Мен үн сіз тың дай бе ре мін. Әл де то ңа зы ған нан, әл де қор-
қы ныш тан, Тор тай дың бауы ры на ты ғы ла тү се мін.

Жай лау дың жа ды ра ған ашық күн де рі нің бі рін де Тор тай ға 
еріп, бұ зау ба ғу ға шық тым. Ме ні кі ерік кен нің ер ме гі сы қыл ды 
еді. Тас шо қы ның ұшар ба сы на дей ін бұ зау лар ды өр гі зіп бар дық 
та, ер кі не қоя бер дік. Өйт ке ні төрт аяқ ты мал бұл жер ден ұзап 
еш қай да ке те ал май тын. Би ік те ген са йын қа лың ба ра ғы ор ман 
тау сы лып, тау дың таз тө бе сі бас тала тын. Заң ғар тау дың тө бе сін де 
үне мі су ық жел со ғып тұ ра тын дық тан, ағаш бол май ды жә не шөп 
те бой лап қа лың өс пей тін та қыр. Жаз дың күн де рі үне мі се зі мің ді 
сер гі тер май да леп есіп тұ рар еді. Ал шо қы лар өр кеш-өр кеш бо лып, 
көк күм бе зі не най за дай кі ріп, ұш па ла на қол бұл ғай тын. Қыз дың 
жи ған жү гін дей тай-тай, тең-тең жақ пар тас тың ара-ара сы на тас 
са рым сақ өсе ді. Тор тай еке уі міз тыр мы сып, қол-ая ғы мыз ды жа-
ра лай сол би ік ке шы ғып, са рым сақ жұ лып же ген біз. Бұл тұс тан 
тау дың ба ла ғы ой-етек ала қан да ғы дай кө рі не ді. Со нау шат қал да 
Ал тай дың шол пы сын дай мың бұ ра лып, аға раң қа ғып, Бұқ тыр ма 
өзе ні кү міс те не аға ды. Ал біз дің ту ған ауы лы мыз көк жал қақ мұ-
нар пер де сі не тұм ша ла нып, тек но байы ға на сүл де ле не ді. Қы на 
бас қан тас қа құ лап ке тер дей ат ша мі ніп отыр ған Тор тай анау көк 
мұ нар дү ние ге бір де ңе сін жо ғал тып ал ған дай, кө зін сы ғы рай тып 
ұзақ қа ра ды-ай. Сон соң шы ғыс жақ ты нұс қап ереуіл деп сөй лей 
жө не ле тін.

БалаТортайдың
арманықандайеді?

CD 06
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– Ей, – дей тін ма ған, та науы дел диіп, – егер осы тұр ған же рі-
міз ден тұп-ту ра шы ғыс қа жаяу тар тып кет сек, қай да ба рар едік? 
Бі ле мі сің (мен иы ғым ды кө те ре мін)? Ә, біл мей сің. Моң ғо лия дан 
бір-ақ шы ғар едік. Сен бол ма саң, мен жү ре бе ру ден әс те шар-
ша мас та, қо рық пас та едім. Рас ай та мын, Моң ғо лия ға ба рар 
едік. Біз ді «О, қа зақ тар кел ді», – деп құ шақ жая қар сы алар еді. 
Ап пақ ки із үй ге кір гі зіп, тай со йып, қо нақ қы лар еді. Боз бие нің 
сү ті не шо мыл ды рып, ал ды мыз ға ас тау-ас тау жал-жая қо яр еді. 
Іше рі міз – ал ды мыз да, іш пе сі міз – ар ты мыз да, қы мыз ға қы зың-
қы рап, шә ниіп жат қан да ақ отау дың есі гін еп теп ашып, ай мен 
күн дей қос ару кір се... әт тең, дү ние-ай, ар ман сыз кү ліп-ой на сақ, 
со дан соң... со дан соң екеу міз ге екі ақ боз ат мін гі зіп, әл гі екі сұ лу 
қыз ды ал ды мыз ға өң ге ріп, ел ге қайт сақ. Ал ды мыз дан фер ма ның 
бү кіл си ыры, бұ зауы, түй есі, бар лық адам да ры қақ жа ры лып 
қар сы алып, шу лап со ңы мыз дан ер се... әт тең, дү ние-ай, мұн дай 
ра қат тан кей ін өліп-ақ кет сең, не ар ман...

Тор тай кө зі жай нап, ас тын да ғы жақ пар тас ты те бі ніп-те бі ніп 
қал ған да, ар жа ғын да ғы шат қал дан құ лап ке те ді екен деп, зә ре-
құ тым қал май ды.

– Ақ боз ат де мек ші, түн де тү сім де көк өгі зім ар ғы мақ бо лып, 
жер тар пып кі сі неп тұр. О не сі екен? – деп, бұ зау ла ры мен бір ге 
қа пер сіз от тап жүр ген өгі зі не күн сап қа ра ды.
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– Тор тай, сен тү бі сол ақ боз ат қа мі не сің, – де дім мен шын 
кө ңі лім мен.

– Қай дам, – де ді ол тас тан-тас қа се кі ріп, тө мен ге тү сіп ба ра 
жа тып. – Қай дан бі лей ін... Әкем мар құм ның та қы мы қо тыр тай ға 
ти мей ке тіп еді, қай дан бі лей ін.

Күз жа қын дап, фер ма да ғы бар лық ба ла жай лау дан ау ыл ға 
оқу ға ат тан ған да, тау ба сын да бұ зау ба ғып, жа па дан-жал ғыз Тор-
тай ға на қал ған. Әри не, мен оны қи ма дым, қи нал дым. Өзім мен 
бір ге ала ке те тін ша ма ның жоқ ты ғы на жы ным кел ді. Ке те рім де, 
ол ма ған ең сүй ік ті кі та бын сый лап тұ рып айт ты: «Мен үшін де 
оқы. Бәл кім, мен мі не ал ма ған ақ боз ат қа сен мі нер сің».

– Се нің өз ақ боз атың бар емес пе?
– Жоқ, ме нің маң да йыма көк өгіз жа зыл ған.
– Он да мен өз ақ боз атым ды са ған сый ға тар та мын.
Со дан бе рі көп жыл дар өт ті. Мен Тор тай ды да, ақ боз ат ты да әл-

де қа шан ұмыт қан мын. Бір рет ау ыл ға бар ға ным да, аза мат тар сөз 
қы лып отыр екен. Тор тай үй лен бек бо лып іш ке рі жақ тан жуас тау 
бір қыз ға сөй ле се ді. Сон да қыз: «Же ке ба сың ды қор ла май мын, 
мен көн дім, бі рақ жа ман-жақ сы бол са да әке-ше шем бар, со лар дың 
ықы ла сын сыз ке те ал май мын, өзің ал да ры нан өтіп қайт », – де ген 
екен. Со дан Тор тай аты на мі не шау ып, қыз дың үйі не ба ра ды. Сә лем 
алыс қан соң, қа лың дық тың әке сі: «Кім нің ба ла сы сың, шы рақ?» – 
деп жөн сұ ра ған да, құ ла ғы ның мү кі сі бар Тор тай ұқ пай қа лып: 
«Мал дан кел дім, ата», – деп қо йып қал са ке рек. Ха-ха-ха... Шал: 
«Са ңы рау ға қы зым ды бер мей мін», – деп ит қо сып қу ып са лып ты.

Ел ге ен ді бір рет бар ға ным да ес ті дім. Тор тай үй лен ген. Екі-үш 
ба ла сы бар. Қой ба ға ды екен. Был тыр жаз да де ма лыс алып, 
ау ыл ға та ғы бар дым. Әкем нің төрт бөл ме лі, бау-бақ ша лы үй ін де 
ер кін сай ран дап, то йып жеп, та сы раң дап жүр мін. Ше шем бәй ек 
бо лып: «Не іше сің, не жей сің, құ лы ным?», – дей ді зыр жү гі ріп.

Түс ке жа қын жұп-жұм сақ ди ван ның үс тін де шал қам нан 
тү сіп, се рей іп га зет оқып жа тыр едім. Ал дың ғы бөл ме нің есі гі 
ән де тіп ашыл ды да, әл де кім кір ген дей бол ды. Көр ші-қо лаң ның 
бі рі шы ғар деп, аса мән бе ре қой ға ным жоқ. Әй теу ір, ше шем мен 
сөй ле сіп отыр ды. Әң гі ме күң гір леп, еміс-еміс ес ті ле бер ген соң, 
есі ме бая ғы бір қо ңыр үн тү сіп, ерік сіз құ ла ғым ды түр дім. Кел-
ген – Тор тай екен...

– Тә те, а йып ет пе ңіз, ән шей ін Ораш қа аман да са йын деп, өзім-
сі ніп ке ліп едім...

– Ол ұй ық тап жа тыр, – де ді ше шем. – Оят пай-ақ қоя лық. 
Төр ге шық, отыр.АР
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– Жо-жоқ, о не де ге ні ңіз тә те, рақ мет, ма ған осы бо са ға да же-
те ді, ән шей ін Ораш кел ді де ген соң аман да са йын деп, бая ғы да... 
ба ла кез де бір ге өс тік... талай рет бұ зау жа йып едік; ен ді, мі не, ел ге 
та ныл ған аза мат бол ды... а йып ет пе ңіз, мен қа зір ке те мін, тә те... 
Ораш кел ді де ген соң... жал ғыз ұлың ғой, Құ дай қу ат бер сін... біз-
ді қой шы... біз он дай үл кен кі сі лер дің са да ға сы мыз ғой... рақ мет, 
тә те, рақ мет, төр ге шық пай-ақ қояйын... осы жер де оты рып-ақ 
та мақ ау ыз тией ін; осы құр ғыр ды жақ па са да, баз-ба зын да ішіп 
қоя ты ным бар... ал, тә те, Ора шың аман жүр сін... ата ғы ас пан дай 
бер сін... қол қой ды рып ала йын деп, мы на кі та бын қой ны ма ты ға 
ке ліп едім, та ғы да со ғар мын... мал дан қол тие бер мей ді... қыс тай 
жем де ген то ры ат ты уп рав ляю щий алып қой ған, тә те, мың сал са 
бір бас пай тын та ғы бір ты ра қы сын бер ді, «са ған осы да же те ді, то-
ры ат ты озат шо пан мі не ді», – дей ді... ал, кет тім, рақ мет, тә те... 
кел ді, кет ті деп сө ге жа ман да ма ңыз. Ән шей ін Ораш кел ді де ген 
соң, үл кен кі сі ғой... бір ге өс кен, сә лем бе рей ін деп... мен кел ді 
деп, тіп ті айт па ңыз шы, тә те, ұят бо лар, ал сау бо лы ңыз, рақ мет... 
итің деп бая ғы өзі ңіз бі ле тін Са лық сал ған ға жет кен ше, түн ор та сы 
бо лар... өзі ңіз бі ле сіз, Са лық сал ған алыс, өте алыс... Моң ғо лия-
ның бер жа ғын да...

Мен сұ лап жат қан ор ным нан бе лім кет кен дей тұ ра ал ма дым. 
Шы ным ды айт сам, ұял дым... Тор тай дан ұял дым. Ба ты лым бар-
ма ды. Бет-жү зім шы да ма ды. Сон да ға на ме нің есі ме «бая ғы да бір 
же тім ба ла бо лып   ты...» деп бас тала тын ер тек тің қа лай аяқ тала ры 
орал ды. Е-е, осы лай аяқ тала ды екен ғой, осы лай...

Тор тай мі нер ақ боз ат... ме нің та қы мым да кет кен дей еді... 
ие сі не қай та ру ға кеш еді...

 	«Бі	лу»

1.  Орал хан Бө кей шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы не біл дің дер?
2. «Тор тай мі нер ақ боз ат» шы ғар ма сын да со ғыс ке зін де гі 

ба ла лар өмі рі, ау ыл тір ші лі гі қа лай су рет тел ген?
3. Со ғыс тан кей ін гі жағ дай қа лай бей не лен ген?
4. Автор мен Тор тай дың дос ты ғы қа лай си пат тал ған?
5. Тор тай дың же ке ба сы ның ар ма ны не? Үзін ді ні әң гі ме ден 

тау ып, оқып бе рің дер.
6. Тор тай кі тап ту ра лы қан дай пі кір де? Кі тап тың адам үшін 

қан дай ма ңы зы бар?
7. Ол тас күр ке де қан дай кі тап оқы ды?
8. Әң гі ме нің со ңын да кей іп кер қан дай шын дық ай та ды?

Бі	лу
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«Тү	сі	ну»

1. Тор тай не лік тен ар ма ны на же те ал ма ды?
2. Тор тай дың ав тор үйі не ке лу де гі мақ са ты не?
3. Ав тор не ге ор ны нан тұ рып, Тор тай мен аман да са ал ма ды?
4. Тор тай дың «Ақ боз ат қа» мі не ал мауы на кім кі нә лі?
5. Әң гі ме не лік тен «Тор тай мі нер ақ боз ат» деп атала ды?
6. Сен дер әң гі ме ге қан дай атау бе рер едің дер?

«Тал	дау»

1. Венн диаг рам ма сын қол да нып, Тор тай мен Аян об раз да-
рын са лыс ты рың дар.

2. Со ғыс жыл да рын да ғы, со ғыс тан кей ін гі ба ла лар мен қа-
зір гі ба ла лар дың ара сын дағы ұқ сас тық тар мен а йыр ма-
шы лық тарды талдаңдар.

3. Әң гі ме де гі кей іп кер лер дің іс-әре ке тін те ріп жа зың дар, 
оны ав тор мі нез де ме сі мен са лыс ты рың дар.

 Кей іп кер дің іс-әре ке ті Ав тор мі нез де ме сі 

«Жи	нақ	тау»

Тор тай ға тән қа си ет тер ді топ тау сыз ба сы ар қы лы көр се тің дер.

Тортай қандай?

«Қол	да	ну»

1. Шы ғар ма ны сю жет тік-ком по зи ция лық құ ры лы сы на 
тал дап, жанрын, фабуласын, сюжетін анықтаңдар.

2. Әң гі ме маз мұ ны на сүйе ніп, Тор тай ға мі нез де ме бе рің дер.
 Тор тай тағ ды ры ту ра лы әң гі ме лең дер.
3. «Ой лау дың ал ты қал па ғы» әді сі ар қы лы ал ты топ қа бө-

лі ніп, өз көз қа рас та рың ды біл ді рің дер. «Ақ қал пақ» 

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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(проб ле ма ға қа тыс ты де рек тер ді талас сыз кел ті ре ді), «са-
ры қал пақ» (үзін ді нің жа ғым ды тұс та рын ай та ды), «қа ра 
қал пақ» (шы ғар ма ның жа ғым сыз тұс та рын ай та ды), «көк 
қал пақ» (тал дау жа сай ды, топ тар «Не үшін?» «Не ге?» 
«Не ге бай ла ныс ты?» де ген сұ рақ тар ға жау ап із дей ді), 
«жа сыл қал пақ» (шы ғар ма ға қа тыс ты тың идея лар мен 
бол жам дар ай та ды), «қы зыл қал пақ» (оқи ға ны оқу ба ры-
сын да бас тан ке шір ген се зім де рін тұ жы рым дай ды).

4. Әң гі ме маз мұ ны бой ын ша оңай жә не қи ын сұ рақ тар 
кес те сін құ рас ты рың дар. Кес те нің сол жа ғы на өз тү сі-
нік те рің бой ын ша оңай, ал оң жа ғы на қи ын сұ рақ тар ды 
кел ті рің дер. Оңай сұ рақ тар де ге ні міз – мә тін де жа уа бы 
бар сау ал дар; ал қи ын сұ рақ тар  – жа уа бы мә тін де жоқ, 
өзін дік тұр ғы дан жау ап бе ру ге ба ғыт тал ған сау ал дар.

Оңай сұ рақ тар Қи ын сұ рақ тар

5. Шығарма кей іп кер ле рі нің іс-әре ке ті не тал дау жа сап, 
«Түй ін» кес те сін тол ты рың дар.

Ме нің ой ым ша...
Се бе бін бы лай тү сін ді ре мін...
Мы на фак ті лер мен дә лел дей 
ала мын...
Бы лай қо ры та мын...

6. Әң гі ме ден эпи тет, те ңеу, ма қал-мә тел, фра зе оло ги зм-
дер ді та бың дар.

7. Туындыны аяқтаудың нұсқасын ұсыныңдар.

«Ба	ға	бе	ру»	

1. Тор тай өмі рін де кі тап тың ор ны қан дай бол ды? Ол ту ра лы 
өзі не дей ді? Сен дер үшін кі тап тың маңызы қан дай? 

 Ой бө лі сің дер.
2. «Тор тай мі нер ақ боз ат... ме нің та қы мым да кет кен дей 

еді... ие сі не қай та ру ға кеш еді...» де ген жол дар ды қа лай 
тү сі не сің дер?

3. Әң гі ме нің атауы мен Тор тай ар ма ны ның қан дай бай ла-
ны сы бар деп ойлайсыңдар?

4. Шы ғар ма ны оқып шық қан нан кей ін гі се зім де рің мен бө-
лі сің дер. Шы ғар ма сен дер ге қа лай әсер ет ті?

Баға	беру
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ӘңгімекейіпкеріТортайменсұхбатқұрыңдар.

О.Бөкейдің «Апамның астауы», «Біздің жақта қыс ұзақ», «Қар
қызы»шығармаларыноқыңдар.Алғанәсерлеріңменбөлісіңдер.

Әде	би	ет	тео	рия	сы

Кей	іп	кер	.	Кей	іп	кер	ге	мі	нез	де	ме
Кейіпкер – көркемшығармадасуреттелетінадам,әдебиобраз.

Адамныңкөркемобразынжасағандажазушыоныңкескінтұлғасын,
ісәрекетін,мінезінсолортаның,дәуірдіңөзгешеліктерінтанытатын
сипаттарымен қатар, өзіне ғана тән ерекшеліктерді де анық сурет
тейді.

Жазушы өз шығармасындағы кейiпкерлердiң мiнезқұлқын
айқындап,оқырманынадаралапкөрсетуүшiнәртүрлiшеберлiкқыр
ларын iздейдi. Кейiпкербейнесiн сомдаудажәнеөзіндік бағалауын
жеткізуде ақын, жазушы қолданылатын өнiмдi тәсiл – кейіпкерге
мінездемеберу.

Мінездеу–кейіпкердіңмінезбітімі,көркемобраздыңөзегі,негізгі
арқауы.Кейіпкердіңруханиәлемін,жансырын,идеясын,күресжолын,
мақсатын,ісәрекетіннанымдыбейнелеуарқылыашады.Әдебиетте
туражәнежанамамінездеудегентүсінікбар.

Тура мінездеу – бұл автор мінездемесі. Адамды бір сөзбен де
мінездеугеболады.Мысалы,сараңболса–Қарабай,аңқауболса–
Мырқымбай,жалқау,өтірікшіболса–СудырАхметдейміз.

Кейіпкерге қатыстықұбылыстармензаттардысуреттеуарқылы
қаһарманбейнесінашыпкөрсетудіжанамамінездеудейді.

«Қазақәдебиеті»анықтамалығынан

Өз таңдауларың бойынша әдеби кейіпкерге мінездеме беріп
үйреніңдер.

Диалог	құру

Кітапсүйерлер	үшін

Тапсырма
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ҚазақтыңдаңқтыбалуаныҚажымұқанМұңайтпасовтуралы
бұрындаестігенболарсыңдар.Оныңөміржолынбаяндайтын
хикаяттан үзіндіні оқып, «күшатасы» туралы кеңірекмәлімет
жинақтайсыңдар. Балаларжазушысы ҚалмақанӘбдіқадыров
туралыестеліктенқаламгертуралыойтүйіндейсіңдер.

 ҚАЛ	МА	ҚАН	ӘБДІҚАДЫ	РОВ

«Қал ма қан Әб ді қа ды ров 1901 жы лы 
қа зір гі Қы зы лор да об лы сы Шие лі ау да-
нын да дү ние ге кел ген. Ба ла лық ша ғы 
кі сі есі гін де – бай лар мен сау да гер лер дің 
ма лын ба ғып, жү гін кө те ру мен өте ді. Өсе 
ке ле, өз бе ті мен хат та нып, жа сы нан әде-
би ет ті көп оқып, құ мар ла на тү се ді. 1925 
жы лы Қы зылор да ға ке ліп, «Ең бек ші 
қа зақ» га зе тін де қыз мет іс теп жү ріп, бар-
лық ын та-жі ге рін са лып, бі лі мін кө те-
ре ді, әде би ет ке ын ты ға ды.

Қал ма қан Бей ім бет Май лин ге жиі-жиі 
өлең дер әке ліп оқы тып жүр ді. Биа ғаң 
ол өлең дер дің тәу ірін ірік теп, жа рия лап 
отыр ды. Қал ма қан ның шы ғар ма шы лық 
қа да мы осы лай бас та лып еді.

Қал ма қан ба ла лар ды ай рық ша жақ-
сы кө ре тін ба ла жан қа лам гер бо ла тын. 
Мек теп те гі кез де су лер де әр бір ба ла ның 
жа ны на жа қын ке ліп, әң гі ме ле сіп, оның 
же ке тағ ды рын бі лу ге құш тар еді. Өз 

ҚАЛМАҚАН
ӘБДІҚАДЫРОВ
(1901–1964)

Естеріңе	түсіріңдер:

ОралханБөкейдіңшығармашылығытуралыне
білдіңдер?

Меңгерілетін	білім:

ҚалмаханӘбдіқадыровтың«Қажымұқан»пове
сініңкейіпкерлерәлеміқандай?

Қалмақан Әбдіқады
ров Қызылорда облысы,
Шиелі ауданына қарасты
«Қарғалы» кеңшарында
зәуліммектептіөзқаржы
сына салдырған. Өзі ба
лалық шағында жоқшы
лықтақсіретінкөптартқан
Қалмақанкеңесзаманын
да туған жас ұрпақ білім
нәрімен еркін сусында
сын деп мектеп салдыр
ғанекен.

Бағалы	дерек
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қа ра жа ты на ауы лын да мек теп сал ды руы жә не өзі нің же ке кі тап-
ха на сын сый ла уы – жа зу шы ның ба ла лар ды жақ сы кө ре тін ді гі нің 
жар қын кө рі ні сі, үл гі сі бол са ке рек.

Жа зу шы ның про за са ла сын да ғы шоқ ты ғы би ік ту ын ды сы – 
«Қа жы мұ қан» по ве сі».

Қ.Ер гө бек

Қал ма қан Әб ді қа ды ров тың «Қа жы мұ қан» по ве сі бір не ше рет 
қай та ба сыл ды, орыс ті лі не ау да рыл ды. «Ала тау дың бауы ры», 
«Аман тай», «Тап қыш», «Тәт ті қау ын» ат ты кі тап та ры рес-
пуб ли ка да ба ла лар әде бие тін да мы ту ға ай тар лық тай үлес қос ты. 
«Серт» жи на ғы на Екінші дүниежүзілік соғыс  жыл да рын да май-
дан да жү ріп жаз ған өлең де рі топ тас ты рыл ған. 

Қ.Әб ді қа ды ров ау дар ма са ла сын да да же міс ті ең бек ет ті. Ол 
Шы ғыс әде бие ті нің клас сик те рі – Ә.Фер доуси, Ә.Науаи өлең де-
рін, қыр ғыз ақы ны А.То қом ба ев, орыс жа зу шы сы В.М.Ко жев ни-
ков шы ғар ма ла рын ау дар ған. 

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

1941жылдыңкөктеміндеҚажымұқанҚалмақанныңАлматыдағы
үйінекеліп,өзітуралыкейінгіұрпаққажазуынсұрапжәнежазғандада
«Меніәсірелейміндепәуреленбе,тектәңірімніңбергенбейнесінғана
жаз»,–депөтінішбілдіріпті.Қалмақанкелісімінберіп,еншісінетиген
23күнніңішіндетеңіздентамшығанаалыпқалып,«Қажымұқан»хи
каятынжазғанекен.

«Қазақтіліменәдебиеті»журналынан

Қалмақан–ақындардыңішіндегіөзіндікерекшелігібарақын.Олөтеазжазады
жәнеқысқажазады.Бірақсолқысқа,азжазғанындаолұзақпоэманыңсөзінайтып
тастайды.1927жылыол«Үлгі»дегенөлеңіндебасқаақындардыңбәріненбұрын
колхоздыалданболжаптастады.«Еңбек»дегенкішкенеөлеңіндеадамментаби
ғатқатынасынадұрысбағабереді.Қарсақбайбарып,қайтыпкележазған«Бұрғы»
дегеноншақтыжолөлеңіндебарлықтаукенніңбарқасиетінтамашакөркемтілмен
айтты.Осындайпікір ұшқырлығы, соны көркем түрдеберебілушілік Қалмақанда
өтекүшті.

С.Мұқанов

Зергер	сөз
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Қазақхалқыныңтарихындағытұңғышкәсіпқойбалуан,күрестің
бірнешетүріненәлемчемпионыатанғаналғашқықазақалыбы
қалайтеңдессізкүштіңиесіболды?

Қа	жы	мұ	қан	 
(повестенүзінді)

Ақ пан-қаң тар дың са қыл да ған аязы. 
Қы ла мық тап қы рау ұш қын дап, бар лық 
зат тың сыр ты на мұз дан сау ыт ки гі зіп 
тұр ды. Қы зыл жар қа ла сы ның ор та лық 
кө ше сін де гі бір қо ра да, үл кен са рай дың 
те мір қақ па сы кең ашы лып, іші нен «ауп-
па ла ған» дау ыс ес ті ліп жат ты. Бұл сау-
да гер Иван Но гич тің қой ма сы еді. Күз де 
со йыл ған мал дың еті мен майы ен ді іш кі 
Ре сей ге жө нел ті ліп, оны та си тын 60 пар 
ат-ша на жұм сай тын кі ре ші бай Ор лий 
Мас ли ков кі ре сін алып еді. Отыз пұт 
май құй ып қа тыр ған кес пек ті он адам 
жа бы лып, ор ны нан қоз ғал та ал май жат-
ты. Са рай ішін де гі дау ыс – со лар дың үні.

Қо ра ны бас қан қар ды кү реу ге жал-
дан ған он ал ты да ғы жас ба ла са рай ға 

қай та-қай та қа рай бер ді.
– Ей, се нің әкең нің аты кім? – де ді бүр ме қа ра тон ды қой ма ның 

бас қа ру шы сы.
– Оны қай те сің?
– Сұ рай мын.
– Құ да тү сей ін деп пе едің?... Ай та ты ның ды ай та бер, – де ді 

кіш ке не кө зін сы ғы рай та қа ра ған ба ла.
– Сен он да не ге қа рай сың? Қа рың ды кү ре де, ти іс ті ти ын-те бе-

нің ді алып, құ ры. Бөг де нәр се ге бұ ры лып қа рау дың са ған қан ша 
ке ре гі бар?

– Сен ма ған сон да не іс теп жат қан да рың ды тү сін дір ші?
– Тау кө те ріп жа тыр.
– Сон да, са рай ға кір ген тау кө те ріл мей жа тыр ма?
– О-хо-хо! Мы на ның сө зі отыз пұт тан гө рі ау ыр екен. Жі бер, 

са рай ға кө те ріл мей жат қан ның не еке нін көр сін, – де ді қақ па 
ау зын да тұр ған сау да гер.

қы	ла	мық	–жұқажау
ғанқар
Қы	зыл	жар	–қазіргі

Петропавл
кі	ре	–жалдамалыкүш

көлігі
кі	ре	ші	–жалдамалы

жұмысшы
кі	ре	сін	алу	–аткөлігін

жалдамажұмысқаберу
пұт	–16килограмға

тең
кес	пек	–жуандау

келгенағаш,сұйықзат
құятыныдыс,бөшке

Сөз	мар	жан
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– Ей, бар ен ді? Әне, мыр за көр сін деп тұр.
– Көр се не ме не! – деп қар кү ре ген ба ла есік ал дын да тұр ған-

дар ды қа ға-ма ға са рай ға кі ріп кел ді. Бас қа ны бөр лік тір ген аяз 
оған шы бын сыз жаз си яқ ты. Үс тін де мақ та лы жыр тық ша пан, 
бия ла йын бе лі не қыс ты рып, бас киі мін қо лы на ұс тап, қи мыл дап 
жүр ген кі сі лер ге аңы рая қа ра ды. Тұр ған ор ны нан жар ты кез дей 
ға на жер ге әрең жыл жы ған кес пек тің қа сы на жа қын дап, иы ғы-
мен қа ғып, ас тын да ғы қа лың тақ тай ды сы қыр ет кіз ді.

– Кө те ріл мей тін тау ла рың осы ма?!
– Са ған жеп-же ңіл кө рі ніп тұр ма?
– Әй, тә ңір-ай. Со ны да сөз деп тұр сың дар-ау! Тау де ген ге 

та ңыр қа сам, бұл ше лек тей-ақ ыдыс қой. Он кі сі жа бы лып, қа ла ны 
«ауп па лап» бас та ры ңа кө те ріп жүр ген де рің осы ма? Өз де рің 
шет ке ысы ры лып, тией тін ша наң ды есік ал ды на әке ле бе рің дер. 
Әй, әде мі тұлып ты лар, қал ба лақ тап жү ріп бір жер ле рің ді қақ-
ты рып алар сың дар, кей ін қаш!

– Мы на ның сө зі қан дай дө ре кі?! Қо жа йын дар ға қа лай түйе ден 
түс кен дей сөй лей ді! – дес ті мұр ты на мұз қат қан жұ мыс шы лар.

Ба ла ең кейе бе ріп, кес пек ті иы ғы мен ны ғы рақ ті реп, қа ғып 
жі бер ді. Ас ты на сал ған лом дар мен қа да ағаш тар ша тыр-кү тір 
етіп, бі рі не-бі рі қа ғы сып, бас та ры шо шаң дас ты да, отыз пұт тоң 
май құй ған кес пек екі-үш қақ қан да, жел ге ұш қан ебе лек тей до ма-
ла нып, сарайдың есі гіне ба рып тақал ды. Ен ді бір сәт те шой та бан 
екі зау ыт атын жек кен жүк ша на ға кес пек тің қа лай ба рып тү сіп 
қал ға нын тұр ған дар дың кө зі шал май да қал ды.

– Ей, мы науың не іс теп жі бер ді?
– Не іс те ге нін көр мей тұр мы сың? Оның ор ны нан қоз ғай 

ал ма ған кес пек ті ша на ға апа рып са лып қой ды...
– Не де бол са, оның кө те ре ал ма ған ды бір өзі кө те ре сал ды, жа-

рай ды! Мі не, са ған елу ти ын, – де ді май сал ған кес пек тің қо жа сы.
– Жи ыр ма ти ын ды мен бе рей ін, – де ді Мас ли ков, кең бар қыт 

шал ба ры ның қал та сы на бар жи ған се міз қо лын сұ ғып жа тып.
– Май лы бай, қан ша қор баң да саң да, қо лы на бір сом дық са ры-

шұ нақ ілін бе ді-ау, – де ді екі бай бі рін-бі рі әзіл мен қа ғы тып.
– Сен, ен ді байы дың. Қар кү ре ге ні ңе ти ын ал ма, – де ді қо ра ны 

кү ре тіп жат қан қам ба шы.
– Уә де лес кен он бес ти ын ды әкел. Мен бай кі сі емес пін, сол 

ма ған та мақ бо ла ды. Жет піс ти ын ды ау ыл да ғы отыр ған әже ме 
жі бе рем, – де ді, жал пақ қа йың кү рек пен шө ме ле ген қар ды би ік 
қо ра дан асы ра лақ ты рып жат қан бе ті бұр қы ра ған тер мен бу лан ған 
ба ла.АР
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– Ор лий, сен мы на қа зақ ты қо лы ңа 
тү сі ріп ал. Кі ре ші ңе мұн дай адам ке рек 
қой. Ол ре ті кел ген де жи ыр ма кі сі нің 
жұ мы сын іс тей ді. Жо та сын қа ра шы, 
буы ны қат па ған ба ла, шо йын нан құй ған 
алып тар дың ес ке рт кі ші си яқ ты...

– Өзім де со лай ой лап, жи ыр ма ти ын 
сый лап тұр мын. Бі рақ ол жи ыр ма кі сі нің 
та ма ғын іше ді ғой. Өзің айт қан дай, 
буы ны қат па ған ба ла со зы ла бе ре тін 
ре зең ке қа нар си яқ ты бо ла ды.

– Не ме не, са ған үсі ген кар топ пен 
Есіл дің са сы ған ша ба ғы жет пей ме? Бе ре 
бер ас ты рып...

– Иә, оның да есе бін та бар мын. Қы сы-
жа зы құ мырс   қа дай шұ быр тып жүр гі зіп 
отыр ған кі ре ге мұн дай күш ке рек. Әсі-
ре се, ұзақ са пар ға тап тыр май ды.

Ба ла қа рын кү реп бо лып, ти ынын 
ал ған соң, Мас ли ков қо йын дәп те рін 
алып, ба ла ға жы мия қа рап, әң гі ме ге 
кі ріс ті:

– Ба ла, сен қай дан кел дің, ә?.. Мен 
бі лем, сен Қы зыл жар ді кі емес. Қай 
об лыс, қай ау ыл ді кі?

– Ақ мо ла об лы сы, Са ры те рек бо лы сы, 
Құ ра ма ауы лы нан.

– Әкең нің аты кім?
– Мұң айт пас Ер на қов.
– Өз атың кім?
– Мұ қан. Оны қай те сің?
– Се ні мен та мыр бол ғым ке ліп тұр...
– Та мыр бо лып ат мін гі зе сің бе?
– Жа рай ды, мін гі зей ін. Сен ма ған 

жі гіт бо ла сың, дұ рыс па?
– Бо ла йын, а йына не бе ре сің?
– Мен са ған бә рін бе рем. Та мақ ме нен 

бо ла ды. Се нің киі мің жоқ, ки ім бе рем. 
Мы на үл кен жі гіт тер ге қан дай ай лық 
бер сем, сон дай ай лық бе рем, а йың – бір 
сом сек сен ти ын.

Күшбілектеемес,
жүректе.

Кімніңісікөпболса,
Соныңкүшікөп.

Мақсатыңбіреуболса,
Төртжердентіреу

болсын.

Денісаусомдайбілегің,
Ақылғатолыжүрегің.
Күшқайратпенжігерің,
Осыларболартірегің!

Күштікісіалыпта
жығады,

Шалыптажығады.

Болатқайнаудашынығады,
Батырмайданда

шынығады.

Сөздің	көркі	–	мақал

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



130

– Ей, та мыр, оның аз ғой. Рас, мен жұ мыс із деп кел дім. 
Әжем, әке-ше шем бар. Ке дей кі сі міз. Ең бол ма са ме нің тап қа ным 
со лар дың қант-шай, на ны на же те тін бол сын, аз дап қо сың қы ра.

– Ме нен бас қа кі сі са ған сек сен ти ын нан ар тық бер мей ді. Мен 
се ні аяп, үл кен жі гіт тер ге бе ре тін ай лық бе ріп тұр мын. Оның үс-
ті не мы на ал пам са дай де не ңе, оны ки ім мен жаб дық тау ға, іше тін 
та ма ғы ңа екі-үш жі гіт ке бе ре тін қар жым ар тық шы ға ты нын бі ле-
сің бе?!

Ба ла ой ла нып тұ рып-тұ рып, ке лі сім бер ді.
Ке ле шек те гі әлем дік ба лу ан Қа жы мұ қан Мас ли ков қа осы лай 

ке ліп, жал шы лық қа тұр ды...

Қар	күреген	бала
Мұқан Масликовтың үйіне келген күні жалшы, кіреші-

жалшылар жататын жатақханаға орналасты. Сабан төселіп, пеш 
қойған сарайдың бір бұрышы тиді. Сонда түнеп шықты. Ертеңіне 
қожасы Мұқанды өз үйінің ауыз бөлмесіне шақырып, отыз пұт 
кеспекті доп қылып домалатқан дәуді өзінің қатын-балаларына, 
қонақтарына көрсетіп, оның көп жігітінің бірі болғанын айтты. 
Күшті баланы айнала қарасып, бойын аршындап, салмағын 
өлшеп, Масликовтың кереметтей етіп айтқанына сенбеді. 

– Бұл қалай отыз пұт көтереді? Бойы жарым кез, салмағы екі 
жүз қадақ, рас, мойыны, қол-аяғы жуандау. Бірақ отыз пұт жүкті 
көтеру мүмкін емес, – деп, есепшісі өзінің өгіз өлшейтін есебін 
айтты. Өз сөзін қостамағанына Масликов та ренжіп:

– Жарайды, ендеше, Мұңайтпасовтың кереметін кейін 
көрерсіңдер, – деді.

– Ал, бала, қалай ұйықтадың? Жатақхана жылы ма екен? 
Жігіттердің арасы көңілді болар? Олар домбыра тартады, өлең 
айтады, карта ойнайды. Шынында да, біздің үйден сендердің 
жатақханаларың қызық...

Қажымұқан біртүрлі көңілсіздік кейпін көрсетіп:
– Қожайын, мен оншалығын білмеймін, түнімен ұйықтағаным 

жоқ.
– Неге? Ішінде ұрыс-жанжал көп пе екен? Жанжалдасса, 

төртеу-бесеуі жиылып отыз пұт болмайды, лақтырмайсың ба 
шетінен...

– Жоқ, айта көрмеңіз... Әжем ұрысқан... Жаман болады деген. 
Менің төбелес, жанжалға жаным қас.

– Енді неге ұйықтай алмадың?АР
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– Ұйықтай алмағаным, төсеген сабанның арасында тышқан 
бар екен. Олардың шиқылдаған даусын естісем, зәрем кетеді. 

Масликовтың үй-іші, өзі қосылып қарқылдап, көздерінен 
жас аққанша күлді. Оның қорқатыны жататын жердегі тышқан 
екенін ұққан қожайын ойлана қарап, сөздің соңында күлген жоқ. 

– Міне, отыз пұт көтерген палуан... Тышқаннан басқа тағы 
неден қорқасың?

– Онан басқа еш нәрседен қорықпаймын.
– Қасқырдан ше?
– Ой, тәйірі, қасқыр, аю, қабан дегендер – ит емес пе, иттен 

кісі қорқа ма? Тек мына, адам жататын жерде тышқанның 
шиқылдағаны жаман...

Мұқанға ас үйінің ауыз бөлмесіне жататын етті де, өзіне екі ат, 
бір шана беріп, шөп, отын әкеліп тұру жұмысын тапсырды.

	Жаяу	сүй	ре	ген	ша	на
Са ғат тың ті лін дей ай нал ған күн өте бер ді. Мұ қан ның қа ра-

ғай ды қа мыс тай қау са тып, қо лы мен құ лат қа ны, талай ау ыр жүк ті 
жал ғыз тие ге ні аңыз бо лып жүр ді. Че ля би нск, Қа зан, Уфа, Са ма-
ра ға бір не ше рет ба рып қайт ты. Бойы өсіп, буы ны қа тая тү сіп, он 
се гіз де гі жі гіт бол ды.

Қыс ор та сы ау ып, ақ пан ның ішін де үс ті-үс ті не тө пеп қар 
жауып, Қы зыл жар ай рық ша суыт ты. Мас ли ков тың үйі не отын 
да, шөп те шақ кел ме ді. Ау ыр жұ мыс қай да бол са, Мұ қан ды сон да 
жұм сау әдет ке ай нал ды.

Ай дың ая ғы на та ман Ре сей ге кет кен кө лік тер ке ліп, қа ла дан 
жи ыр ма ша қы рым жер де гі шөп ке, Мұ қан ның қа сы на төрт ша на 
қо сып, бес кө лік жі бер ді.

Мас ли ков тың үй-іші не Мұ қан ның ау ыр мі не зі, тіл ал ғыш 
тәр тіп ті лі гі қат ты ұна ған еді. Ол қан дай жұ мыс тап сы рыл са да, 
орын дап ке луі не әб ден сен ді. Сон дық тан:

– Мить ка (Мас ли ков тар Мұ қан деу ді қи ын кө ріп, «Мить ка» деп 
атап кет кен), мүм кін ді гің бол ған ша шөп ті тез жет кі зу ге ты рыс. 
Бас қа лар ға қа ра май, шө бің ді ал ды мен тиеп ал да, ке ле бер. Жол-
дан кел ген ат тар ті лін тіс теп аш тұр, – де ді қо жа сы.

– Жа рай ды, – де ді тілал ғыш Мұ қан.
Түн ор та сы жү ріп кет кен шөп ші лер қар бас қан соқ пақ пен жү-

ру ау ыр бо лып, ат та рын бол дыр тып, әрең деп, түс те шөп ке жет ті. 
Мұ қан жақ сы де ген екі ат ты таң дап жек се де, ау ыр жол ат та рын 
бол дыр тып тас та ды. Аяз со рып, әл сі реп кел ген жі гіт тер тө бе АР
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бо лып қар көм ген шөп ті кө ріп, үрей ле рі 
ұш ты. Оның қа рын ар шу үшін бір күн ай-
на лу ке рек си яқ ты. Жол дас та ры қар ды 
қай жа ғы нан ашып, шөп ті қа лай тиеу ке-
рек еке нін ке ңе сіп, әр түр лі тә сіл де рін 
ай тып, көп тұ ру ға ай нал ды.

– Сүл де міз сүй ре ті ліп шө бі не әзер же-
тіп едік, ен ді мұ ны ар шып алу аза бы шөп-
пен бір ге сүйе гі міз ді ша на ға са лар, – де ді 
то ңып, жақ жү ні үр пи ген бі реуі.

– Мас ли ков тың бір сом сек сен ти ыны 
сол сүйе гің үшін бе ріл ге нін шөп тің ба сы-
на кел ген де біл дің бе? – де ді де не лі са ры 
жі гіт.

– Мұ ның өзін мы на жер ден ашу оңай 
бо лар: үй ін ді қар дың ой пат тау же рі екен. 
Шөп тің тү бін ала ша на сый ған дай етіп 
о йып ал сақ, тө бе сін бас қан қар ды кей ін 
кө рер міз, – деп та ғы бі реуі үйіл ген шөп ті 
ай на ла кө ріп жүр ді.

Оған дә ті шы да ма ған Мұ қан бо ран 
үріп, шөп тің ше ті кө рі ніп тұр ған бір бұ-
ры шы на кел ді де, ара сы на бас ты рық ты 
ыр ғап-ыр ғап сүң гі тіп жі бер ді, иы ғы мен 
кө те ріп тас та ды. Шөп-мө бі мен үйіл ген қар 
жел ау дар ған түн дік тей төң ке рі ліп түс ті.

– Ой, мы нау не іс те ді өзі? – дес ті қа-
лай ашып алу дың ама лын тап пай тұр ған 
жол дас та ры. Мұ қан жау ап қайыр ма ды. 
Бас ты рық ты та ғы бір сұ ғып, екін ші кө те-
ріп тас та ған да, үйіл ген шөп тің жар ты сы 
ашы лып қал ды. Бір а йыр шөп ті ат та ры-
ның ал ды на апа рып сал ды да, ат та рын 
до ға рып, ша на сын сүй ре тіп әке ліп, шөп-
те рін тией бер ді.

– Ей, сен не іс теп жа тыр сың? Көм бе 
қар да ат ты қа лай жек пек сің, ба тып ке те-
ді ғой, – дес ті жол дас та ры.

– Ме нің оны өл шеп, ой тау ысу ға уа-
қы тым жоқ. Қо жа йын айт ты біт ті, ме нің 
шөп ті тез жет кі зуім ке рек.

Көз–қорқақ,қол–батыр.

Істеуқиын,сынауоңай.

Ынтаболсаадамда,
Қиынісжоқғаламда.

Сөздің	көркі	–	мақал

сүл	де	–адамныңшар
шаған,жүдегенкейпі
көм	бе	қар	–үйілген

қар
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– Мы на күр тік қар ат ты кө те ре ал май-
ды деп тұр мыз ғой.

– Ат ты кө тер ме се, ме ні кө те ре ді. Ме-
нің ат қа шей ін сүй реп ба ру ға мұр шам 
ке ле ді ғой деп тұр мын.

* * *
Мұ қан атын же гіп, же ті-се гіз ша қы-

рым дай шық қан да, қар сы ал ды нан бо ран 
со ға бас та ды. Үйе тиел ген шөп ке қар сы 
соқ қан қар лы жел шөп ара сын кө те ріп, 
ша на ны өң ме ні нен итер ген дей ті реп, ат-
тың ая ғын қия бас қыз ба ды. Ат тар дың 
жүр ге ні нен тұр ға ны кө бей ді. Күн ба тып, 
дү лей қа раң ғы түн бас тал ды. Мұ қан ша-
на ны сүйе мел деп, ат тар ға кө мек тес ті. 
Ай ыр шан шып ар ты нан да ите ріп көр ді. 
Ше ке ден ақ қан те рі өңі рі не та мып, түй ір-
түй ір мұз бо лып, қа тып жат ты. Қа ла ға 
же ті ша қы рым қал ған да, бір ат ая ғын ба-
су ға мұр ша сы кел мей, төрт аяқ тап тұ рып 
қал ды. Ыза кер не ген шөп ші а йырын ша-
на ның ар ты нан шөп ке кө мей ле те шан-
шып, үрін ді қар ға кө мі ліп тұр ған ша на-
ны ите ріп кеп жі бер ген де, жү ре ал май 
тұр ған ор та ға жек кен ат ша на ның же те гі 
сы нып, бүк тел ген бо йын ша ша на ның ас-
ты на шал қа сы нан түс ті. Жа ны на жек кен 
ат қа йыры лып, сырт қа шы ғып кет ті. Мұ-
қан ша на ны кей ін ите ріп, ас тын да ғы ат-
ты бо сат қан ша, ол өліп кет кен еді. Шөп ші 
бі раз де мін алып отыр ды да, өл ген ат тың 
қол дауы нан бо жы ны екі қа бат тап өт кі зіп 
алып, кеу де сін кө те ріп, шөп тің бас ты ры-
ғы на бай ла ды да, сал бы рап тұр ған бөк се-
сін иы ғы на са лып тұ рып, ша на ның үс ті не 
лақ ты рып жі бер ді. Бел кө тер гіш қа йыс-
ты ша на ға бай лап, ен ді өзі қал ған ат қа 
пар бо лып, шөп ті сүй реп, қа ла ның ше ті-
не шей ін кел ді. Қа ла ға кір ген соң, ол ат 
та ая ғын ба су дан қал ды. Оны ша на ның 
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Қажымұқан Мұңайт
пасұлы–қазақхалқы
ныңтарихындағытұң
ғыш кәсіпқой балуан.
Тұтас ғұмырын күрес
өнеріне арнап, ұлан
ғайыржері мен өршіл
халқын бірінші болып
өзге жұртқа паш ет
кен, өзінен бұрынғы
қандастары баспаған
топырақтыбасып,көр
меген елді көріп, өзге
қазақ тақпаған алтын,
күміс медальдарды
мойнына тұңғыш іл
ген – Қажымұқан.
Орасан күштің иесі,
күрестің бірнеше тү
рінен әлем чемпионы
атанған тұңғыш қа
зақ алыбы! Теңдессіз
өнерімен жер шарын
аралаған, 24 мемле
кетте күреске түсіп,
48 медаль олжалаған
Қажымұқандай мықты
ХХғасырдыңбасында
түркі халықтарының
ішінде қазақта ғана
болды.
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ар ты на бай лай са лып, өзі жүк ті сүй рей бер ді. Ел тұ рып, қо ра сы-
ның ай на ла сын кү рей бас та ған да, адам сүй рет кен дәу ша на шөп, 
бір ат ты үс ті не са лып, бір ат ты ар ты на бай лап, Мас ли ков тың қо-
ра сы на кір ді. Бұл алып күш тің кім еке нін бі лу үшін Мас ли ков тың 
қо ра сы на кел ген ше топ-то бы мен қа ла ада мы ша на ның ар ты нан 
ер ген еді.

Тө бе дей бо лып шөп үйіл ген ша на қо ра ға ат сыз кір ген де, Мас ли-
ков тың үй-іші, жал пы жі гіт те рі үрей ле не да ла ға шы ғыс ты.

– Ой бай, ат қай да?.. Ит тің ба ла сы! – деп жан дау сы шық ты 
бай дың.

– Жоқ де ген атың ша на ның үс тін де, бір атың шөп тің ар тын да 
бай лау лы, қо жа йын, да ла да қал ған еш нәр се жоқ, – де ді ба ла. Қо-
жа йын өл ген ат ты кө ріп:

– Ша қы рың дар го ро до вой ды. Мы на 
шош қа ға акт жа са сын, – де ді. Екі го ро до-
вой ке ліп:

– Сүй рет ша на ны, шөп, аты мен. По-
лиц мейс тер ге алып ба ра мыз,–де ді.

Үс ті-ба сы тер мен бу ла нып, ап пақ 
қы рау бас қан Мұ қан үс тін де гі өл ген аты-
мен ша на ны сүй ре тіп, по лиц мейс тер ге 
кет ті...

го	ро	до	вой	–қалабас
тығы
по	лиц	мейс	тер	–поли

циябастығы
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Ұлы	Петр	дің	қа	ла	сын	да
Та тар ша ора ма жа ға сы бар, мақ та лы ұзын ша пан ки ген екеу 

ке ліп, тұ ман ды аяз да боз қы рау бас қан есік тің қо ңы рау те ті гін 
ба сып тұр.

– Сіз ге кім ке рек еді? – де ді іш те гі жі ңіш ке әй ел дау ысы.
– Дя дя Иван Ле бе дев мыр за ға кі ре тін едік, – де ді сырт та тұр-

ған дар.
– Са быр еті ңіз, рұқ са тын ала йын, – деп та ғы бір есік ті шы рыл-

да тып, әй ел дің әрі кет кен аяқ ды бы сы ес тіл ді.
Әл ден уа қыт та есік ашы лып:
– Кі рі ңіз дер, – де ген дей ба сын изе ді ор та жас та ғы әй ел. Екі 

кі сі әй ел ге еріп, қа быр ға сы на ай на ла су рет сал ған кең бөл ме де 
же ке отыр ған кі сі ге кел ді. Қыс ты гү ні жа ла ңаш де не сі не жа да ғай 
ала ша пан ки ген кі сі кел ген екеу ді ор ны нан тұ рып, есік ал ды нан 
қар сы ал ды. Оның ұс қы ны да, мі не зі де, сөй ле ген сө зі де ке лу ші-
лер ге бұ рын кез дес кен адам да ры нан өз ге ше кө рін ді. Ол сырт тан 
кел ген дер дің қол да рын сы ға ұс тап, ақ пен тыс тал ған крес ло лар ға 
отыр ғыз ды да:

– Қай дан кел ді ңіз дер? – де ді жу ан сау сақ ты қо лы мен қар нын 
қап сы ра құ шақ тап тұ рып.

– Қа зан қа ла сы нан ке ліп едік, мыр за, – деп жау ап қай тар ды, 
асы ғыс сөй лей тін ала са бой лы қа ра кі сі.

– Сау да қы лып жүр сің дер ме? – де ді ба сын кек ши те.
– Жоқ, мыр за, біз ол кә сіп тің ада мы емес піз.
– Ен ді не ге кел дің дер?
– Сіз дің оқуы ңыз ға ба ла әкел дім. 
– Охо... Қа зан да ғы лар мұн дай оқу ға кі сі жі бе ру ді қа шан нан бе рі 

ой ла нып жүр? Қан дай сүй кім ді сөз ес тіп отыр мын, – деп ор ны нан 
тұ рып, отыр ған екі қо на ғы ның ал ды на қа рай жай лап бас ты.

– Қа зан да ғы лар дың ой лай тын ойы көп еке нін өмір дің өзі көр-
се тіп ке ле ді. Біз дің Петр қа ла сы нан оқи ты ны мыз көп. Мейі рі мі-
ңіз ден үлес ал сақ, әзір ге ба рын әке ліп отыр мыз.

– Ме ні та ғы қу ант қа ның ды қа ра шы! Та тар ма, ұл ты кім?
– Дя дя Иван әфән дім, бұл – кім де бол са, сіз дің мек теп тің за ка-

зы мен ту ған адам. Еділ де гі Доб рый-Ра бый де ген қарт ба лу ан ды 
бі ле сіз бе? Бұл – со ның жі бер ген кі сі сі.

– Ә... оны не ге біл мей мін. Иван Ва сильевич ті ай та сыз ба? Мен 
оны бі лем. Не ше рет хат жа зып кел ті ре ал ма ған кі сім ғой. Ол 
не ғып мұн да кі сі жі бе ре тін бол ды... Бұл орыс па?

– Бұл орыс та емес, та тар да емес, қа зақ.
– А, олай бол са, Доб рый мен қан дай бай ла ны сы бар мұ ның?АР
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– Қан дай бай ла ны сы ба рын сіз ге жаз-
ған ха тын да айт қан бо лар. Ал ды мен сіз 
мы на ны оқы ңыз, – деп ала са бой лы та тар 
қой ны нан сия қа рын даш ты жа лай оты-
рып, ірі әріп пен сой ди та жа зыл ған хат ты 
қо лы на бер ді.

«Ұлы дә ре же лі Дя дя Иван Ле бе дев 
мыр за! Қан ша ма хат ар қы лы ша қыр ға-
ны ңыз ға ба ра ал ма ға ным үшін ке ші рім 
сұ рай мын. Сіз шын кө ңі лі ңіз бен хат 
жаз ған еді ңіз. Ба ра ал ма дым. Се бе бі, бұл 
жер де қар жы сыз адам қа на ты жоқ құс 
си яқ ты емес пе? Ол қай да бар мақ?.. Сон-
дық тан өзім си яқ ты жо лым ды ұс тай тын 
бір ба ла тау ып алу ар ма ным бо лып еді. Ол 
ті леуім ді тә ңір бер ді, мы на бір қа зақ тың 
ба ла сын жі бе ріп отыр мын. Мүм кін қа да-
рын ша, ті ле гім ді қа был етіп, мек те бі ңіз-
ге алуы ңыз ды сұ рай мын.

...Ба ла ның кү ші ме нен гө рі ба сым 
жа тыр. Мұн дай жа сым да ме нің кү шім 
бұл мөл шер де бол ған жоқ еді. Көп жыл-
дар бойы ау ыр жүк кө те ру мен, талай 
күш ті мін де ген кі сі мен, азу лы аң дар мен 
кү ре се жү ріп, кей де жы ғы лып, кей де 
жы ғып жү ріп, Доб рый-Ра бый қо сым ша 
атым шы ғып еді. Ме нің бе лім ді ұс та-
ған оның жап-жас қо лы отыз төрт жыл 
ұс тас қан қол дың бә рі нен де сал мақ ты 
ти ді... Оны ұлы Ре сей дің алып ту ған 
кү ші деп тү сін дім. Сон дық тан қо ры тыл-
ма ған құ рыш ты сіз дің мек теп ке жі бе ріп 
отыр мын. Әл бет те, қар тай ған да сіз дің 
ал ды ңыз ға бар ған осы ті ле гім орын да-
лар де ген үмі тім күш ті», – деп жа зып ты. 
Мұ қан ның ал ғаш қы кү рес ке ал ған «ба-
та сы» да осы хат-ты.

Қарт ба лу ан ның ха тын крес ло да шал-
қая оты рып оқы ған кі сі жал пақ қа ғаз ды 
бе ті не ұс тап, бі раз ой ла нып отыр ды да, 
ор ны нан ба ла ша се кі ріп тұр ды. Есік ке 
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Ресейдің балуандар
тобында да Қажы
мұқаннан күші асқан
ешкім болмаған. Дү
ниежүзініңчемпионда
ры–ИванПоддубный,
ИванШемякин, Алекс
Аберг, Иван Заикин,
Георг Лурих, Георг
Гаккеншмидт, Поль
Понс,ВейландШульц
сынды жампоздармен
қатаржүру, боз кілем
дегі айқастарда осы
балуандарды шетінен
жығып,бәйгеалу–сол
заманда нағыз ерлік
еді. Қажымұқан жерге
жатқанда, оған дене
сінің үстіне тақтайлар
орнатылып, сол тақ
тайлардың үстімен
адамдар лық толты
рылғанжүкмашинасы
жүріп өтететін. Орны
нантұрғанҚажымұқан
ақсақал жүк машина
сындағы адамдарды
иығына отырғызып,
жанжағынан жарма
сыпжабысып мініп
алған адамдармен
оранып алып, құрмет
теушілердің алдында
әрліберліжүретін.
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таяу крес ло ға отыр ған Мұ қан ға ке ліп, ша бын ған арыс тан дай шап 
бе ріп, ау ыр де не сі нің сал ма ғын са ла екі иы ғы мен бас ты. Оның не 
ой ла ға нын тү сін бей, қа пер сіз отыр ған жі гіт: «Мұ ны сы не?» де ген-
дей ор ны нан атып тұр ды. Ау ыр крес ло ның ар қа лы ғы Дя дя Иван-
ның қар ны мен Мұ қан ның жауы ры ны ның ара сын да қыс ты ры лып, 
ар қа ла ған шөп тей қо паң ете қал ды. Дя дя Иван те мір дей бі ле гі нің 
те геу рі нін са ла қай та отыр ғыз бақ бол ды. Иы ғын ны ғы рақ қоз ға ған 
Мұ қан асыл ған кі сі ау нап-ақ кет кен шы ғар деп еді, жүк тен се кір-
ген мы сық тай, адым жер ал ды на ба рып дік ете қалды.

– Ей, мұн ша ту ла ға ның не? Өзің үр кек екен сің ғой...
– Е, өзің ді кі не?.. Жай отыр ған кі сі нің иы ғы на мы сық ша 

се кі ріп...
– Мек теп ке тү се тін кі сі ден ем ти хан алу ке рек.
– Ол не де ге нің? Ем ти ха ның не?
– Кү шің ді бай қау.
– Күш бай қа ған кі сі тыш қан ау ла ған мы сық тай, үн де мей ке ліп 

бас са ла ма екен? Бе лі ңе қа йыс бай ла да, ал ды ма кел. Күш ті со нан 
соң бай қай сың.

Оның бол бы ра тып қа зақ ша ара лас ты рып, жу ан дау ыс пен айт-
қан сөз де рін қа зан дық та тар жай лап тү сін дір ді. Дя дя Иван ба ла ша 
са қыл дап кү ліп, өзі нің қыз мет үс те лі не оты рып, труб ка сын тол-
ты ра са лып, те ме кі сін тарт ты.

– Мұ ның мек теп ке төлейтін ақ ша сын кім бе ре ді?
– Қан ша тө леу ке рек еді, мыр за?
– Жы лы на бір жүз елу сом.
– Мұ ның өзі нен бас қа, крес ло ға қо сып сіз ді кө тер ген кү ші нен 

бас қа еш нәр се сі жоқ. Ке лу қа ра жа тын, бі раз ға же те тін та ма ғы на 
де ген ақ ша ны Қа зан да ғы Ка ри мов мыр за ның ти пог ра фия сы ның 
жұ мыс шы ла ры жи нап бе ріп еді. Мек теп ке деп те аз дап ақ ша бер-
ген. Бі рақ өзі ңіз кө ріп отыр сыз, бұ ған мен дей се гіз кі сі нің та ма ғы 
ке рек. Оның жүз елу со мын сіз ге бер се, өзі аш қа ла ды. Сон дық тан 
бұ ған тө леу пұлын ар зан дат са ңыз қай те ді?

Дя дя Иван ау зын да ғы труб ка сын жұ лып алып, жер ге бір 
тү кі ріп жі бе ріп, та тар ға май лы кө зін қы са қа ра ды.

– Сен Қа зан ба за ры нан ша ба та сау да лап отыр сың ба? Бұл мек-
теп ке қа зы на көк ти ын бер мей ді. Осы ған қыз мет іс тей тін он да ған 
адам ға мен то пы рақ бе рем бе? Бір жыл дық ақ ша сын тө леу қа жет, 
он сыз бол май ды...

– Жа рай ды, мыр за, жа рай ды. Ер тең ақ ша сы мен алып ке лей ін.
– Өзің кел ме сең де бо ла ды. Мұ ны мен мек теп ке алам. Мұ ның 
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...Иә, Мұ қан Дя дя Иван мек те бі не 
осы лай түс ті. Бұл мек теп тің мақ са ты – 
орыс ба лу ан да ры на фран цуз ша кү рес тің 
әді сін үй ре ту еді.

...Хат та ны май тын Мұ қан ға ба луан-
дық өнер дің ең ау ыр ла рын үй ре ну ге ту ра 
кел ді. Ең же ңі лі – лом те мір ді мой ны мен 
иіп, үш пұт тық екі тас ты екі қо лы мен 
жо ға ры кө те ру. Ау ыр ла ры: он екі пұт тық 
рель ске жи ыр ма бес адам ды мін гі зіп, 
иы ғы мен кө те ру, төрт пұт тық тас ты кеу-
де сі не қо йып, бал ға мен ұрып уату, екі ат 
жек кен ар ба ны ті сі мен тар ту, фран цуз ша 
кү рес тің алу ан әді сін үй ре ну. Оның бә рін 
кіш ке не ден үй ре ніп, екі жыл ішін де ше-
гі не жет кі зу ке рек еді. Оған Мұ қан ның 
шыдамы жет пе ді. Бо йына біт кен алып 
күш ке жүк теп, уа қыт пен са нас па ды. Кү-
ні-тү ні үй ре не тін зал дан шық пай, қа ра 
тер ге ма лы нып, жат ты ға бер ді...

Дя дя Иван кү зет ші ні ер тіп, мек-
теп за лы на кел ген де, тер ге мал шын ған 
Мұ қан зат тар ды ор ны на жи нап, те рін 
шү бе рек пен сүр тіп тұр екен. Ерін бей 
ең бек іс теп, өз өне рін үй ре ніп жат қан 
оқу шы ға Дя дя Иван ұр са ал ма ды. Тек:

– Мұң айт па сов, мұ ның қа лай, мей-
рам да не ге демал май сың? – де ді. Мұ қан 
сә ле мін бе ріп:

– Ағын су көл ге құй май да мыл дай ма, 
мыр зам. Мен сіз дің мек теп ті бі тір мей, 
мей рам ды қай тем. Жыл да жүз елу сом 
тө лей тін ме нің ақ шам қай да? Екі жыл деп 
жү рем бе сол, Дуб ный биыл бі ті рем дей ді, 
мен со нан қал май үй ре ніп шы ғам, – де ді 
ен ті ге оты рып шар ша ған кей іп пен.

Дя дя Иван оның тер ші ген қо ңыр жү-
зі не аса бір мейі рім мен те сі ле қа ра ды. 
Дуб ный Мұ қан мен жа сы қа тар, ке ме ге 
жүк тиеу ші бо лып жүр ген же рі нен ай-
рық ша күш ті лі гі көз ге тү сіп, ша қыр тып 

Профессор Ә.Қоңырат
баевтың дерегі бойынша
Қажымұқанның салма
ғы–174кг,бойы–195см,
кеудесінің аумағы –
146 см, балтырының ау
мағы–49 см,мойнының
жуандығы – 56 см, бас
аумағы – 65 см, ортаңғы
саусағының ұзындығы –
14 см, ортаңғы саусағы
ның жуандығы – 10 см,
үстіңгіжәнеастыңғыерін
дері–12см,аяқкиімі–54
размер.

Бағалы	дерек
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ғынантоқылғанаяқкиім
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алын ған жі гіт еді. Ол Мұ қан ға дос тық кө ме гін аяу сыз көр сет ті. 
Бұ рын цирк тер де бі раз бо лып, тә жіри бе ал ған Дуб ный, ке сек күш-
ті құр бы сын өзі не се рік етіп шы ға ру ға ын тық ты. Үй ре ніп жүр ген 
өне рі нің те ті гі мен не гіз гі мақ са тын са ла уат ты ақыл ие сі Дуб ный 
да ла дан бар ған Мұ қан ға тү сін ді ре бер ді...

Соң ғы кез де Мұ қан ның бал ғын де не сі бо лат тай шың да лып, 
кү ші күн нен-күн ге то лы ға тү сіп еді. Дуб ный дан жы ғы луы да 
қи ын дап ба ра жат ты. Ең кей ін гі кү ре сі бір са ғат қа со зы лып 
жы ғы са ал май, ай ыры лы сып кет ті.

– Бұл ме ні жы ға ды. Біл мей жүр ген бір әді сі бар еді, оны 
үй рен ді. Ен ді Иван бі реу емес – екеу. Бұл жа ра ты лыс та же ке бол-
ма сын деп, мен үшін ар нап жа рат қан се рі гім, – де ді Дуб ный.

– Он да мұ ның аты «Чер ный Иван» бол сын. Біз мұ нан бы лай 
со лай ата йық, – дес ті се рік те рі.

Ар ма ны на же ту ге жа қын да ға нын се зіп, Мұ қан бі раз сер гі-
ген дей бол ды. Ұлы Ре сей дің қа зақ ба луа ны мек теп ке түс ке ні не 
бес ай то лып, ал тын шы ай ға аяқ бас ты.

* * *
«Тә жі ри бе» жұ мы сы на да йын да лу ға мек теп ди рек ция сы бұй-

рық бер ді. Ба лу ан дар әр қа ла ға бө лі ніп, ті зім жа сал ды. Ал тын шы 
ай дың ая ғы на та ман мек теп са ра йына көп адам жи нал ды. Дя дя 
Иван о йын ды өзі бас қа рып, оңа ша бөл ме де ба лу ан дар ды сап қа 
тұр ғы зып, бі рін ші орын ға Дуб ныйды қой ды да, екін ші етіп Мұ-
қан ды тұр ғыз ды. Кү рес тің төрт ба луа ны ал пам са дай ті зі ліп, спорт 
за лы на кір ді. Мұ қан мек теп ке түс кен де, да ла жа йылы мы ның кө-
бең жыл қы сын дай де не сі нің ол пы-сол пы сы көп еді. Оқу да ғы ал ты 
ай жа рат қан ат тай сұ лу лап, сым ға тарт қан кү міс тей тү зеп жі бер-
ді. Іші тар ты лып, арыс тан дай кең кеу де ке рі ліп, мой ны жу ан дап, 
қақ пақ тай жауы ры ны көз ге тү сіп, бі лек тің бұл шық ет те рі те ңіз 
бе ті нің бұй рат тол қы нын дай бі лем де ліп тұ ра тын бол ды.

Ба лу ан дар ды кел ген кі сі лер дің ал ды на қа тар қо йып:
– Жас ба лу ан ның жи ыр ма төр ті мек теп тің биыл ғы бағ дар-

ла ма сын бі ті ріп, тә жі ри бе жұ мы сы на шық қа лы отыр. Бі рін ші – 
Дуб ный, – де ді Дя дя Иван. Қол дар шарт-шұрт со ғыл ды. Ба лу ан 
бір қа дам іл ге рі шы ғып, ба сын иді.

– Екін ші – Мұң айт па сов Мұ қан.
Қол дар со ғы ла бас тап еді, са ға ты ның бауы сал бы ра ған жу ан 

қа рын ды бі реу дің:
– Фа ми лия сы қа лай? – де ген дау сы мен со ғыл ған қол бө лі ніп 
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– Мұң айт па сов, – деп Дя дя Иван қай тала ды.
– Қай ұлт? – де ді сөй ле ген кі сі зіл де не.
– Қа зақ.
– Қай дан ке ліп қал ған?... Кім жі бер ген?..
– Са ма ра ба лу ан Иван Ва си лиевич тің жі бер ген кі сісі.
– Оның екін ші орын да тұ руы қа лай?
– Күш ор ны со лай, мыр за.
– Ға жап екен! – де ді дау сын бә сең де те тү сіп.
Кел ген кі сі лер – ер кек, әй ел де рі бо лып өз де рі әл де не лер ай тып, 

сөй ле сіп кет ті. Мұ қан қоз ғал май, ор нын да тұ ра бер ді.
– Ор та ға шық сын! – де ген дау ыс кө бей ді. Ор та да тұр ған Дя дя 

Иван қо лы мен нұс қап, Мұ қан ды ор та ға ша қыр ды. Кеу де сін ке ре, 
кер дең дей ба сып, ба лу ан ор та ға шық ты. Әлі то лып жет пе ген жас 
жі гіт тің де не сі көп ші лік ке ұна ды. Қол со ғу ұзақ қа со зы лып, бір 
жас қыз қо лын да ғы гү лін әкеп бер ді. Мұ қан гүл ді Дя дя Иван ға 
ұс тат ты да, өзі ор ны на ба рып тұр ды.

Ба лу ан дар ды тү гел та ныс ты рып бол ған соң, о йын да рын 
бас та ды, бұл жо лы Мұ қан ның үле сі не ти ге ні – рель сті ию мен 
жи ыр ма бес адам мін ген ар ба ны жи ыр ма бес метр жер ге ті сі мен 
тар тып апа ру өне рін көр се ту еді. Ол ой да ғы дай орын дал ды.

Па	риж	де
Эс то ния, Лат вия, Аус тро-Венг рия, Поль ша, Швей ца рия ны 

ара лап, талай кү рес ті көр ген Мұ қан әб ден шы ны ғып, жауы ры ны 
жер ге ти ме ген атақ ты ба лу ан бол ды... Жа сы отыз дан асып, «ен-
ді ел ге қайт па сам бол мас» деп жүр ген де, Дуб ный Ри га дан бір топ 
ба лу ан мен кел ді. Оны көр ген де, ту ыс қа нын көр ген дей қу ана тын 
әде ті еді, еке уі жай раң дап, әң гі ме ле рін соқ ты.

– Мұ қан, ен ді ұза май Па риж ге жү ре міз. Он да жер жү зі нің 
атақ ты ба лу ан да ры тү гел қа ты са тын бо лып   ты... Со лар мен кү ре сіп, 
кү ші міз дің дү ниежү зі лік мөл ше рін кө ре міз, – де ді. Кез де се ал май 
жүр ген ба лу ан дар дың атын ес тіп, Мұ қан қат ты қу ан ды. Са ғын ған 
ел ді де ұмы тып, жү ре тін күн ді асы ға күт ті.

...Ба лу ан дар Па риж хал қы на не ше алу ан күш тің ке ре ме тін 
көр сет ті.

Ау зын аран дай ашып, ырыл да ған арыс тан ды ая ғы нан ұс тап, 
лақ ты рып жі бер ген де рі бол ды. Үй дей үл кен өгіз бен сү зі сіп, ұлы-
ған ит тей шоң қай тып, отыр ғы зып кет ті.

Екі пұт тық кір тас тың бе сеуін шар қы лып ой нат қан ба лу ан 
бол ды.АР
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Бі лек тей те мір ді мой ны мен, лом те-
мір ді ті сі мен ма йыс тыр ды. Екі бі ле гі мен 
екі ат ты қоз ғалт пай қой ға ны да бол ды. 
Соз ған қо лы на төрт адам мін гі зіп, цирк  -
тің шең бе рін ай нал ған дар бол ды.

Тө бе сі нен тұ рып, ая ғы ның үс тін де 
ал ты адам ой нат қа ны бол ды. Екі пұт 
тас ты кеу де сі не қо йып, жар ты пұт тық 
бал ға мен ұрып сын дырт ты бір ба лу ан.

Үн діс тан ба луа ны өз мыр за сын үй іші-
мен, жа  йыл ған дас тар қан, құюлы ша ра-
бы мен дөң ге лек тақ тай ға отыр ғы зып, 
тө бе сі мен кө те ріп кел ді.

Аф ри ка ба луа ны отыз пұт тық піл ді 
иы ғы на тұр ғыз ған бойы көп ші лік 
ал ды нан өт ті. Та ғы то лып жат қан күш 
өне рін көр се ту ші лер ді Па риж хал қы 
қо ше мет теп қар сы ал ды...

– Ер тең Ре сей ба лу ан да ры ның өне рін 
кө ре сіз дер, – де ді цирк бас қа ру шы сы. 
Со ғыл ған қол Па риж ді жаң ғы рық тыр ды.

...Цирк ашыл ған да, ор та лық шең-
бер дің ала ңын да бас қа ба лу ан дар дың 
да йын да тып қоя тын о йын құ рал да ры 
кө рін бе ді. Алаң ның жар ты сы нан кө бі сін 
ба сып дөң ге лек қа лың тақ тай жат ты. 
Осы дан бас қа цирк ала ңын да көз тар тар 
еш бір зат жоқ еді...

– Орыс ба лу ан да ры ның күш көр се-
те тін о йыны бас тал ды, – де ді цирк бас қа-
ру шы сы.

Елең де ген ел цирк тің қо сал қы есі гі не 
қа рас ты. Он се гіз пұт тық рель ске жи ыр ма 
бес қыз мет ші ада мын мін гі зіп, де не сі нің 
бұл шық ет те рі бі леу ле ніп бі реу шық ты. 
Жай лап ке ріп бас қан ая ғы нан иы ғын да 
ау ыр лық әсе рі бі лін бей ді, бей не бір ме ре-
ке мар шын да ба сып ке ле жат қан әс кер дің 
ады мы си яқ та на ды. Жан-жа ғы на таң да на 
қа ра ған ол ор та ға ке ліп тұр ған кез де:

АтандымМұқанпалуан,
  балажастан.
Ішіндекүштілердің
 болдымастам.
Талайталайжерлердің
  дәмінтатып,
Өттідәуреносылай 
 біздіңбастан.

Қажымұқан

Даналық	ойдан	дән	ізде

Күрестің мәні жеңіс
пен жеңіліс емес. Оның
мәні алақандай аренаға
шығып, көрерменнің ал
дында өз бақытың үшін
күресуде.Қимыл–күрес
тіңсыртқыбейнесі.Алең
бастысы, күрес адамды
табандылыққа тәрбие
леп, оны қиындыққа мо
йымауғаүйретеді.Күресті
түсінебілудіңөзі–күресе
білуде.

Қажымұқан

Даналық	ойдан	дән	ізде
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– Шы ғыс Еуро па ның үз дік ата ғын ал ған орыс ба луа   ны – Дуб-
ный, – де ген де, ал дың ғы қа тар да отыр ған дар дың үрейі ұшып 
кет кен дей бол ды. Ал қа лың көп ші лік тің дү бі рі цирк ті жа рып 
жі бер ген дей.

Ба лу ан цирк ала ңын бір ай на лып, ор та ға тұр ды да, отыр ған 
ел ден та ғы бір не ше кі сі ша қы рып, рельс тің екі ба сын бас тыр ды. 
Қы рық кі сі нің сал ма ғы рель сті иіп, жер ге ти гіз ді. Сон ша лық 
сал мақ ты кө тер ген орыс ба луа ны ның шоқ ты ғы Па риж цир кі нің 
түн ді гін тү ріп аш қан дай бол ды.

...Ба сын да а йыр қал па ғы бар, үс ті не ала жі бек ша пан ки іп, 
жал пыл дақ жүн ді а йыр өр кеш ті атан ға мін ген бі реу шық ты. Бұл 
кө рі ніс Еуро па елі не Шың ғыс хан ті рі ліп қай та кел ген дей әсер 
қалдырды. Ба ла лар шу ыл дап, үл кен дер дің ұр ған ша па ла ғы оның 
аты-жө нін атау ға да мұр ша бер ме ді. Орын да ры нан тұ рып, бі рі нің 
иы ғы на бі рі асы лып қа рап, цирк тің іші дау ыл соққ ан дай бол ды. 
Ба лу ан ның олар да жұ мы сы бол ма ды. Түйе ден тү се қа лып, оның 
ал дың ғы екі ая ғын бал ты ры мен қа ғып жі бе ріп:

– Шөк! – де ді. Иы ғы нан қап сы ра ұс тап, тұ қыр та бас қан құ-
ді рет ті қол атан ды «мыңқ» де гі зіп шө ге ріп тас та ды. Жүн дес си-
рақ та ры ның бүк те сі ні не қа йыс ты іліп жі бе ріп, бауы ры на сал ған 
мық ты қа йыс тан ұс тап, түйе ні өз иы ғы на қа ғып сал ды да, оны кө-
тер ген бо  йымен цирк тен қай та шы ғып кет ті. Кө зін қа дап, ан талап 
тұр ған жұрт қа лай кө те ріп әкет ке нін де біл мей қал ды. Ба лу ан ды 
қай та ша қыр ған көп ші лік тің үні цирк тің ішін жаң ғыр тып жі-
берді.

– Қай да әл гі алып, ша қыр шы өзін, анық тап кө рейік! – де ген 
дау ыс тар шы ғып жа тыр.

Қай та кө ру ге асы ғып, есік ке үңіл ген ел ба лу ан ның ақ қал па ғы 
кө рі не бер ген де-ақ қол да рын со ғып, цирк  тің ішін ба ра бан ның 
ша на ғын дай гү ріл дет ті.

Цирк тің үгін ді тө се ген ор та лық ала ңы на сал ған тақ тай ды 
жер ге сүйем дей ба ты ра, ар ба ны ті сі мен тарт қан алып ор та ға ке ліп 
тұ ра қал ды. Ар ба ға жа был ған ақ жа бу дың төрт жа ғы на бір дей 
етіп төрт тіл де қа ра мен жа зыл ған: «Жет піс бес пұт» де ген жа зу 
кө рі ніп тұр.

– Шы ғыс Еу ро па ның үз дік ата ғын ал ған Ре сейдің ба луа ны – 
Мұ қан Мұң айт па сов! – де ді бас қа ру шы.

...Лом те мір ді бұ рап, галс тук ету Мұ қан ның же ңіл өне рі нің 
бі рі еді. Оны жұрт көр ді. Ке нет му зы ка дол да на тар тыл ды. Жат-
қан сан дық тас ты төрт кі сі әзер кө те ріп ке ліп, Мұ қан ның ке неп 
қап тө сел ген кеу де сі не қой ды.АР
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– Кә не, кім ұрып сын ды ра ала ды осы тас ты? – де ген сұ рау 
қо йыл ды көп ші лік ке.

– Мен ұра мын, – де ген бі раз адам екі пұт бал ға ның са бын ұс-
тап, ба сын кө те ре ал май, тас тай бер ді. Кө зі күлімсіреп, екі ала қа-
ны мен тас тың екі ше тін еп теп кө те ріп ба лу ан жа тыр. Жа ла ңаш 
кеу де сі не қо йыл ған се гіз пұт тас ты сын ды ру да көп адам ға оңай 
емес еді.

– Мен кө рей ін, – деп Үндістан ның Ри га-Ри бер де ген ба луа ны 
бал ға ның са бын ұс та ды. Тас ты бір ұр ған да сын ды ру шарт еді. Кә рі 
бүр кіт тей тұм сы ғы орал ған алып ин дус бал ға ны құ ла шын ке ре 
кө тер ді. Ол со нау арыс тан ның кеу де сін дей кө рі ніп жат қан жалаң 
де не ге гүрс ете қал мақ шы. На жа ғайы жа рыл май түйіл ген бұлт тай 
бу лы ғып, му зы ка үнін өші ре қал ды. Мың да ған көз дер кө те ріл ген 
бал ға ға қа дал ды. Қау іп ті кө рі ніс ке көз тоқ та та ал май, бе тін бүйі-
рі не қа рай бұр ған сан адам бол ды. Тын ған му зы ка жа рыл ған 
бом ба дай шаңқ ет ті. Шо йын бал ға ти ген тас ты ала қа ны мен атып 
жі бе ріп, ба лу ан ор ны нан ұшып тұр ды...

– Ер тең кү рес бас тала ды, – де ді цирк бас қа ру шы сы та ра ға лы 
ор ны нан тұр ған көп ші лік ке. 

Па риж де гі ха лық тың сол күн гі әң гі ме сі орыс ба лу ан да ры ның 
тең дес сіз кү ші туралы бол ды.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

1937 жылы Қажымұқанның ізіне ІІХК
(НКВД)қызметкерлерітүсіп:«Бұл–патша
ның адамы, оның қолынан медаль алған,
сыйлықалғансыбайласы»,–депқудалау
ғаұшыратады.СолсебептіҚажымұқанот
басын тастап, Түркістан менӨзбекстанда
бас сауғалайды.Өмірінің соңғы кезеңі қа
зіргіОңтүстікҚазақстаноблысыОрдабасы
ауданыжеріндеөтеді.Темірланауылында
батырдыңмұражайыбар.

Екінші дүниежүзілік соғыс басталған
кезде Қажымұқан үкіметке: «Ел аралап,
цирк өнерін көрсетсем, сол арқылы ақша
тауып,майданға көмектессем», –деген ұсынысайтады.Бұл ұсы
нысты үкімет қолдап, екі жылға жуық жүріп цирк өнерін көрсетіп,
100мыңсомдайақшатабады.1944жылыосықаржығаұшақсатыпАР
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алып,оныАмангелдіИмановатыменатаудыөтініп,Жеңісқорына
аударды. 29 қазандамынадайжеделхат келді: «ҚызылАрмияның
Әскерикүштерінекөрсеткенқамқорлығыңызүшінмененсәлемжә
неҚызылАрмияданризашылық қабылдаңыз,жолдасҚажымұқан.
Сіздіңтілегіңізорындалады.Сталин».

ЖасыжетпістенасқаншағындаЕкіншідүниежүзіліксоғысқаар
напұшақжасатқанҚажымұқан–біртуарбалуанғанаемес,елін,же
ріншексізсүйгенер.

«ҚазақтыңҚажымұқаны»

 	«Бі	лу»

1. «Қа жы мұ қан» шы ғар ма сы ның оқи ға сы қай қа ла да, қай 
кез де бол ды?

2. Сау да гер Иван Но гич тің қой ма сы нан қан дай дау ыс ес-
тіл ді? Олар не ні кө те ре ал май жат ты?

3. Қар кү ре ген он ал ты жа сар ба ла қой ма бас шы сы мен не 
туралы сөйлесті?

4. Ба ла ның ең бе гін сау да гер мен кі ре ші бай қа лай ба ға ла ды?
5. Сау да гер кі ре ші Ор лий Мас ли ков қа қан дай ке ңес бер ді?
6. Ор лий Мас ли ков пен Мұ қан еке уі қан дай ке лі сім ге кел ді?

* * *
1. Мұ қан қан дай жі гіт болып ержет ті?
2. Ол Мас ли ков тың жұ мы сын қа лай ат қар ды?
3. Бай Мұ қан ды қай да жұм са ды?
4. Мұ қан бұл қи ын дық ты қа лай шеш ті?

* * *
1. Пе тер бург те гі Иван Ле бе дев ке кім дер қай дан кел ді?
 Доб рый-Ра бый өз ха тын да не жа зып ты?
2. Иван Ле бе дев Мұ қан ды қа лай сы на мақ бо ла ды? Мұ қан 

оған қа лай жау ап бе ре ді?
3. Же кемен шік кү рес мек те бі не қа был дан ған Мұ қан ға кім-

дер көмектесті?
4. Фран цуз ша кү рес мек те бін де гі Мұ қан қан дай өнер ге ма-

шық тан ды?

* * *
1. 30 жас тан ас қан да ғы Мұ қан ның же тіс тік те рі қан дай 

бол ды?
2. Дуб ный оған қан дай жа ңа лық айт ты? Мұқан оны қалай 

қабылдады?

Бі	лу
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3. Ре сей ба лу ан да рын кім бас тап шық ты?
4. Дубный қандай өнер көрсетті?
5. Мұ қан Па риж аре на сын да өнер дің қай түр ле рін көр сет ті?

«Тү	сі	ну»

1. Қар кү ре ген ба ла Мұ қан не ге сау да гер Иван Но гич тің 
қой ма сы на те сі ле қа ра ды?

2. 30 пұт тық кес пек ті Мұ қан не лік тен «ше лек тей-ақ ыдыс» 
деп ата ды?

3. Иван Но гич не лік тен кі ре ші Ор лий Мас ли ков қа Мұ қан ды 
қол ас ты на алу ды ұсын ды?

4. Орлий Масликовтың тапсырмасын Мұ қан ның аз уа қыт та 
тын ды ру  се бе бі неде?

* * *
 Доб рый-Ра бый Мұ қан ды Пе тер бург те гі ба лу ан дар мек те-

бі не не се беп ті жі бер ді?

* * *
1. Петербургтегі балуандар мектебінде Қажымұқан неліктен 

демалыссыз жаттығады?
2. Па риж цир кін де гі Мұ қан көр сет кен өнер ге ха лық тың 

ерек ше құр мет көр се ту се бе бі неде?

«Тал	дау»

1. Мұ қан ның ат қар ған қызметін, мең гер ген өнер түр ле рін 
оның өсу жо лы ре тін де жа зып шы ғың дар. Хрестоматияда 
берілген үзінділерді де пайдаланыңдар.

2. Қа жы мұ қан ды бас қа па лу ан дар мен са лыс ты рың дар.
3. Шы ғар ма да су рет те ле тін кей іп кер лер дің са лыс тыр ма лы 

мі нез де ме сін жа саң дар.

Әң гі ме кей іп ке рі Мі не зі, қы лық та ры,  
іс-әре ке ті 

Пі кі рім 

4.  Венн диаг рам ма сын қол да нып, шы ғар ма да ғы Қа жы мұ-
қан бей не сін ақын Сыр бай Мәу ле нов тің «Ұл тар тып ту са 
игі ен ді өзі ңе» өле ңі мен са лыс ты рың дар:

Сау са ғы Ала тау дың еме нін дей,
Жо та сы Қа ра тау дың ке ме рін дей,

Түсіну

Талдау
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Жү зі нен шат тық, қай ғы бі лін бей ді,
Тұп-тұ нық Қа ра өт кел дің те ре ңін дей.

Ор да дай омы ра уы ал қа-сал қа,
Жар тас тай бас те рі сі жаң қа-жаң қа,
Құ ла ғы жы мы рай ған жы рым-жы рым,
Қа ры ны бұл шық ет тей қал та-қал та.

Тұ тас қан мой ны да ла жон да рын дай,
Бі ле гі жол ба рыс тың қол дау ын дай,
Гүр зі дей қол да ры ның те геу рі ні
Ата сы Қо бы лан ды ның қол да рын дай.

«Жи	нақ	тау»

«Қа жы мұ қан кім? Қан дай адам болған?» де ген сұ рақ тар 
тө ңі ре гін де ой ла рың ды топ тас ты рың дар.

«Қол	да	ну»

1. Оқулық, хрестоматия материалдарын пай да ла нып, күш 
ата сы Қа жы мұ қан ның порт ре тін сөз бен си пат тап жа зың дар.

2. Шы ғар ма дан Қа жы мұ қан бей не сін та ны та тын эпи зод-
тар ды та бың дар. Қа жы мұ қан ға тән қа си ет тер ді жа зып, 
дә лел кел ті рің дер.

Қа жы мұ қан ға тән қа си ет тер Дә лел (мы сал)

3. Шы ғар ма маз мұ ны бо йын ша тап сыр ма лар ды орын даң-
дар:
– үзін ді ні бір не ше бө лік ке бө лің дер;
– әр бө лік ке атау бе рің дер;
– әр бө лік тің не гіз гі о йын біл ді ре тін сөй лем дер ді та бың-

дар;
– кей іп кер лер ді си пат тай тын сөз, сөз тір ке сі, сөй лем-

дер ді анық таң дар;
– мә тін де гі бар лық кей іп кер лер ді ке зе гі мен атап 

шығыңдар;
– мә тін де гі оқи ға орын ал ған жер лер ді атаң дар;
– үзін ді ні аяқ тау дың нұс қа сын ұсы ның дар.

4. Жұп құ рып, та қы рып бо йын ша «Борт ты жүк» кес те-
сін тол ты рың дар. Жұп тың бі реуі «Бол жам» бө лі гі мен 

Жинақтау

Қолдану
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жұ мыс жа сап, «+» не ме се «–» таң ба сын бол жам ның дұ-
рыс-бұ рыс ты ғы на қа рай қо йып оты ра ды, екін ші сі тек 
жа ңа ақ па рат жа за ды, соң ғы қа дам да жұп та тал қы лап, 
сы нып қа та ныс ты ра ды.

 Бол жам Жа ңа ақ па рат
Та қы рып бо йын ша бұ рын нан 
не бі ле мін? Бұл ту ра лы не 
бі луім ке рек?

 Бұл ту ра лы ен ді не біл дім? 
Қан дай ма ңыз ды сәт тер ді мен 
ен ді анық та дым?

5. Қа зақ спор ты ның ата сы Қа жы мұ қан ту ра лы бір талай мә-
лі мет тер ал дың дар. Ал қа зір гі қа зақ спор ты на өз үле сін 
қо сып, Қа зақ стан ның атын шы ға рып жүр ген спорт саң-
лақ та ры ту ра лы не бі ле сің дер?

6. Ел мақ та ны шы – чем пион да ры мыз ту ра лы таңдауларың 
бойынша «Ел дің даң қын ер шы ға рар», «Қа жы мұ қан – қа-
зақ тың мақ та ны шы» та қы ры птарына  эс се жа зың дар.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. Қа жы мұ қан ту ра лы пі кір ле рің ді «ПОПС фор му ла сы» ар-
қы лы біл ді рің дер:

 Бі рін ші сөй лем: «Ме нің о йым ша, ...»
 Екін ші сөй лем: «Се бе бі, мен оны бы лай тү сін ді ре мін...»
 Үшін ші сөй лем: «Оны мен мы на фак ті лер мен, мы сал дар-

мен дә лел дей ала мын...»
 Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры-

тын ды ше шім ге кел дім...»
2. «Қа зақ спор ты ның же тіс тік те рі» та қы ры бын да өз ой ла-

рың ды ор та ға са лың дар.

Баға	беру

Алыпкүшиесініңтұңғышретәлемдікдеңгейдегікөрінгеншағы1906жыледі.Ал
маниядағыдүниежүзіліксайыстаәлемчемпионыатанды.Солкездегісаясаттыңсал
дарынанорыспалуандарыныңатыменкүресугемәжбүрболды.Оғантүрлілақапат
тарберілді.БірдеҚажымұқанды«ЯмагатаМухунури»десе,ендібірдеМухан,«Иван
Чёрный»депатаған.1909жылғыхалықаралықпалуандаржарысынаол«ҚараМұс
тафа»дегенатпеншыққан.Ақмолаөңіріненшығып,АмерикақұрлығыменЕуропаны
бағындырғанбалуанныңесімітарихтақалды.Өмірінің55жылынкүреспенциркөне
рінеарнағанбалуанғаОңтүстікҚазақстаноблысыОрдабасыауданыТемірланелді
мекеніндеескерткішорнатылып,мұражайашылды.

Бағалы	дерек
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Қажымұқанпалуанменәңгімелесудіңүлгісінкөрсетіңдер.

Қ.Сүлейменовтің «Палуанның балалық шағы», Д.Әбілевтің
«Алыптыңақбатасы»,Ә.Қоңыратбаевтың«Өзаузынанестігендерім»,
С.Сейфуллиннің«Қажымұқан»аттышығармаларын,Ғ.Тәшімбаевтың
«Күшатасы»жинағыноқыңдар.

Әде	би	ет	тео	рия	сы

Хи	каят
Хикаят (повесть)	 –	орта көлемдегі эпикалық түрдің (жанрдың)

үлгісі.Мұндашағынәңгімедегідейбірғанаемес,бірнешеоқиға,адам
өмірінің бір алуан кезеңді құбылыстары кеңірек суреттеледі. Сон
дықтан әңгімеге қарағанда, хикаяттың көлемі де үлкен, сюжеті де
күрделі,қаһармандарыдабірнешеу,тіптіондапсаналады.

З.Қабдолов.«Сөзөнері»

Хикаятпенәңгіменіңұқсастықтарыменайырмашылықтарынкөр
сетіңдер.

Диалог	құру

Кітапсүйерлер	үшін

Тапсырма
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	 ІV	ТАРАУ

ТӘУ	ЕЛ	СІЗ	ДІК	–	
ҚАСИ	ЕТ	ТҰН	ҒАН	
ҰЛЫ	ҰҒЫМ

Қа зақ хал қы сан ға сыр лар бойы өзі нің еге мен ді гі мен 
тәуел сіз ді гі үшін кү ре сіп кел ді. Өзі нің ең жақ сы қа си ет те-
рі нің: қа тер төн ген сәт те бі рі гіп, ұй ым да са бі луі нің, сон-
дай-ақ бас қа ха лық тар мен бей біт ші лік, ке лі сім мен та ту 
көр ші лік жағ да йын да тұ ру ға де ген ын та-ықы ла сы ның 
ар қа сын да ол та рих тас қы ны ның ас тын да қа лып қой май, 
өзі нің мем ле кет ті гін қал пы на кел ті ре ал ды. 

Н.На зар ба евАР
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Қазақпрозасындаөзіндікқолтаңбасыбар,көркемтуындылары
көпшіліккетанымал,көрнектіқаламгерАсқарАлтай–өзініңтуған
жерінің,елініңөзектімәселелері, қайғысыменқуанышы,мұңы
менүмітітуралыжазыпжүргенжазушылардыңбірі.

 АС	ҚАР	АЛ	ТАЙ

Қа зақ жа зу шы сы, Қа зақ стан Жа зу-
шы лар Ода ғы ның мү ше сі Ас қар Ал тай 
1963 жы лы қа зір гі Шы ғыс Қа зақ стан 
об лы сы Зай сан ау да нын да дү ние ге кел-
ген.

Ас қар Ал тай – Жас тар ара сын да ғы 
про за шы лар фо ру мы ның, Т.Ай бер ге нов 
атын да ғы сый лық тың, Ха лы қа ра лық 
«Алаш» әде би сый лы ғы ның лау реаты.

Қа зақ жа зу шы сы әрі сын шы А.Ас-
қар дың «Ал тай балладасы», «Қа йың 
сау ған, ел ау ған» ро ман да ры, «Қы зыл 
бөл ті рік», «Қа ра бу ра», «Қа ла да ғы 
құт пан дар» по вес те рін де ха лық тың өт-
ке ні мен бү гін гі сі су рет те ле ді. 

Жа зу шы ның «Қы зыл бөл ті рік» по-
ве сі Ха лық ара лық Со рос қо ры ның Бас 
жүл де сі – Гран тын же ңіп ал ған. Өз 
шығармашылығы туралы жазушы: «Осы 
күнге дейін үш роман жаздым. Мен үшін 
көп жа зу ма ңыз ды емес, тал ғам мен жа зу 
ма ңыз ды. Шы ғар ма ме нің жан дү нием ді 
тер бе туі, те бі рен туі ке рек», – дейді.

АСҚАРАЛТАЙ
(1963ЖЫЛЫТУҒАН)

АсқарАлтай–өздәуірі
ніңжүйрігі.Шығармалары
нанқаламгердіңдүниемен
болмысты танып көркем
деуіненоқырманынбаурап
алатын соны бейжай ой
өрнегін, түйінді байламын
көресіз.

Г.Тәңірбергенова

Зергер	сөз

Қазіргі тәуелсіз қазақ әдебиетінде Асқар Алтай – өз бағытын айқындап, стилін
танытқанжазушы.АсқарАлтай,көбінесе,қазақелініңөткенінбезбендеп,елдігінта
нытатындайтақырыптажазады.

С.Такиров

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Желтоқсан көтерілісіжазушышығармасында қалайбейне
ленген?

Про	пис	ка

Жел тоқ сан да із-түз сіз кет кен-
дер дің ру хы на ба ғыш тай мын.

(Ав тор)

Күн ұзар ған, түн қыс қар ған кө кек тің кә рі қыз дай қыл тың-
сыл тың ба сы. Өс ке мен нен түс те шық қан ав то бус Ұлан ар қы лы 
Са мар ға ті ке лей асып, Ер тіс тү сіп, Күр шім нен бір-ақ шы ғу ға 
бел бай ла ған. Кө кек кел се де, нау рыз жы лы мы ғы ның қа йыр ма 
қы зыл шұ на ғы қа ла ішін дір дек қақ ты рып, Ұлан асуы на қа рай 
со зыл ған ұзақ жол бе ті си ыр жа ла ған дай, жып-жыл ма ғай көк мұз. 
Ал ды-ар ты бір дей тар та тын ша ғын са ры ав то бус ішін де гі аз  ға на 
жо лау шы лар ды сел кіл де те ұрып, соқ ты рып ке ле ді. Күн аяз дан 
ша ңы тып тұр. Ав то бус та ғы лар өз ді-өзі мен шүй ір ке ле сіп, қай сы-
бі рі жор та қал ғып отыр. Жо лау шы лар ара сын да нә рес те құ шақ-
та ған жас ке лін шек қың қыл да ған сә биін уату мен әлек. Ең арт қы 
орын дық та отыр ған Ар хат олар дың іс-әре ке ті не көз жі бе ріп, 
кө ңіл сіз деу күй де кө зін жұм ған. Ұй ық та йын деп ой ла ған, бі рақ 
кө зі ілін бей-ақ қой ды. Амал сыз қы рау тұр ған те ре зе ге тая нып, 
ыс тық де мі мен ала қан дай жер ді ері тіп, тыс қа үңіл ді. Ұлан асуы на 
кө те рі лер тұс та ғы тау іші не ден деп ен ген екен бұ лар. Ақ тұм сық 
Ал тай дың та науы на әлі сір ге жү гір меп ті. Ма ңай мұр ты бұ зыл-
ма ған се ре-се ре қар. Ал тай қыс ағыл-те гіл ас пан нан сау ла ған ақ 
тас қын қым та ған қал пы. Өлі дү ние дей. Бо йын да бі рақ бел гі сіз бір 
сес бар... Өзі ке ше ға на ат тан ған Ал ма ты ны ес ке ал ды. Кө кек ас та-
на да кү ші не еніп, қы зуы қо лам та дай жүз шар пы ға лы Ала тау дың 
да би ік бауы рын да ғы қа лың қар лас лай саң мен апыл-ғұ пыл 
ат та нып еді ғой. Биыл би ік Ал тай дың ба сын да ғы ұш па бөр кі тұр-
мақ, ете гін де гі жел қа ғып, қар тоқ та май тын тас тақ қы рат та ры 
да нау рыз дың ақ ша қа рын жа мы лып, са мар қау жа тыр. Сыр баз 
Ал тай тә рі зі көк тем ге жо нын бер гі сі жоқ.

Суыр ма ла қа йын көк жел ке сі не ысы рып, ав то бус тың қа быр ға-
сы на шал қая оты рып, Ар хат ой ға бат ты. Жо лау шы лар ав то бус 
іші жы лы бол са да, қым та на тү сіп, кү бір-сы быр ла ры азай ған. Ке-
дір-бұ дыр сүр гі лен ген тақ тай дай тас жол іші-бау ыр ды сол қыл да-
тып, адам ның зы қы сын ке ті ре лоқ-лоқ ұрып қоя ды. Жол ұзақ. АР
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Ке мін де ал ты са ғат жү ру ке рек. Адам ды 
оты ра бе ру ден қа жы тып-ақ жі бер ді. Жет-
кен ше за ры ғып бо ла сың!.. Бұл Күр шім ге 
асы ғып та ке ле ді. Ту ған же рі не же ті жыл-
дан ас там уа қыт өт кен де орал ды-ау бұл. 
Әне ке лем, мі не ке лем деп жү ріп, өмір дің 
ағы мы мен ке те ал ма ған. Жол түс ке ні – 
бү гін. Он да да төрт ай бойы сер гел дең ге 
тү сі ріп, құр дас та ры «Сер гел дең Се рі» ата-
ған пас порт қа оты ру мә се ле сі бол ма са, әй, 
ке ле қой мас еді. Тір лік де ген – сол.

Мұн да ұзақ бол мас. Ары кет се – үш 
ай. Екі қол ға бір жұ мыс: та был са – же-
ңіл-жел пі қыз мет, та был ма са – қа ра жұ-
мыс. Кө ңіл ге де меу, Ші рі каяқ та тұ ра тын 
үл кен аға сы, со ның үй ін де тұр мақ. Ол да 
ау ру: әй теу ір еп теп-сеп теп ел мен бір ге 
күн ке шіп жүр. Жең ге сі орыс ша өс кен, 
шай пау бо ла тын. 1979 жы лы жаз да әке сі 
қай тыс бол ған нан кей ін бұл аға-іні, жал-
ғыз ана сы мен Ал ма ты ға көш кен нен бе рі 
тұң ғыш көр ге лі отыр. Қа зір екі ба ла ның 
ана сы, бәл кім, өз гер ген де шы ғар. Ара-
лас пай кет ке лі де қай за ман: ат тай же ті 
жыл... Аға-жең ге сі бі рақ сырт қа теп пес. 
Бауы ры ғой. Ба сы на іс тү сіп ке ле ді ғой, 
бас қа қай да ба ра ды? Қа ны емес пе?! Қай-
дам, он дай қы лық та ныт пауы да ға жап 
емес. Қа зір екі ту ып, бір қал ға ны на да 
қи ғаш қа рай тын бо лып кет ті ғой. Егер 
ау ыр сы нып жат са, ең кө бі бір клас та сы-
ның үй ін де пә тер ге тұ рар. Ер жі гіт ке сол 
да сын бо лып па?! Ең бас ты сы – пас порт-
қа «про пис ка ға» оты рып, бес жүз сом 
ақ ша тау ып, Ал ма ты ға қай ту. Аға сы, 
әри не, бес жүз сом ды бе ре ал май ды. Ол – 
анық... Осы бір бес жүз сом бол ма ған да, 
Ал ма ты ға қыз мет ке ор на ла сып-ақ ке тер 
еді. Бә рі нен де төрт ай бойы сер гел дең ге 
са лын ға нын айт саң шы. Сол бір Жел-
тоқ сан ның бұр қа ғы бол ма ған да, құ да да 

жыпжыл	ма	ғай	–теп
тегіс
жор	та	–қасақана,

әдейі
сір	ге	–енесіемдір

меуіүшінтай,тананың
танауынанөткізіпқоятын
екіұшыдаістік(үшкір)
шыбықағаш
се	ре	–алақанның

кеңдігінетеңөлшем.Со
ғымныңқазысымайлы
болса,сереқазыдеп
айтылады.Мәтіндегісе
ресере–қатпарқатпар
қардегенмағынада.Дос
памбетжыраудың«Сере,
сере,сереқар»деген
толғауыбар
қо	лам	та	–оттыңыстық

күлі
сер	гел	дең	–әурешілік,

әбігерлік
про	пис	ка	–тіркеу

Сөз	мар	жан

АсқарАлтай
табиғаттықалайсурет
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ты ныш, құ да ғи да ты ныш, Ал ма ты ға ір ге лес ауы лы на пропискаға 
оты ра қо яр еді. Сол бір сұм дық кө те рі ліс ке тай қы маң дайы тап ке-
ліп, қы зу қан ды лық пен ки лік пе ген де қа лың тұ ман да ада сып қал-
ған адам дай сан дал мас па еді... Ақы ры, ас та на тү гі лі, ма ңын да ғы 
ау ыл ға да тұ рақ тай ал ма ды.

Тұ рақ тат па ды ғой... көр ші-қо лаң «жел тоқ сан шы» екен деп 
шы ғар ма ған да, ал Ни ко лай бри га дир мұ ның ту ған аға сы Дәу-
рен нен өшін бір алу ға қо лай лы сәт ту ды деп: «Іні сі әс кер ден ке ле 
са лып, 17-ші жел тоқ сан нан 21-іне дей ін үй ін де қон ған жоқ. Ел де-
каб рис тер мен бір ге Ал ма ты да бо лып ты деп жүр... Анық-қа ны ғын 
анық та ңыз дар! Аға сы ком му нис тік пар тия мү ше лі гі не кан ди дат 
бол са да «се нім сіз адам», іні сі нің іс-әре ке тін жа сы рып отыр. Тек-
се рі ңіз дер!» деп, Мем ле кет тік Қа  уіп сіз дік ко ми те ті мен Іш кі іс тер 
ор ны на «до нос» жаз ба ған да құй ры ғы на қал жуыр бай лан ба ған бо-
лар еді. Өкі ніш жоқ, бі рақ кө те рі ліс ке 18-і кү ні дә рі гер жез де сін 
әдей ілеп ер тіп ба рып тұ рып қа тыс ты. Таяқ ты да же ді...же гіз ді де! 
Кө ңіл де ға на әл де қан дай алаң, ша ра сыз ды ғы на на лу ға на бар. Ал 
ор ган да ғы лар Қас ке лең де тер геп-тек се ріп үш са ғат ұс та ды. Дә лел 
бол ма ған дық тан, қоя бер ді. Ана бір Ба зиев де ген ка пи тан, өзі нің 
ұл ты бал қар екен, сол қол ұшын бер ді... Иә, ен ді мі не...

...Ұлан асуы на иек ар та йын деп ті ав то бус та. Не ге еке ні бел гі-
сіз, жел кө те рі ліп, жол үс тін де жы ла ни рек жаяу бо ра сын сыр ғи-
ды. Асу дан ары ел сіз-күн сіз қа ра ғай лы тау іші. Ал тай дың би ік со-
ра бы да – осы тұс. Ең қау іп ті ай мақ та осы жер. Бо ран асу да күш ті 
бол са, сор сон да қай най ды! Ав то бус тың ал ды-ар ты бір дей тар тып, 
қай қаң ға ілі гіп те қал ды. Жел кү шей ген. Маң дай әйне гін сы пыр-
ған рә зің ке «тіл» тез та за ла ға ны мен, жа быс қақ қар оп-оңай ба сып 
үл ге ріп жа тыр. Көп ке шік пей асу ға да кө те ріл ді. Күт кен дей-ақ 
алай-тү лей бо ран тү теп тұр екен.
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Ав то бус іші бір ден-ақ қа ра кө лең ке-
ле ніп са ла бер ді. Қал ғып-мүл гіп отыр ған 
қам сыз жұрт та қоз ға лақ тап, көз де рін 
ті гі сіп, бас та рын кө те рі сіп ал ған. Әр кім 
іш тей Құ дай мен Тә ңір ге, әулие мен 
әм бие лер ге сыйы ныс қан. Жол қи ын-
да ды. Ав то бус тас ба қа ша төрт та ған дап 
іл біп ке ле ді. Бір сін-бір сін бас ал ған бұр-
қақ қар адым жер ді көр се ту ден қал ды. 
Ай на ла – ақ то пан. Жо лау шы лар дың 
кө бі сі, үрей ле не, үр пиі сіп отыр. Ег де леу 
тарт қан ер адам: «Қап, қыр сық шал ды-ау! 
Мы на күн қай те ді?» – деп те ел ден ақ құ ла 
өкі ніш біл дір ді. Бі рақ оның сө зін еш кім 
еле ме ген дей қо сы ла жө нел ме ді. Мұн дай 

құ қай ды талай кө ріп жүр ген ал тай лық тар дың әде тін ше тым-
ты рыс іш тен тын ған. Со ған қа ра ған да, мы на ке ле жат қан 
жо лау шы бұл өңір ді кі емес еке ні бол мы сы нан бі лі ніп қал ған. Әл гі 
адам жай сыз ат қа отыр ған дай, қо паң дап, үл кен-кі ші кө зі не шық-
қан сү й ел дей тұ рып ке тіп, шо фер дің қа сы на бар ған. Шо фер бі рақ: 
«Ота ға сы, ор ны ңыз ға оты ры ңыз!» деп қа йырып тас та ды. Ке ліс ті 
жүз ді жас ке лін шек тің нә рес те сі қың қыл да ды. Ша ма сы, екі-үш 
ай лық қа на. Дау ысы бә сең. Са пар әл де қан дай бо ла ды де ген дей, 
ке лін шек кіш кен та йының жаялы ғын ау ыс ты рып, шы рыл да ға-
ны на қа ра мас тан, құр ғақ тап ал ды. Сә би дің дау ысы жу ан ес тіл ді, 
со ған қа ра ған да, ұл се кіл ді. Ке лін шек іш те гі лер дің ұры кө зі нен 
қы сы лып-қым ты ры лып, ба ла сын еміз ді.

Тыс та суы рып соқ қан жел қаң тар дың ая ғын да қа ғын ған 
бу ра дай бұр қы рап, кө лік ті жүр гіз беу ге ай нал ған. Осы дан бір-екі 
жыл бұ рын ға на бір ав то бус жо лау шы осы Ұлан асуын да ша ла-
шар пы үсі ніп қал ған. Қа зір де кей жо лау шы лар дың есі не сол жай 
түс кен-ді. Абы рой бол ған да, еш қай сы сы бір-бі рі не тіл қат па ды. 
Бо ран ның ау жа йын әр кім өзін ше түюде.

Аз дан кей ін ав то бус тоқ тау ға ай нал ды. Нау рыз да ға на жау ған 
қа лың күп сек ті кө те ріп, бо рап жау ған жыл быс қымен ара лас қан 
ала са пы ран аруақ та нып-ақ ал ған дай. Қыс тай қан ша кү ре се де, 
қа бақ-қа бақ кө те ріл ген кү ре жол дың үс ті дәл қа зір адам а йыр-
ғы сыз. Шо фер жі гіт талай жү ріп жүр ген жо лы бол ған дық тан, ой 
жо ба мен қар ды бұ за-жа ра сыл быр қоз ға лып ке ле ді. Ке нет са ры 
ав то бус бір жа ғы на қи қаң ете лық си бе ріп, бір жам ба сы на қа рай 
оша ры ла құ ла ды. Ба ға на дан бе рі сыр біл дір мей отыр ған жұрт 

до	нос	–құпияхабар,
құпияөсек
қал	жуыр	–ағаш

тоқпақ.Әдеттеүйжа
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кетпеумақсатындаар
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байлапқояды.
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Қиыршықтапжауғанқарды
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у-шу бол ған күй де сол жақ та ғы лар дың 
үс ті не ау ды. Сол қа быр ға сы на қи сая 
құ ла ған ав то бус тың мо то ры өшіп, еде ні 
кө те рі ліп кет кен. Үл кен дер мен қыз-ке-
лін шек, әй ел дер дің улап-шу ла ған дауысын 
ба са, ка пот үс ті нен мой нын соз ған шо фер 
ақы рып жі бер ді: «Тоқ та тың дар, па ни-
ка ны! Жі гіт тер, мен есік ті аша мын қа зір, 
бас қа лар дың шы ғуы на кө мек те сің дер! 
Ав то бус ты те зі рек тұр ғы зып алуы мыз 
ке рек. Қар ба сып қал са, қай ран бол май 
қа ла ды. Да вай, жі гіт тер!».

Ар хат есік ашыл ған бой да тыс та ғы бо-
ран іш ке лап қо йып, аж да һа дай ұйыт қып 
ала жө нел ді. Қы рын дап қал ған есік тен 
құй ыл ған қар Ар хат тың да ашық өңі рі не 
сау етіп, мой ны мен ал қы мын мұз дай қа-
ры ды. Ар хат бі рін ші бо лып қы ры нан жат-
қан ав то бус тың үс ті не кө те ріл ді. Ат құ-
ла ғы кө рін бес бо ран орай да бо рай бо рап, 
ек пі ні мен қаң бақ құр лы көр мей, жұ лып 
түс кі сі бар. Тыс қа та ғы бір жі гіт шық ты. 
Қал ған да ры – іш те. Іш те гі жі гіт тер кө мек-
те сіп, жо лау шы лар көк ке қа рап қал ған 
жы лы ав то бус тың есі гі нен бір тін деп шы ға 
бас та ды. Ең со ңы нан шо фер кө рін ген.

Жас ба ла лы ке лін шек пен үш-төрт 
қарт әй ел дер ден бас қа лар дың бә рі де, шо-
фер дің ай туы мен, ав то бус ты ая ғы нан тік 
тұр ғы зу ға кі ріс ті. Ал ды мен, оң жақ дөң-
ге лек тер кө те рі ліп кет кен жол дың со ра бы 
екі тік кү рек пен жан тала са та за лан ды. 
Бұ ған төрт жі гіт тар тыл ған. Ав то бус тың 
ұзы на бойы бе лу ар дан о йыл ды. Он да ғы 
мақ сат: бір қы ры нан жат қан ав то бус ты 
тү зе ген кез де төрт дөң ге ле гі тең ба суы 
үшін. Іле-ша ла қи сая қы рын да ған ав то-
бус тың сол жа ғы нан ом бы қар ды ті зе ден 
кеш кен отыз шақ ты адам жа бы ла ыр-
ғап, шо фер дің айт қа нын дай, өз ор ны на 
дік ет кіз ді. Қо жа на сыр дың мо ла сын дай 
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қи сай ған кө лік қа лып қа ке лі сі мен, бә рі де қуа ны са қау қыл да сып, 
жа бық есік ау зы на жа қын да ды. Шо фер есік ті ашып, жо лау шы-
лар іш ке өт кен. Ма ши на отал ма са да, шо фер Ар хат пен та ғы бір 
жі гіт ке ав то бус тың ал дын ар шу ды бұй ыр ды. Ол еке уі лып ете 
түс кен. Әп-сәт те ұйыт қы ған бо ран мен ар па лы са та за ла ған бо лып, 
қай та іш ке ен ді. Шо фер ав то бус ты отал ды ра қой мап ты. Ка пот ты 
ашып тас тап, әл де не ні шұ қы лап жа тыр. Іші ба ға на ғы ұж мақ жы-
лу ы  нан а йыры лып ты. Кей бі реу лер ая ғын ре зең ке тө сел ген еден ге 
са тыр ла та со ға ды. Ар хат шо фер дің қа сы на кел ді. Ол тө мен қа рап 
тұқ шың дап жа тып, мұ ның кел ге нін аң да ған дай, еп теп қа рап қой-
ды. Со сын: «Кар бюра тор ға бір де ңе бол ған-ау дей мін, ше шу ге ту ра 
ке ле ді», – де ді ақ тал ған дай үн мен. Ар хат үн де ме ді. Бұ ры лып ке-
тіп, арт жақ та ғы ор ны на жай ғас ты. Өт кен жы лы әс кер де жүр ген 
ке зін де қаң тар да ғы осын дай бір оқи ға көз ал ды на кел ді... 

Жұрт мо тор ды уа йым дап: «Ен ді қайт тік! Қа тып қал ма сақ игі 
еді!» деп жат қан да да, ба ға на ал ғаш үрей ша қыр ған ег де адам ның 
та ғы да «Жол ға шы ғар да қа ра май ма, қай дан ға на оты рып едім, ен-
ді кел мес пін бұл жақ қа» де ген шо фер ді кі нә ла ған дау ысын жақ-
тыр ма са да, Ар хат өз о йымен оңа ша отыр ған. Оның о йына еш кім 
де, еш те ңе де тос қау ыл бо ла ал мас. Адам ойы – ерік ті, әй, бі рақ 
әуме сер де... Әйт пе се төрт ай бойы теп се те мір үзе тін бұл сер гел дең-
ге тү сер ме, осы бей нет ті ке шер ме? Әс кер қа та ры нан кел ген кез де 
Ал ма ты да бол ған Жел тоқ сан кө те рі лі сі не бо ла «про пис ка ға» оты ра 
ал май қаң ғыр мас еді қаң бақ тай... Ал Ар хат ай лап қаң ғы ды. Бі рақ 
ол қа зір Ле ни нг рад ма ңын да ғы қар жа мыл ған қа лың ор ман да 
«ЗИЛ-131» ма ши на сы мен «Р-141» ра ди ос тан ция сы үшін екі жі гіт 
үш күн бойы жал ғыз қал ға нын ес ке тү сі ріп отыр ған. Со вет ар мия-
сын да бай ла ныс ро та сы ның стар ши на сы бол ған Ар хат әс ке ри да-
йын дық ке зін де «ЗИЛ» мо то ры ның ке сі рі нен Ямов де ген жау ын гер 
жол да сы мен ор ман да қал ған еді. Сон да үш күн бойы ашық алаң қай 
ор та сын да ұй қы-күл кі сіз кү ні-тү ні от жа ғып, мо тор ды жөн де ген. 
Ла до га дан соқ қан дым қыл су ық леп ке дір дек теп шы дап бақ қан-
ды. Бір-ақ күн де жөн дей міз де ген жо ра мал се нім де рі ақ тал май, үш 
күн жа тып, ра ди ос тан ция ішін де қа тып қал ған қақ пыш нан ды тал-
ға жау ет кен. Әс ке ри өмір дің ащы-тұ щы сын Ар хат мұ ға лім дер 
даяр лай тын инс ти тут ты бі тір ген соң тат ты ғой. Инс ти тут бі ті ріп, 
қа та рың нан кеш қа лып бар ған қа лай де ген мен де жа ны ңа ба та ды 
екен. Ар мия ның аты – ар мия. Оның өз за ңы бар: ус тав сыз да. Бә рін 
де бас тан ке шу ге ту ра кел ді ғой... Оған да бі рақ өзі сұ ра нып, Қас ке-
лең де «ра порт» жа зып, Ау ғанс тан со ғы сы на қа ты сам деп кет кен-ді. 
«Сұ рап ал ған ау ру дың емі жоқ» емес пе?! Осы бір қыз ба да адал АР
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мі не зі нен кө ре сі ні кө ріп, тала йына тар-
тыл ма ған ды өзі ті леп алып жүр ғой. Әйт-
пе се әс кер де не сі бар? Ал әй гі лі Жел тоқ-
сан ның жө ні бө лек. Ол үшін өліп кет сең де 
ар ман жоқ. Қой ша қа ма лып, тыр на ша 
жұ лын ған, көк мұз алаң да жер жас тан ған 
қай жай саң қыз-жі гіт тен ар тық?!

Ке нет шу шы ғып, Ар хат тың ойы 
бө лі ніп кет ті. Әзір де ға на жам ба сы на 
қи сай ған ав то бус ты тү зе ту ге күш сал-
ған үш жі гіт ма ла қай ла ры ның құ ла ғын 
тү сі ріп, мо йынора мал да рын тар тып, 
жо лау шы лар дың «қа лың дар» де ге ні не 
қар амас тан, ке ту ге ың ғай ла нып ты. 
Ар хат та ңыр қа ды да қой ды, ба су да айт-
па ды. Тү те ген бо ран ға бас тік се, ба ра 
бе ре тін сы ңай лы... Тұр ғы лық ты аза-
мат тар ғой, ада са қой мас. Адас са да, 
Ал тай өз де рі ні кі. Па на лар жер та бы лар. 
Бә рі нен бұл се кіл ді ашық күн де адас қан 
ащы екен... Ла йым, олар ада са қой ма сын!

Үш жас жі гіт жи нал ма лы есік ті ай қа-
ра аш ты ра бе ре, тыс та құ ты рын ған қар лы 
құй ын іш ке қа рай қо та ры ла құй ыл сын. 
Бі рақ ана үшеуі еш те ңе ні еле ме ген дей, 
іле-ша ла шы ғып кет ті. Олар ке ті сі мен, 
іш те гі лер жол да ры ның оң бо лу ын ті ле-
сіп, аз уа қыт тан кей ін үн де мей қа лыс ты. 
Бо ран ав то бус ты бақ сы дай ай на ла асыр 
са лып үйі рі ле ді. Шо фер дің қа сын да ег-
де леу бір адам мен та ғы бір жі гіт кө мек-
тес кен бо лып жа тыр. Бас қа лар кү дік пен 
кү ту лі: ішін де өзі де бар...

Да ла да бө рі дей ыш қы на ұлы ған бо ран, 
іш те ыз ғар лы аяз. Ар хат ты үзік-үзік 
ой лар жай ла ған. Кө ңі лі қа мы рық ты...

– ...Асы ғыс пын, ау дан ға ке тіп ба рам. 
Ер тең ке лер сің де ген өзі ңіз емес пе еді-
ңіз, – деп Ар хат Же ті су ау ыл со ве ті 
Қа қа таев тың ал дын да әс ке ри фор ма мен 
сым ша тар ты лып тұ рып еді-ау!..

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Бо	ран–күштіжелдің
(жылдамдығы 15 м/с
тан астам) әсерінен
топырақтың, құмның,
қиыршықтастың, қар
дың ұйтқып соғуы.
Боран – қатты жел
соққандағы және ауа
температурасы төмен
болған кездегі бұрқа
сын.Термин,негізінен,
ҚазақстанменСібірдің
далалы аудандарын
дақолданылады.
Боран соққан кезде

айнала түтеп, ештеңе
көрінбей кетеді. Ша
руашылыққа орасан
зор зиянын тигізеді.
Қарлы боранның Қа
зақстанда Арқаның
ақ бораны, ақтүтек,
құмды өңірлерде
Мойынқұм бораны
деп, тауаралықаңғар
ларменжазықтықтағы
боранды Ебі бораны,
Сөгетібораныдепата
латынтүрлерібар.Қа
зақатауларындажаяу
борасын, суырынды
борасын,ақборандеп
театайбереді.

«Қазақтілітер-
миндерініңсалалық
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– Айт сам, айт қан шы ғар мын. Қа қа-
таев үс тел ге сал бы ра ған қа ба ғын кө тер-
ген.– Дәл мы на жағ дай ға бай ла ныс ты 
РОВД-дан инст рук ция ала ты ным ды қай-
дан бі лей ін?!

– Инст рук ция ның ма ған қан дай қа ты сы бар, аға? Отан ал дын-
да ғы бо ры шым ды өтеп кел дім...

– Өз ба сы ңа еш те ңе деп тұр ғам жоқ. Әзір ге кү те тұр. Ар мия дан 
ен ді кел сең, әлі «про пис ка ға» уа қыт бар. Ас та на ның ір ге сін де гі 
ау ыл мыз. Де каб рис тер дің дүр бе ле ңі...– деп Қа қа таев кү міл жи 
бер ді. Сон дық тан да сон дай инст рук ция бе ріл ген... То са тұр.

Одан Ал ма ты ға ат ба сын бұр ды ғой бұл. Мұн да да дүңк-дүңк 
дүр сіл дау ыс қар сы ал ған.

– Төрт ай жүр сең қай тей ін! Ауы лың пас порт қа тұ рақ тан дыр-
ма са, кім нен кө ре сің, өзің де кі нә лі, – деп ор ны нан тұр ды қа ра 
то ры кел ген под пол ков ник.

– Жол дас под пол ков ник, ау ыл со вет кө лең ке сі нен қор қып 
отыр. Ана да ғы оқи ға дан кей ін қа ла ма ңын да ғы кол хоз-сов хоз да 
бү кіл пас порт қа тұ рақ та ну шы лар дың ті зі мін жер гі лік ті со вет 
ар қы лы алып, тек се ру жүр гі зі ліп жа тыр. Кө бі сі нің ад ре сі жоқ, 
үй ді-үй де «жо ғал ған» про пис ка лар дың әр қай сы сы на 300 сом нан 
шт раф са лып жа тыр мыз. Мен се ні бұл іс біт пей отыр ғы за ал май-
мын, өйт ке ні өзің тү сі не сің ғой, за ман ның кең-мол ке зін де ау ыл да 
тұ рақ тан ған дар қаң ғып-қаң ғып кет кен. Қай да жүр ге ні бел гі сіз. 
Олар ды тү гел дей тау ып, шы ғар ға нын шы ға рып, шы ғар май ты-
нын ті зім ге алып бол май, еш кім ді де про пис ка ға ала ал май мын! 
Жеп отыр ған на ным нан а йыры лар жа йым жоқ. Нұс қау ды бұ зу ға 
ха қым та ғы жоқ деп жо лат пай ды. Жұ мыс қа «про пис ка сыз» ал-
май ды. Ма ман ды ғым мен ау ыл да да, Қас ке лең ау да нын да да орын 
жоқ. Қа ла да орын бар екен, бі рақ ал дым нан «про пис ка» шық ты 
та ғы да. Үй дің кө ле мі тұ ра тын адам дар мен қос қан да, мен сый ып 
тұр мын, аға. Жа қын ту ысы мыз ғой.

Ар хат тың сө зін ор ны нан атып тұр ған ұзын бой лы под пол-
ков ник бө ліп жі бер ді:

– Ле ген даң ның түк ке қа же ті жоқ мен үшін. Отыр май сың! 
Қа ла ға кір ген ше – қа рас пан ал ған сор лы сың дар, кір сең дер – бас-
бұ зар бұ за қы сың дар... Сен сіз де қа ла да ғы кер дең дер дің ла ңы аз 
емес.

– Жол дас под пол ков ник, мен сіз ге бұ зық емес пін! Ар ғы сы – 
әс кер ден төрт ай бұ рын кел ген сол дат пын, бер гі сі – за пас та ғы 
офи цер мін өзі ңіз дей.

тал	ға	жау	ету	–аздап
қоректену
инст	рук	ция	–нұсқау

Сөз	мар	жан
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– Ен ді не ғыл дей сің, фа ми лияң бө лек... Марш!
– Сон да қай да бар мақ пын? Кон це до кон цов шетел ден қа шып 

кел гем жоқ қой...
– Қай да бар саң, он да бар. Мен се ні ша қыр ғам жоқ. Да вай, 

марш от сю да! – деп зіл ден ді.
– Сіз дің олай деу ге ха қы ңыз жоқ. Мен Со вет аза ма ты мын.
– Сен ме ні үй ре тей ін де дің бе? Өзің ке ше гі де каб рьге қа тыс қан 

қу шы ғар сың... Под пол ков ник сы най қа рап, ке ке те жөт кі рін ді.
– Қа тыс сам – қа тыс тым...Оған бі рақ дә ле лі ңіз жоқ сіз дің! – 

Ар хат шарт кет ті. – Де каб рист деп дү ре соқ са ңыз да...
– Хва тит! То ва рищ гарж да нин, сей час же иди те, ина че я бу ду 

вас по са дить!
– Не имеете пра во!
– Ох, как имею!.. Арес тую вас, как не по ви но ве ние за ко ну.
– Пус ть так, то ва рищ пол ков ник! Луч ше в ка ме ре си деть, чем 

без на деж ды бро дить... Мне уже не ку да! Что хо ти те, то и де лай те.
– Ты что, серь ез но что ли? Мен отыр ғы за ал май мын, бә рі бір. 

Сен ау ыл да тұ ра сың, әс ке ри уче тың да сон да. Все! Под пол ков ник 
атшап ты рым ка би нет тің тө рі нен есік ке адым дай бет те ді. Ка ли нин 
ау да ны ми ли ция бас ты ғы ның со ңы нан Ар хат ерік сіз ере шық-
қан...

Ен ді, мі не, бойы то ңа зып, қа ра дай еле гі зіп, Ал тай биі гін-
де гі бұр қақ та бұйы ғып отыр. Әл гі бір алас-кү лес ақ тү тек те атып 
шы ғып кет кен ал бырт аза мат тар қай да жүр екен де ген ерік сіз ой 
орал ды. Ада сып ке тер ме екен, әл де жол та ба алар ма бұ лың ғыр 
бұр қақ та?! Өз ата ме ке ні ғой бі рақ...

Ав то бус отала ал май ызың-ызың етіп тұр ды да, тау ды жаң-
ғы рық ты ра оқыс құ ла ған жар тас тай дүр ете түс ті. Екі са ғат тай 
та ға ты тау сы лып, тоң ған аяқ та рын еден ге тар сыл да та ты қыр шып 
отыр ған ха ла йық та кө те рі ліп қал ған. Кей ін гі төрт ай дың жү зін де 
пас порт қа тұ рақ та нам деп талай жай ға тап бол ған Ар хат ойы қал-
ған хи каяла ры на қа йыры лып үл гер ме ді... Шо фер жі гіт тің ша қы-
руы мен қа сы на та ны май тын бір жі гіт аға сын ер те сырт қа шық ты.

Бо ран ав то бус ты бе лу ары нан ба сып тас тап ты. Екі жі гіт жан-
тала са қи мыл да ған. Ал ды нан да қар ды ар шып, жи ыр ма қа дам дай 
жол со ра бын сал ған бол ды. Доң ға лақ та ры ор ны ғып қал ған ав то бус 
ар лы-бер лі ыр ға лып алып, қыс бой ғы ты ғыз қар ды жал дай жү ріп 
кет ті. Үл кен дер «Біс міл ла!» дес кен. Әрі-бе рі ден кей ін кө лік те рі 
та ғы ом бы ға ты ғы лып, қа қа лып-ша ша лып өшіп қал ды. Шо фер 
мүл де отал май қа ла ма де ген дей, отал ғыш ты үс ті-үс ті не ба сып, 
іші әжеп тәу ір жы лы нып қал ған ав то бус ты дү ріл де тіп қой ды. АР
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Та ғы екі адам алай-дү лей тыс қа бет те ді. Бо ран бұ рын ғы сын ша, 
бә сең дер тү рі бай қал май ды. Бұрқ-сарқ.

Бет тен алып, төс ке шап қан қар лы жел мен жо лау   шы ав то бу сы 
Ұлан асуын да үш са ғат тан аса алы сып, ақы ры Са мар жа зы ғы на 
ең кейер тік шат қал ға ілік кен де пы шақ кес ті тый ыл ған-ды. Бұл 
кез де күн бе сін нен ау ып, бұ лың ғыр ас пан ас ты мен те рең шат қал 
ішін қа раң ғы лық тың ха бар шы сын дай зәр лі кө лең ке ие ле ген. Са-
ры ав то бус кілт тоқ та ды. Шо фер ор ны нан кө те рі ліп, ту сыр тын 
жау ып тұр ған Ал тай ба ры сы су рет ті пла кат пен жап сы рыл ған 
жал пақ әй нек ше ті нен кеу де сі мен кө рі ніп, Ұлан асуы нан айт қан-
ға көн бей, өз бе ті мен кет кен үш жас жі гіт ті жо лау шы лар дың есі не 
тү сір ді. Олар ізім-қа йым бол ға ны на көп бол ма са да, жұрт жа ды-
нан шы ғып та үл гер ген дей... Әр кім-әр кім әр түр лі дол бар жа сап, 
бәл кім асу дан аман-есен асып, әл де бір қыс тақ қа жет кен шы ғар 
деп топ шы ла ған. Ал ды мыз да ке тіп ба ра жат қан бо лар де ген дер ге 
шо фер үзіл ді-ке сіл ді «жоқ!» де ді. Асу да ғы алас-қа лас ақ тү тек 
ара сын да қа лып қой ма ды ма, тау ба сы ме кен сіз ғой де ген кү дік 
кім-кім нің де кө ңі лін жай ла ған... Бі рақ жа ман дық қа қи ма ған, 
ау ыз да ры ның ба ты лы жет пе ген – бұл дыр үміт ке сен ген. Олар дың 
қай да ба ра жат қа ны нан да жо лау шы лар ха бар сыз бо лып шық ты. 
Са мар мен Күр шім – екі ау дан ның қай сы сы нан еке ні бел гі сіз. Ай-
на ла сы екі жүз ша қы рым ай мақ тың ауа  райы құ был ма лы-ақ.

Са ры ав то бус та ғы лар Са мар ға са ғат же ті ден аса жет ті. Шо фер 
асу да бой бер мей ке тіп қал ған үш жі гіт жай лы ти іс ті орын ға ха бар-
ла ды... Іңір ілін ген. Мұн да екі-үш адам ды тү сі ріп тас тап, екі-үш 
жо лау шы ны отыр ғы зып алып, тар тып кет ті. Олар Ер тіс ке жет кен де, 

түн тү не гі қым тап, ай ту ған. Кә рі өзен 
үс тін де аяз күш ті бо лу шы еді, бі рақ бү гін 
қа лың қар мен көк мұз ды ас ты нан сол-
қыл да та ері те тін өл кек со ғып тұр екен. Әлі 
тү се қой ма ған мұз үс ті нен қы зыл су жү ріп, 
жы лым пай да бо лып, жа рық ай сәу ле сі мен 
кө те ріл ген сел дір бу арық мал дың шар бы-
сын дай жұп-жұ қа пер де тұ тып ты.

Алып өзен нің ар ғы жа ға сы кө рі нер 
емес. Ол жақ та бұ лар ды кү тіп тұр ған да 
еш кө лік тің жы пы лық тат қан жа ры ғы 
көз ге ілік пе ді. Са ры ав то бус тан түс кен 
жо лау шы лар кәр лі Ер тіс ті бой лай соқ қан 
өл кек пен ма мы ра жай жа йыл ған қы зыл 
су ға қа рап тұр ды да, амал сыз ав то бус қа 

гарж	да	нин	–гражда
нин.Жазушыкейіпкер
мінезінашуүшінәдейі
қолданған
дол	бар	–болжам
ізімқа	йым	–хабар

ошаржоқ
өл	кек	–жазғытұрымсо

ғатынызғарлы,суықжел
қы	зыл	су	–көктемге

қараймұзүстіненеритін
ағынсу
жы	лым	–мұздыңкей

жерініңжұқарыпойылуға
таяуы

Сөз	мар	жан
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ен ді. Жас ба ла лы әй ел жы ла ған сә биін емі зіп алу ға жо лау шы лар-
дың орын-орын да ры на жай ға су ын күт ті...

Ел дің ар ты нан ен жар лау ен ген Ар хат қа на. Қы зыл су жү ріп 
жат қан ұлы Ер тіс тің ар ғы бе ті не өте ал ма ды. Өлі мұз жі біп, же тер 
же рі не жет кіз бе ді. Өт кел сіз өзен ге не ша ра?! Бі рақ бұл ал ма ға-
йып та Ал ма ты ға сый ма са да, ата ме ке ні Ал та йына та ба нын ті реп, 
ер тең-ақ ал кө ңі лі бүр леп шы ға ке лер.

Жо лау шы лар мін ген ав то бус Са мар ға ке рі қайт ты. Оған көк аяз 
тас жол ға ша ғыл ған жал ғыз ай ілес кен. Асу да бұр қақ, өзен де өлкек 
соқ қан құ был ма лы күн түн ге ау ыс қан. Ар хат Күр шім ге күн бе-күн 
же те ал ма ды. Ал бұр қақ та бұ ла ңы тып кет кен бұ лан дай жі гіт тер 
сол бойы орал ма ды... Ар хат ымырт аязы нан ті тір ке ніп қой ды.

 	«Бі	лу»

1. Ас қар Ал тай ту ра лы не біл дің дер?
2. «Про пис ка» әң гі ме сі нің кей іп кер ле рі кім дер?
3. Шы ғар ма да су рет тел ген оқи ға елі міз дің қай өңі рін де 

орын ал ған?
4. Ар хат де ген кім? Ол қай да ба ра жа тыр?
5. Қыс қы Ал тай та би ға ты қа лай бей не лен ген? Оқып бе рің дер.
6. Жел тоқ сан көтерілісі ту ра лы не бі ле сің дер? Ол ту ра лы 

шы ғар ма да не ай тыл ған?

«Тү	сі	ну»	«Тү	сі	ну»	«Тү	сі	ну»

1. Әң гі ме не лік тен «Про пис ка» деп атал ған?
2. Қан дай се беп пен Ар хат ау ыл ға ке ле жа тыр?
3. Не лік тен Ар хат Ал ма ты ға, Ал ма ты ма ңын да ғы ау ыл ға 

«про пис ка ға» тұ ра ал ма ды?

«Тал	дау»

Әң гі ме кей іп кер ле рін са лыс ты рың дар.

«Жи	нақ	тау»

1. Шы ғар ма ның та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.
2. Әң гі ме кей іп кер ле рі не тән қа си ет тер ді топ тас ты ру сыз-

ба сы ар қы лы көр се тің дер.

«Қол	да	ну»

1. Әң гі ме маз мұ ны на сүй ене оты рып, «Үш түр лі күн де лік» 
кес те сін тол ты рың дар.

Бі	лу

ТүсінуТүсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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Мә тін нен ерек ше әсер 
ет кен тұ сын не ме се ой 

сал ған дәй ек сөз кел ті ру 

 Қан дай ой ту дыр ды?
Осы ған бай ла ныс ты 
қан дай сұ рақ ту ды?

«Мұ ға лім ге 
хат» – 

сұ рақ тар

2. Әң гі ме де кез дес кен геог ра фия лық атау лар ға тү сі нік бе рің дер.
3. Әң гі ме маз мұ ны бо йын ша тө мен де гі тап сыр ма лар ды ре-

ті мен орын дап шы ғың дар:
– мә тін ді не гіз гі маз мұн дық бө лік тер ге бө ліп, атау бе рің дер.
– мә тін бө лік те рі нің не гіз гі о йын біл ді ре тін сөй лем дер ді 

та бың дар.
– мә тін де гі кей іп кер лер ді атаңдар.
– мә тін нен кей іп кер лер бей не сін, мі не зін аша тын сөй-

лем дер ді анықтаңдар.
– кей іп кер лер дің сырт қы тү рі мен мі не зін су рет тең дер.
– оқи ға ор нын, уа қы тын атаңдар.
– кей іп кер лер дің іс-әре ке ті ту ра лы ай тып бе рің дер.
– орын ал ған оқи ға ға, кей іп кер лер ге бай ла ныс ты пі кір-

ле рің ді біл ді рің дер.
– бе ріл ген үзін ді ту ра лы өз ой ла рың ды ор та ға са лың дар.
– мә тін ді аяқ тау дың нұс қа сын ұсы ның дар.

4. «Дер бес пі кір жа зу» тә сі лін қол да нып, әң гі ме маз мұ ны 
бой ын ша тап сыр ма лар ды орын даң дар:
– өзін дік ой-пі кір ді бір сөй лем мен біл ді рің дер;
– екі сөй лем нен тұ ра тын дә лел кел ті рің дер;
– өз пі кір ле рің ді ай ғақ тайт ын мы сал ды екі сөй лем мен 

көр се тің дер;
– өз пі кір ле рі ңе қар сы бір сөй лем нен тұ ра тын дә лел 

кел ті рің дер;
– бір сөй лем мен қар сы дә лел ді жоқ қа шы ға ра тын мы-

сал кел ті рің дер;
– екі сөй лем нен тұ ра тын қо ры тын ды шы ға рың дар.

5. Жел тоқ сан құр бан да ры ту ра лы бі ліп ке лің дер.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. Әң гі ме де көк тем кел се де, Ал тай да ба сыл май тұр ған бо-
ран су рет тел ген. Ол не ні біл ді ре ді деп ой лай сың дар?

2. «Ой лау дың ал ты қал па ғы» әді сі ар қы лы ал ты топ қа бө лі-
ніп, өз көз қа рас та рың ды біл ді рің дер. «Ақ қал пақ» (проб-
ле ма ға қа тыс ты де рек тер ді талас сыз кел ті ре ді), «са ры 
қал пақ» (үзін ді нің жа ғым ды тұс та рын ай та ды), «қа ра 

Баға	беру

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



163

қал пақ» (шы ғар ма ның жа ғым сыз тұс та рын ай та ды), «көк 
қал пақ» (тал дау жа сай ды, топ тар «Не үшін?» «Не ге?» 
«Не ге бай ла ныс ты?» де ген сұ рақ тар ға жау ап із дей ді), 
«жа сыл қал пақ» (шы ғар ма ға қа тыс ты тың идея лар мен 
бол жам дар ай та ды), «қы зыл қал пақ» (топ оқи ға ны оқу 
ба ры сын да, бас тан ке шір ген се зім де рін тұ жы рым дай ды).

Әде	би	ет	тео	рия	сы

Ас	тар	лау,	метафора,	метонимия
Құбылтудыңбіртүрі–астарлау(символ,грекшеsymbоlon–бел

гі)–бірнәрсенінеқұбылыстытурасуреттемей,бұларғаұқсасбасқа
бір нәрсеге, не құбылысқа құпия теліп, жасыра жарыстырып, бүк
пелейбейнелеу.Ойдыашықайтпай,тартымдытұспалментүсіндіру.

Ақынжазушылар әдеби тілдің әсерлілігін күшейту үшін құбыл
тудынемесетроптүрлерінкеңіненқолданады.

Метафора немесе ауыстыру – сөз мәнін өңдеп өзгертіп айту.
Суреттеліп отырған затты не құбылысты айқындай, ажарландыра

Жел	тоқ	сан	кө	те	рі	лі	сі–1986жылы17–18желтоқсанаралығындаАлматыдабол
ғанқазақжастарыныңКСРОүкіметініңотаршылдық,әміршіләкімшілжүйесінеқар
сынаразылықісқимылдары.Бостандыққа,тәуелсіздіккеұмтылғанқазақхалқыта
рихындағыелеуліоқиғаболыптабылады.17желтоқсанкүні таңертеңгі қаладағы
Л.И.Брежневатындағыалаңға(қазіргіРеспубликаалаңы)саяситәуелсіздіктіталап
еткенұрандарменалғашында300дейадамжиналып,кешкісінкөтерілісшілерсаны
20мыңғажетті.Бірақкөтерілісшілердіңқойғанталаптілектеріаяқастыетіліп,«бұза
қыларды»күшпентаратумақсатындаалаңғақұқыққорғауқызметкерлеріменар
найыәскерикүштертобыжеткізілді.КСРОІІМніңбұйрығынегізіндедайындалған
«Құйын–86» операциясы бойынша көтеріліс қатыгездік
пенбасыпжаншылды.18желтоқсанкүніалаңғақайтажи
налмақболғанкөтерілісшілергеқарсыәскеркүшіқолда
нылды. Көтерілісшілердің қалған топтарын ығыстыру
үшінжеделотряд,милицияменжасақшыларданарнайы
топтар құрылып, қала көшелеріне аттандырылды. Осы
әскери күштер 19 желтоқсан күні қаланың әр тұсында
қайтаданшеругешықпақ болған топты басып, таратты.
Алаңдағыкөтерілісшілертаратылғансоңішкіістербөлім
деріне2401адамжеткізілген(Алматытүрмесінесыйма
ғандықтан,қаласыртынаапарыптасталғандардықосып
есептегендебарлығы8,5мыңадамұсталған).Желтоқсан
көтерілісіқұрбандарыныңқатарындаЕ.Сыпатаев,С.Мұ
хаметжанова,К.Молданазарова,Қ.Рысқұлбеков,М.Әбді
құлов,Л.Асановасындыержүрекқазақжастарыбар.

«Қазақстантарихынан»

Алматықаласында
орналасқан1986жылғы
желтоқсанкөтерілісін
ескеалумонументі

Бағалы	дерек
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түсу үшін оларды өздеріне ұқсас өзге затқа не құбылысқа балау,
сөйтіпмағынасынүстеу,мазмұнынтереңдетіп,әсерінкүшейту.Мета
фораныңжасалужолдары:

1.Жалғаусыз,жұрнақсызбірнәрсеніекіншінәрсегебалау,салыс
тыру,ұқсатуарқылыжасалады.Мысалы:

Гималай–көктіңкіндігі,
Гималай–жердіңтүндігі.(І.Жансүгіров)

2. -мын,-мін,-бын,-бін,-пын,-пін,-сынтәріздіжіктікжалғаулары
арқылыжүзегеасады.Мысалы:

Мен–жаралыжолбарыспын,
Жұрттыңатқаноғыөтіп.
Сенесірке,сорлыжаспын,
Шынсөзімерақыметіп.(Абай)

3.еді,едім,едің,екен,емсияқтыкөмекшіетістіктердіңкөмегімен
туындайды.Мысалы:

Сен–жаралыжолбарысең,
Мен–киіктіңлағыем.(Абай)

4.бейне,тең,секілдісөздерарқылыжасалады.Мысалы:
Қайғыболаржерментең,
Қаракөңілімжерментең.(Абай)

Метонимия – өзара байланысты ұғымдар мен шартты сөздерді
бірінің орнына бірін алмастыра қолдану тәсілі.Метонимия – «алмас
тырыпатау»дегенмағынаныбілдіреді.Мысалы:МенАбайдыоқыдым.

З.Қабдолов.«Сөзөнері»

А.Алтайдың«Прописка»әңгімесіненастарлауғамысалдартабыңдар.

«Прописка»әңгімесініңкейіпкерлеріменсұхбатқұрыңдар.

М.Шахановтың «Желтоқсан эпопеясы» деректі романын, А.Ал
тайдың«Қырменқала»хикаяларын,«Алтайновелласын»оқыңдар.

Тапсырма

Диалог	құру

Кітапсүйерлер	үшін
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Поэзиясынабиіктік те, тереңдік те тән, «Қазақ поэзиясына
келгенқұбылысдепбағаланған»дарындыақынЕрланЖүністің
поэзияәлеміқандай?

 ЕР	ЛАН	ЖҮ	НІС

Ер лан Жү ніс 1984 жы лы Ал ма ты 
об лы сы, Жам был ау да нын да өмір ге кел-
ген. Бо ла шақ ақын М.Х.Ду ла ти атын-
да ғы Та раз Мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
«Әлем тіл де рі» фа куль те тін тә мам да ған. 

2001 жы лы «Жыр-пер зент» ат ты тұң-
ғыш жыр жи на ғы, 2011 жы лы «Кие лі түн-
дер дің дұ ға сы» ат ты кі та бы жа рық көр-
ген.  2001 жы лы «Абай оқу ла рын да» Бас 
жүл де ні ал ған. 2006 жыл ғы Ха лықара лық 
«Ша быт» фес ти ва лін де «Әде би ет» ата-
лы мы бой ын ша Гран-При жә не Пре зи дент 
Ку бо гын ие лен ген. 2009 жы лы Бая нау ыл 
та қы ры бын да жаз ған «Үз дік жур на лист» 
Ал тын бел гі сін ал ған. 

Ер лан Жү ніс – «Кие лі түн дер дің 
дұ ға сы», « Хауас», «Ғау сар», «Үміт жыр-
ла ры», «Эн те ле хия», «Ар ман шыл таң-
ның бұлт та ры» кі тап та ры ның ав то ры, 
Да рын Мем ле кет тік Жас тар сый лы ғы ның 
ие ге рі. 

ЕРЛАНЖҮНІС
(1984ЖЫЛЫТУҒАН)

Естеріңе	түсіріңдер:

АсқарАлтайдыңшығармашылығытуралыне
білдіңдер?

Меңгерілетін	білім:

ЕрланЖүніскім?

«Меніңатым–Тәуелсіздік»өлеңініңтүйіндіойы
қандай?

Ерланның поэзиясын
да эпикалық сарын да,
лирика да, пәлсапа да
бар. Бастысы, Ерланда
тіл бар. Сосын оқыған
тоқығаны көп, интеллек
туалды бағытта жазатын
ақын. Шығыстың поэзия
сын жақсы білумен қа
тар, ол орыс поэзиясын,
Еуропапоэзиясын,Латын
Америка поэзиясын жақ
сыбіледі.

Ә.Балқыбек

Зергер	сөз
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Ақынөлеңіндегітәуелсіздіктарихықандай?

Ме	нің	атым	–	Тәу	ел	сіз	дік

...Алып қор ған ның құ ла ға нын көр дім, 
Не бәрі ал ты жа сым да,
Алып тұл ға лар жы ла ға нын көр дім,
Бас та рын сүйеп ға сыр ға.
Алып тау лар дың шай қал ға нын көр дім,
Ал ты жа сым да со ны ұқ тым:
Алып сөз дер ді ай та ал ға нын көр дім,
Ат тө бе лін дей ха лық тың.
Алып кі тап тар то рық қа нын көр дім,
Сол сәт те-ақ одан бе зін гем,
Алып ой лар дың қо рық қа нын көр дім,
Ең бір нә зік се зім нен.
Алып са ғат тар тоқ та ға нын көр дім,
Өл шен ді уа қыт жа ңа дан,
Алып жү рек тер ақ тала рын көр дім,
Ал ты-ақ жа сар ба ла дан.
Алып құр лық тар тең сел ге нін көр дім,
Те мір бұ ғау лар тоз ға сын,
Алып заң дар дың кем сең деуін көр дім –
Им пе рия ның көз жа сын!
Алып мұ хит тар тол қы ға нын көр дім,
Бір там шы су ға бай ла нып,
Алып тәж дер дің бал қы ға нын көр дім,
Ел таң ба лар ға ай на лып.
Алып мү сін дер қи ра ға нын көр дім,
Сұ ла ған жау дай же бе ден,
Алып са на лар жи на ла рын көр дім,
Тұр ғы зу үшін жа ңа әлем!
Құ рыш тар дың да ші рі ге нін көр дім,
Сен бо са, бо лат, тас егіл!
Те мір шы мыл дық тү рі ле рін көр дім,
Сах на ға шық ты жас өмір!
Ал ты жа сым да!
Жы ла ған жоқ пын, сұ ра ған жоқ пын анам нан,
Сол кү ні жа ңа әнұ ран ай тып орал ған,

ат	тө	бе	лін	дей	–
шағын,азғантай,аз
ғана
то	ры	ғу	–күдерүзу,

түңілу
тек	(те	гі)	–шыққан

тегі,нәсілі,тұқымы

Сөз	мар	жан

Тәуелсіздік
дегенімізне?Өлеңнің
идеясықандай?

CD 08

Егемендіелкөрікті,
Бетегелібелкөрікті.

Тәуелсіздіктуыасқақ.

Тәуелсіздік–тарих
тұлпарыныңқос
тізгіні.

Егеменелдіңеңсесі
биік.

Сөздің	көркі	–	мақал
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Сол тү ні не ге ұй ық та май ма ған бір аңыз ай тып шық қа нын
Ұл жай лы Күн нен жа рал ған.
Тү сін бе сем де тың дай мын,
Он сыз да оны же сір лік сал ған жа сыт қан еді мұң-қай ғы...
Кө зі нің жа сы сөй ле ген түн ді ұқ па сам да,
Аңыз ұна ған Жа рал ған Күн нен Ұл жай лы!
Де ген де шы ғар «бо дан дық жай лы біл ме сін»:
Сен тү сін, дәу ір, со нау бір қан ды жыл ке шір!
Та рих тан дә ріс оқи тын ме нің ана шым ор та мек теп те
Ұлы на бі рақ айт пап ты кі сен, құл дық пен түр ме бүр ге сін.
Ер лік ті айт қан, үй рет пе ді ол ез дік ті,
Ұс тат қан қа лам, ұс тат па ды ол кез дік ті,
«Құ лы ным, се нің та ри хың бас қа» де ген тек,
Ол, бәлкім, ме нен Сөз күт ті!
Ал бү гін, ен ді, Та рих ты өзім бі ле мін,
Жол дар ды се зем жо нар қам ме нен мың жыл дар өт кен ұлы елім.
Ұлы лық жай лы ой лай ды бас қа,
Жап-жас шақ
Ұлы қор ған дар дың күй реуін көр ген жү ре гім –
Ал ты-ақ жа сын да ақы рын көр ген алып тың!
... Тәу ел сіз дік ше?
Ол – ме нің те гім, ұл да ры ма оны да рыт тым.
 Тәу ел сіз дік – мен, ол – ме нің ас қақ аңы зым,
Бол мы сы ол ұл дың өзің нен ту ған, Жа рық Күн!

 	«Бі	лу»

1. Ер лан Жү ніс ту ра лы не біл дің дер?
2. « Тәу ел сіз дік» де ген ді қа лай тү сі не сің дер?
3. Ақын өле ңі қан дай оқиға желісі бойынша жазылған?
4.  Тәу ел сіз Қа зақ станның бүгінгі күні қандай?
5. «Алып қор ған ның құ ла ға нын көр дім, ... Алып тұл ға лар 

жы ла ға нын көр дім, ... Алып тау лар дың шай қал ға нын 
көр дім, ... – де ген жол дар ар қы лы ақын қан дай оқи ға ны 
мең зеп тұр?

6. 1986 жыл ғы жел тоқ сан көтерілісі ту ра лы айтып беріңдер.

«Тү	сі	ну»

Өлең нің «Ме нің атым – Тәу ел сіз дік» деп ата лу се бе бін тү-
сін ді рің дер.

Бі	лу

Түсіну
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«Тал	дау»

1. Шы ғар ма да ғы бас ты ой, не гіз гі пі кір қан дай?
2.  Тәу ел сіз дік ал ған ға дей ін гі Қа зақ стан мен бү гін гі Қа зақ-

стан ды са лыс ты рың дар.
3. «Ба лық қаң қа сы» тә сі лі мен ақын өле ңі не тал дау жа саң-

дар.
Қ
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Се беп те рі

Дә лел дер

«Жи	нақ	тау»

1. Өлең нің та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.
2. Өлеңдегі тәу ел сіз дік ұғы мы н топ тас ты ру сыз ба сы ар-

қы лы көр се тің дер.

Тәуелсіздік

«Қол	да	ну»

1. Өлеңнен үзінді жат тап алың дар.
2. Өлең кей іп ке рі нің бойы нан қан дай қа си ет тер ді аң ғар-

дың дар? Ав тор та рих өт кел де рін қа лай си пат тай ды? 
Ойла рың ды дә лел дер ар қы лы жет кі зу ге ты ры сың дар.

3. Өлең де гі көр кем де гіш құ рал дар ды анық тап, қол да ны-
сы на тал дау жа саң дар.

4. Синк вейн әді сін қол да нып, «Тарих» сө зі мен бес жол ды 
өлең құ рас ты рың дар:

 бі рін ші жо лы – та қы рып тың атауы – зат есім

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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 екін ші жо лы – та қы рып ты си пат тай тын екі сөз – сын есім
 үшін ші жо лы – та қы рып ту ра лы қи мыл ды біл ді ре тін үш 

сөз – етіс тік
 төр тін ші жо лы – та қы рып қа қа тыс ты төрт сөз ден тұ ра-

тын сөз ора мы
 бе сін ші жол – бір сөз – та қы рып тың мә нін аша тын си но-

ним сөз.
5. Өлең де кө рі ніс тап қан ұлт тық құн ды лық тар ға мы сал дар 

кел ті рің дер.
6. « Менің атым – Тәу ел сіз дік» та қы ры бы на эс се жа зың дар.
7. «Үш қа дам ды сұх бат» ст ра те гия сын қол да на оты рып, 

өлең маз мұ ны бо йын ша үш сұ рақ да йын даң дар. 

«Ба	ға	бе	ру»		

1. Не лік тен ақын:
  Тәу е лсіз дік ше?
 Ол – ме нің те гім, ұл да ры ма оны да рыт тым.
  Тәу ел сіз дік – мен, ол – ме нің ас қақ аңы зым,
 Бол мы сы ол ұл дың өзің нен ту ған, Жа рық Күн! – дей ді? 
2. «Ер кін жа зу» әді сі бо йын ша та қы рып ты қо ры тын ды лап, 

өлең маз мұ ны бо йын ша ал ған әсер ле рің мен бө лі сің дер, 
пі кір ле рің ді біл ді рің дер.

3. Өлең маз мұ ны ту ра лы пі кір ле рің ді «Төрт сөй лем» тә сі лі 
ар қы лы біл ді рің дер.

 Пі кір. Өлең маз мұ ны ту ра лы пі кір ле рің ді бір сөй лем мен 
жа зың дар.

 Дә лел. Пі кір ле рің ді бір сөй лем мен дә лел дең дер.
 Мы сал. Пі кір ле рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып, мы сал 

кел ті рің дер.
 Қо ры тын ды. Та қы рып бой ын ша қо ры тын ды шы ға рың-

дар. 

Баға	беру

Біз–«Алтынғасыр»дәуірініңұрпағымыз.Біздіңөміріміздегіжәнешығармашылы
ғымыздағыеңкөсемидеямыз–Тәуелсіздік.Отаншылдықпенмемлекетшілдік,та
рихизерделілікпенруханисергектік–өмірлікұстанымым.Ұлттықойлаужүйесімен
ұлттықмінезқұлық,дүниетанымды«бренд»ретіндекөтереотырып,ұлтәдебиетін
көркейту,«алтынұрпақтың»жаңаруханиэстетикасынқалыптастыру,әлемкітапха
наларынанөзорнымдытабу–шығармашылықмиссиям.

Е.Жүніс.strategy2050.kz

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Қазіргі Қазақстанмемлекеті атабабалардың ескі жұртында, қа
зақ халқының ежелгі жерінде құрылды. Аталған жерде әр кезеңде
этникалықсаяси бірлестіктерді құрып, сансыз тайпалар өмір сүрді:
скифтер,сарматтар,ғұндар,сақтар,үйсіндер,қарлұқтар,қыпшақтар,
арғындар, наймандар және т.б. Қазақ хандығын құру – Дешті Қып
шақтыңкеңбайтақаумағындаөткенәлеуметтікэкономикалықжәне
этностықсаясиүдерістерініңзаңдынәтижесі.

Елбасының бастауымен жалпыұлттық идеямыз –Мәңгілік Елді
бастыбағдаретіп,тәуелсіздігіміздіңдамудаңғылынНұрлыжолғаай
налдырдық.Келешегікемел«Нұрлыжол»бағдарламасыелбірлігін
бекемдеп,MәңгілікЕл– қазақелініңбіріктіруші күші, ешқашантау
сылмасқуаткөзіекендігінәлемгеайшықтайтүсті.ҰлтКөшбасшысы
НұрсұлтанНазарбаеватапкөрсеткендей:«МәңгілікЕл»–баршақа
зақстандықтардыңұлықұндылығы,бұлұғымныңбастауытымтерең
дежатыр.Елбірлігі–біздіңбаршатабыстарымыздыңкілті».

«Қазақстантарихынан»

Ақынөлеңініңмазмұнытуралыекеуарадиалогқұрыңдар.

Е.Жүністің«Жырперзент» жыржинағынанқалауларыңбойынша
бірөлеңінжаттапалыңдар.

Диалог	құру

Кітапсүйерлер	үшін
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Дағыстан әдебиетін әлемдік деңгейге көтеріп, өзініңжерін,
елін,тілінжырғақосқанақынәлеміқандайекен?

 РА	СУЛ	ҒАМ	ЗА	ТОВ

Авар хал қы ның ұлы ақы ны Ра сул 
Ғам за тов 1923 жы лы Да ғыс тан ның Хун-
зах ау да ны ның Ца да ауы лын да дү ние ге 
кел ген. Әке сі Гам зат Да ғыс тан ның ха лық 
ақы ны бол ған. Ал ғаш қы өлең де рін 
Р.Ғамзатов 1932 жыл дан бас тап жа за бас-
та ды. Өлең де рі 1937 жыл дан бас тап рес-
пуб ли ка лық авар га зе тін де жа рия лан ды. 
Авар ті лін де гі ал ғаш қы кі та бы 1943 
жылы жа рық көр ді. Ол авар ті лі не 
А.С.Пуш кин, М.Ю.Лер мон тов, С.Есе нин, 
В.Маяковс кий шы ғар ма ла рын ау дар ды.

Р.Ғам за тов тың «Ме нің Да ғы ста-
ным» ат ты кі та бы әлем әде бие ті нің таң-
дау лы үл гі ле рі нің бі рі са на ла ды. «Жа-
рық жұл дыз дар», «Тау қы зы», «Ме нің 
атам», «Би ік жұл дыз дар», «Жа зу лар», 
«Со нет тер» жә не т.б. шы ғар ма ла ры 
қа лың оқыр ман кө ңі лі нен шық ты. «Ме-
нің Да ғы ста ным» өмір ба ян дық про за-
лық шы ғар ма сын да Ра сул Ғам за тов әрі 

Меңгерілетін	білім:

РасулҒамзатовкім?Қандайшығармаларжаз
ған?

«Анатілі»,«МеніңДағыстаным»туындыла
рыныңтақырыбыменидеясықандай?

Естеріңе	түсіріңдер:

Әлемәдебиетініңқандайөкілдерінбілесіңдер?

РАСУЛҒАМЗАТОВ
(1923–2003)

Жазумәнерінен,ұлттық
бояуынан, жеңіл әзілі
нен жүз ақынның жыры
нан Расул өлеңін бірден
айыруға болады. Туған
топырақтыңбармаңызын
бойынасіңіргенРасулекі
сөзінің бірінде өз халқы
ныңданақасиеттерін,ке
сек мінездерін алға тар
тады.Елменжергедеген
іңкәрлікті жырлайды. Әрі
үлкенкішіге, тұрмыстір
шілігі әртүрлі адамдарға
бірдей, ұғымды тілмен
шебержеткізебіледі.

«Әлемәдебиетінен»

Зергер	сөз
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қа лам гер, әрі не гіз гі қа һар ман бо лып су рет те ле оты рып, өз хал-
қы ның дәс тү рі мен жал пы адам зат тық құн ды лық тар ды, тіл мен 
ұлт тағ ды рын кө тер ген. «Ана ті лі» өле ңін де гі ақын ның:

Егер ті лім ер тең бол са құ ры мақ,
Мен да йын мын өлу ге де бү гін-ақ, – де ген жол дар на ғыз пат риот 

аза мат тың тұл ға сын та ныт са, «Ме нің Да ғы ста ным» кі та бы нан 
алын ған үзін ді де Па риж де кез дес кен да ғыс тан дық су рет ші нің 
ту ған жер ге са ғы ны шы, аварлық ананың мінезі су рет тел ген.

Мәс кеу де гі әде би ет инс ти ту тын да Ра сул Ғам за тов жас ақын 
Н.Греб нев пен та ны са ды. Кей ін нен Н.Греб нев Ра сул Ғам за тов тың 
«Тыр на лар» өле ңін орыс ті лі не ау да ра ды, ол 1969 жы лы Марк 
Бер нес тің орын дау ын да та ны мал ән ге ай на ла ды. Бұ дан бас қа да 
ақын өлең де рі не атақ ты ком по зи тор лар ән жаз ған.

Ра сул Ғам за тов тың өлең де рі авар, орыс тіл де рі нен бас қа әлем 
тіл де рі не ау да ры лып, жа рық көр ді.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Болашақ ақын жеті жасында мектеп табалдырығын аттайды,
ұқыпты,ынталыоқушыболады.

Алғашқыөлеңінтоғызжасқатолғандажазды.Соданбастап,оның
қаламынанжыртоластағанемес.Алғашқыөлеңдеріөзіоқығанмек
тебі,мұғалімдері,достарытуралыболды.Онүшжасындааваргазе
тіндебірөлеңіжарықкөреді.ӘкесініңатақтыШамильбатыртуралы
әңгімелерін ерекше ықыласпен тыңдайтын. Сонымен қатар Расул
дыержүрекХаджыМұраттуралыоқиғалардаеліктірген.КейінЛев
Толстойдыңбұлбатыртуралыпоэмасынөзініңанатілінеаударады.
РасулҒамзатовтыхалқыныңерлік,батырлықтарихынабайланысты
оқиғаларқаттықызықтырады.Сондайақ,махаббатжыршысыМах
мұдтың өлеңдеріне жазылған әндерді тыңдауды ұнататын.Өз әке
сініңөлеңдеріндезейінсалыптыңдайтын,барлығынжатқабілетін.

«Анатілі»газетінен

ҚазақтыңұлыжазушысыМұхтарӘуезовбіркездескенде:«Расул,өлеңіңдіөзана
тіліңде–авартіліндеоқышы»,–депөтінішжасапты.Расулдыңөлеңінойғашома,
үнсізтыңдағанМұхтарағасы:«Расул,сеніңтіліңкүңгірлепжатқантастардыңүніне
ұқсайдыекен»,–депті.БұлжөніндеРасулақынныңмынадайөлеңібар:
Көргенмінқұрметсыйыңды,
Қонақбоп,аға,үйіңде.
Біркездесағанжырымды,
Оқыдымавартілінде.

Түсіндіңжанынжырымның,
Қарадыңүнсізасқарға:
«Ұқсайды,–дедің,–тіліңбір
Күңгірлепжатқантастарға».

Бағалы	дерек
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«Анатілімменің!Сенмағанризасыңба,білмеймін,бірақменің
тірлігім–сенсің,менсенімақтанетемін!»деудентанбағанақын
даусынақұлақтүрейік!

Ана	ті	лі

Адам де ген не көр мей ді тү сін де,
Жа тыр екем бү гін қа бір ішін де.
Да ғыс тан ның кең аң ға ры, күн ыс тық,
Кө кі ре гім де ор на ған бір ты ныш тық.

Асау өзен ар қы рай ды жар ды ұрып,
Жұрт та ра ған, жал ғыз ме ні қал ды рып.
Мен жа тыр мын үн сіз ту ған же рім де,
Жер бо ла ды бал ғын тә нім ме нің де.

Мен жа тыр мын қа ра жер ге та бы на,
Көр мей ді еш кім, кел мей ді еш кім ма ңы ма.
Тек қы ран дар шаң қыл дай ды шың жақ та,
Бұ ғы лар кеп ыңыр си ды бір жақ та.

Кет ті ғой деп қыр шын ға на жа сын да,
Жы ла май ды еш кім мо лам ба сын да.
Анам қай да, до сым қай да күн де гі,
Жа рым қа лай жат қа ным ды біл ме ді.

Бар адам нан жа тыр мын тек бө лек мен,
Бір дау ыс ты ес тіп қал дым ке нет тен.
Ес ті дім мен осы ара дан үнін де,
Екі кі сі сөй лес ті авар ті лін де.

Мен жа тыр мын жер ас тын да көз жұ мып,
Мы на еке уі кү бір лей ді сөз қы лып.
Ға сан де ген бір кі сі нің қу лы ғын,
Әли де ген бір кі сі нің сұм ды ғын.

Ес ті дім де сө зін ана ті лім нің,
Бо йым жы лып, лез де мен ті ріл дім.
Бал гер де емес, дә рі гер де емес ем дей тін,
Тек өзім нің ті лім екен сөй лей тін.

Өлеңніңидеялық
мазмұнықандай?

CD 09

Тілі жоғалған жұрттың
өзідежоғалады.

А.Байтұрсынұлы

Ұлттың тілі – сол ұлт
тың жаны, жандүниесі.
Ол жүректі соқтыртып
тұрғанқантамырысияқ
ты. Егерде қан тамыры
жабылыпқалса,жүректе
соғуынтоқтатпайма?

М.Әуезов

Анатілінұмытқанадам
өз халқының өткенінен
де, болашағынанда қол
үзеді.

Ғ.Мүсірепов

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Өз ге бір тіл ем дер бас қа ла рың ды,
Мен оны мен ай та ал май мын әнім ді.
Егер ті лім ер тең бол са құ ры мақ,
Мен да йын мын өлу ге де бү гін-ақ.

Мен жа ным мен сүйем осы ті лім ді,
Ке дей деп-ақ ай та бер сін бі лім ді.
Ас са мб леяда ес тіл ме сін сө зі де,
Ана ті лім – ұлы ме нің өзі ме.

Мах мұд жы рын оқу үшін жас қау ым,
Кү те ме әл де ау да ру ын бас қа ның?
Мен бол дым ба ең соң ғы ақын бү гін де, 
Өлең де рін жа зар авар ті лін де?

Мен сүйе мін пла не та ның бар лы ғын,
Өзен- тау ын, әр кө лі мен әр қы рын.
Мен сүйе мін ұлы елім нің гү лін де,
Әлім ше оны айт тым авар ті лін де.

Қым бат ма ған елім нің бар да ла сы –
Бал тық пе нен Са ха лин нің ара сы.
Қай да бол сын қиям оған жа ным ды,
Ту ған жер ден қаз сын бі рақ қа бір ді!

Авар ша бір жа зып қой ған құл пы тас,
Тұр са ау ыл да, авар лар да ұмыт пас.
Ес ке ап жү рер кә рі-жа сы жа қын кеп,
Мұн да Ра сул Ғам за тұлы жа тыр деп.

 	«Бі	лу»

1.  Ра сул Ғам за тов кім?
2. «Ана ті лі» өле ңін де ақын қан дай мә се ле ні қоз ғай ды?
3. Ақын ана ті лі нің құ ді ре ті мен кү шін қа лай көр сет кен? 

Өлең жол да ры мен дә лел дең дер.

«Тү	сі	ну»

Өз ге бір тіл ем дер бас қа ла рың ды,
Мен оны мен ай та ал май мын әнім ді.

Ас	са	мб	лея	–іріұйым
ныңбасқаруорганы

Сөз	мар	жан

 Ардақты ана тілімме
ні бала сияқты қолым
нанжетелеп, ауылымнан
алып шығып, адамзат
әлемінеәкеліпқосты.

Р.Ғамзатов

Зергер	сөз

Бі	лу

Түсіну
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Егер ті лім ер тең бол са құ ры мақ,
Мен да йын мын өлу ге де бү гін-ақ, –

де ген өлең жол да ры ар қы лы ақын не айт қы сы кел ді?

«Тал	дау»

Ана ті лі, қа зақ ті лі ту ра лы та ғы қан дай өлең дер ді бі ле-
сің дер? Ақын өле ңі мен са лыс ты рып кө рің дер. Не ні бай қа-
дың дар? Ра сул Ғам за тов шы ғар ма сы мен қан дай үн дес тік 
тап тың дар?

«Жи	нақ	тау»

«Ана ті лі» өле ңі нің та қы ры бы мен идея сын анық тап, тү-
сі нік те рің ді топ тас ты рың дар.

«Қол	да	ну»

1. Өлең ді мә нер леп оқып, ұна ған шу мақ та рын жат тап 
алың дар.

2. Өлең маз мұ ны бой ын ша «Үш қа дам» кес те сін тол ты рың-
дар.

1-қа дам 2-қа дам 3-қа дам 
Өлең де кө те ріл ген 
мә се ле лер ді анық-
таң дар 

Ав тор дың бұл мә се-
ле ні кө те ру се бе бі 
қан дай?

Қа зір гі таң да бұл 
мә се ле лер өзек ті 
ме? Не лік тен? 

3. Ана ті лі ту ра лы ма қал-мә тел дер ді, қа нат ты сөз дер ді 
жат қа ай тың дар.

4. «Ана ті лі – арым бұл» та қы ры бы на эс се жа зың дар.
5. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да рын да бе ріл ген тіл дер ту-

ра лы қы зық ты ақ па рат қо рын то лық ты рың дар.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. «Ана ті лі» өле ңінен қан дай тә лім ал дың дар? 
 Ой ла рың мен бө лі сің дер.
2. Ра сул Ғам за тов «Ме нің Да ғы ста ным» ат ты кі та бын да: 

«Ана ті лім ме нің! Сен ма ған ри за сың ба, біл мей мін, бі-
рақ ме нің тір лі гім – сен сің, мен се ні мақ тан ете мін. Со-
нау тұң ғи ық жер тү бі нен жа рық қа, күн ге, жа сыл шөп ке 
асық қан бұ лақ суын дай ана ті лім нің сөз де рі жү ре гім нен 

Талдау

Жинақтау

Қолдану

Баға	беру
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қай нап шы ғып, ал қы мы ма ті ре ле ді. Ер нім кү бір лей ді. 
Өз кү бі рі ме өзім құ лақ тү рем, ана ті лім, са ған құ лақ ті-
гем. Сон да ма ған бей не тұң ғи ық тан шы мыр лап шық қан 
тау дың асау өзе ні елес тей ді. Мен су дың бүл кіл қақ қан 
ды бы сын сүйем. Мен бо лат тың сың ғы рын ұна та мын, қы-
на бы нан суы рыл ған екі қан жар дың бір-бі рі не со ғыл ған 
дау ысын сүйем. Осы ның бә рі ме нің ті лім де бар», – деп 
те бі ре не жыр ла ған. Сен дер қан дай ой қо сар едің дер?

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Дүниежүзіндежалпысаны7000тілбар.Мамандардыңайтуын
ша,олардың2400іжойылыпкетеді.Статистикабойыншаәронтөрт
күндебіртілөмірсүруінтоқтатадыекен.Мексикаелініңкейтұрғында
рысөйлейтінтілжойылуқаупіндетұр.Себебіолтілдесөйлейтінекі
адамбірібіріменсөйлесуденбастартқан.СолтүстікИспанияменОң
түстікФранцияоблыстарыныңтұрғындарыешқандайтілдіксемьяға
жатпайтынеуропалықтілдесөйлейді.Басктіліоқшауланғантілдер
қатарынакіреді.Олтілдетекбаскжұртығанасөйлейді.

http://massaget.kz

Қымбатмағананатілім,балтілім,
Қымбатмағанданатілім,артілім.
Ақсүтіменбіргесіңгенбойыма,
Анатілімардақтұтаралтыным.
Анатілінжырлапөткенталайлар,
ЖырлапөткенЫбырайменАбайлар.
Қасиеттіменіңанатілімде,
Өшпесмәңгіалаулағанарайбар.
Ы.Әкім

Туғантілім–бабамтілі–өзтілім,
Туғантілім–анамтілі–өзтілім.
Туғантілім–даламтілі–өзтілім,
Туғантілім–адамтілі–өзтілім.
Туғантілдесырытереңжанымбар,
Туғантілдеәніммененсәнімбар.
Туғантілімтілболуданқалсаегер,
Жүрегімдісуырыпақалыңдар.
Д.Әбілев

Зергер	сөз
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Р.Ғамзатовтың«МеніңДағыстаным»аттыкітабы–әлемәде
биетініңтаңдаулыүлгілерініңбірі.ҚаламгерДағыстанныңтауын,
тасын,суын,шөбін,адамын,бәрін,тіптіаспандағыАйменКүнді
дебірғанаДағыстандепжырлады.Оныңшығармасыноқығанда
Ғамзатовтың рухы, сезімі, жан дүниесі,шексіз сүйіспеншілігі
байқалады.Сондықтанонытуғанжерінсүйетінәрадамқұмарта
оқиды.Себебі,ол–адамзаттыңөзсезімі.

Ме	нің	Да	ғы	ста	ным 
(жазушытолғаныстарынанүзінді)

Ме нің ұлым Авар ана сы үй рет кен тіл-
ді ұмы ту ға ти іс емес.

Тау ішін де өз ті лін қас тер ле мей тін 
адам сый-құр мет тен жұр дай бо ла ды. Шұ-
бар тіл мен жа зыл ған жы рын да еш қа шан 
тау-ана оқы май ды.

Күн дер дің кү нін де Па риж де бір да-
ғыс тан дық су рет ші ні кез дес тір дім. Ре во-
лю ция дан кей ін іле-ша ла Ита лия ға оқу ға 
ке тіп ті де, итальян қы зы на үй ле ніп, елі не 
қай та ал май қа лып ты. Тау ішін де гі дәс-
түр ге үй ре ніп қал ған әл гі да ғыс тан дық 
жі гіт көп ке дей ін өзі нің жа ңа ота ны на 
үй ре не ал май жү ріп ті. Жер жү зін талай 
шар лап, алыс та ғы бө тен ел дер дің жарқ-
жұрқ ет кен ас та на ла рын да да бо лып ты. 
Бі рақ, қай да бар са да, ту ған елін аң сап, 
за рық қан се зім со ңы нан қал май-ақ қо-
йып ты. Осын дай се зімді бояу ар қы лы 
бей не ге қа лай ай нал дыр ға нын көр гім 
кел ді де, «өзің сал ған су рет тер ді көр сет-
ші» – деп өтін дім.

Бір су рет тің аты «Ел ді аң сау» екен. 
Су рет те ба йыр ғы авар киі мін ки ген 
итальян ка (су рет ші нің әй елі) бей не лен-
ген. Ол тау ішін де гі бұ лақ тың ба сын да 
тұр, қо лын да атақ ты го цат лин ше бер ле рі 
на қыш тап жа са ған кү міс құ мы ра. Тау 
бау ра йын да – қай ғы рып, тұн жы рап 

Дағыстан Республика
сы – Ресей Федерация
сының Солтүстік Кавказ
федералды округінің құ
рамына кіретін ең оңтүс
тіктеорналасқанел.
Өз заманында Да

ғыстан әртүрлі тарихи
кезеңдерге байланысты
«Албания»,арабтар«Ард
асСарир», ал грузиндер
«Лекетия» деп атаған.
«Дағыстан» сөзі түркінің
«дағ» – тау, парсының
«стан» – ел, мемлекет
деген сөзінен, «Таулы
ел»дегенмағынабереді.
Астанасы – Махачкала
қаласы. Дағыстан оңтүс
тігінде Әзірбайжанмен,
оңтүстікбатысында Гру
зиямен,сондайақРесей
дің батысында Шешен
Республикасымен, сол
түстікбатысында Став
рополь өлкесімен және
солтүстігіндеҚалмақРес
публикасыменшектеседі.

Бағалы	дерек
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тұр ған авар дың тас ауы лы. Ау ыл үс ті не 
тө ніп тұр ған тау лар – бұ дан да бе тер қай-
ғы рып, тұн жы рау лы. Тау тө бе сін тұ ман 
бас қан.

– Тұ ман, – де ді су рет ші, – көз дің жа-
сы. Тау дың бау ра йын тұ ман бас қан да, 
тас тың ті лім-ті лім ажы мын бой лап, мөл-
дір там шы аға ды ғой. Тұ ман – бұл мен.

Екін ші су рет тен ті ке нек бұ та ның ба-
сын да отыр ған құс ты көр дім. Ал бұ та 
бол са, жа ла ңаш тас ты қақ жа рып шы-
ғып, өсіп тұр. Құс сай рап тұр да, оған өз 
үй інің те ре зе сі нен қай ғы лы бір тау қы зы 
қа рап тұр. Ме нің су рет ке на зар ау дар ға-
ным ды бай қап қал ды да:

– Бұл авар лар дың кө не аңы зы ның 
же лі сі бо йын ша са лын ған су рет, – деп тү-
сін дір ді су рет ші.

– Қан дай аңыз бо йын ша?
– Құс ты ұс тап ап, тор ға қа мап қо-

йып ты. Тор ға түс кен құс кү ні-тү ні бір-
дей: «елім, елім, елім, елім, елім», – деп 
қақ сай бе ріп ті... Соң ғы жыл дар бойы тап 
осы лай қақ сап жүр ген мен си яқ ты... Құс 
ие сі ой лап ты: «Мұ ның елі қан дай екен, 
ол қай да бол ды екен? Мүм кін, мұ ның елі 
жұ мақ та ғы ағаш өсіп, жұ мақ та ғы құс 
ме кен дей тін гүл жай на ған та ма ша бақ 
се кіл ді шы ғар? Мен осы құс ты да ла ға қоя 
бе рей ін де, оның қай жақ қа ұшып кет-
ке нін кө рей ін ші. Со нау алыс та ғы ға жап 
ел дің жо лын көр сет сін ма ған» деп ой лап, 
ол тор дың қақ па ғын ашып ты да, құс ты 
бо са тып жі бе ріп ті. Құс он қа дам ұшып 
ба рып ты да, жа ла ңаш тас ты қақ жа рып 
өсіп тұр ған ті ке нек бұ та ға қо нып ты. Осы 
бұ та ның жа пы ра ғы ның ара сын да оның 
ұя сы бар екен. Мен де өз елі ме, өзім ді-
өзім қа ма ған тор дың те ре зе сі нен қа рап 
жүр мін ғой, – деп аяқ та ды әң гі ме сін су-
рет ші.

Ана тілі қайнаған қан
ның, қиналған жанның,
толғантқан көңілдің, лү
пілдеген жүректің сығын
дысы, онда дәм де, мән
деболукерек.

С.Торайғыров

Ана тілі – халық болып
жасалғаннан бері жан дү
ниесінің айнасы, өсіпөніп,
түрленеберетінмәңгіқұла
майтынбәйтерегі.

Ж.Аймауытов

Ана тіліне немқұрайды
қарау – өз халқының өт
кеніне, бүгініне, болаша
ғына немқұрайды қарау
дегенсөз.

К.Паустовский

Кімдекім қазіргі уа
қытта өз ана тілін, өзінің
әдебиетінсыйламаса,ба
ғаламаса, оны сауатты,
мәдениетті адам деп са
науғаболмайды.

М.Әуезов

Даналық	ойдан	дән	ізде
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– Ел ге не ге қайт қы ңыз кел мей ді?
– Кеш қой. Ке зін де ту ған же рім нен жа нып тұр ған жас жү ре-

гім ді алып ке тіп едім. Ен ді елі ме қау ды ра ған қу сүйе гім ді қай та-
ру ға ха қым бар ма ме нің?

Па риж ден ора лы сы мен, әл гі су рет ші нің ту ған-ту ыс қан да рын 
із деп тау ып ал дым. Таң қал ға ным сон ша, оның ше ше сі әлі ті рі 
екен. Су рет ші нің ту ған-ту ыс қан да ры то қал үй ге жи на лып, өз де рі-
нің ел ден бе зіп кет кен, ту ған же рін жат жер ге а йыр бас тап жі бер ген 
ұлы жа йын да ғы әң гі мем ді кү ңі ре ніп, қай ғы-қа сі рет пен тың да ды. 
Бі рақ ма ған ұлы на ке ші рім ет кен се кіл ді боп кө рін ді. Олар оның 
ті рі жүр ге ні не қу ан ды ма, қа лай, әй теу ір, ке нет тен ше ше сі:

– Сен дер авар ша сөй лес тің дер ғой? – деп сұ ра ды.
– Жоқ. Біз тіл маш ар қы лы сөй лес тік. Мен – орыс ша, ал се нің 

ба лаң – фран цуз ша.
Ұлы ның өл ге нін жа ңа ға на ес ті ген дей боп, су рет ші нің ше ше сі 

бе тін қа ра ора мал мен жау ып ала қой ды. Үй дің ша ты рын тыр-
сыл да тып, да ла да жаң быр жау ып тұр. Біз Ава рия да тұр мыз. Ал 
жер дің екін ші жа ғын да, Па риж де Да ғыс тан ның адас қан ұлы да, 
мүм кін дәл осы сәт те жаң быр ға құ лақ са лып отыр ған шы ғар... Бі-
раз үн де мей отыр ған нан кей ін, су рет ші нің ше ше сі айт ты:

– Сен қа те лес тің, Ра сул, ме нің ұлым бая ғы да өліп қал ған. Се-
нің көр ге нің – ме нің ұлым емес. Ме нің ұлым өзім үй рет кен, авар 
ана сы үй рет кен тіл ді ұмы ту ға ти іс емес.

Да	ғыс	тан	–	сен	ма	ған	ана	сың

Да ғыс тан – сен ма ған ана сың. Ме ні мен 
ұр сы су ға бел бай ла ған жұрт мұ ны есі нен 
шы ғар ма сын. Олар ме ні қа лай дат та са, 
олай дат та сын – бә рін де кө те ре мін. Жал-
ғыз-ақ Да ғы ста ны ма ти іс пе сін.

Ме нің сүй ген-күй ге нім, ант-ая тым, 
қа йыр-дұ ға, ті лек-ба там – бә рі Да ғыс тан. 
Бар лық кі та бым ның, бү кіл өмі рім нің 
өзе гі – бір өзің ға на, Да ғыс тан. 

Кей де ма ған се нің ке ше гі өт кен-кет ке нің ді, бая ғы әдет-ғұр пың 
мен салт-са наң ды, ел ау зын да ғы аңыз-ер те гі ле рің мен өлең-жыр-
ла рың ды, қыз ұза тып, ке лін тү сір ген той ла рың ды, сон да сер ме ген 
сем сер ле рің ді, қан ды шай қас пен із гі дос тық ты, ер жі гіт пен оны 
сүй ген адал жар ды, адам гер ші лік пен ба тыр лық ты, шейіт  бол ған 

Туғанжердіңкүніде
ыстық,түнідеыстық.

Туғанжердіңқадірін
шеттежүрсеңбілерсің.

Туғанжер–тұғырың,
Туғанел–қыдырың.

Сөздің	көркі	–	мақал
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боз дақ пен зар жы ла ған ана ны айт  де се ді. Не ме се се нің бү гін гі 
кү нің ді әң гі ме қыл дей ді...

Сол ке ше гі, бү гін гі де ге нің нің еш қай сы сын мен біл мей мін. 
Ме нің бі ле ті нім – мың да ған жыл дар жа са ған бір-ақ Да ғыс тан. 
Оның ке ше гі сі, қа зір гі сі, ке ле ше гі ма ған бә рі бір. Бір Да ғыс тан ды 
әр за ман ға бөл шек теп оты ра тын жа йым жоқ.

...Шетел дер ден орал ған ке зім де тау жұр ты ме ні қор шап ала-
ды да, о жақ та не көр ге нім ді сұ рай ды. Олар ал қа-қо тан оты рып, 
ме ні тың дай бас тай ды. Мен не Фран ция, не Үн діс тан, не Жа по-
ния, не Түр кия жа йын әң гі ме ғып бе рем. Сон да ме нің жат жер де 
көр ген-біл ге нім үш са ғат тай ға на уа қыт қа же те ді. Үш са ғат тан 
соң сөз өзі нен-өзі ба рып, Да ғыс тан ға ау ысып ке те ді. Жи нал ған 
тау жұр ты на Да ғыс тан жа йын ай та бас та сам, мұ ны ал ғаш ес тіп 
отыр ған дай, бар ықы ла сы мен тың дай ды. Ал Да ғыс тан де ге ні міз – 
со лар дың өз де рі ғой.

...Ме нің кө кей кес ті та қы ры бым – Да ғыс тан. Ме нің сүй іс пен-
ші лі гім көп бол сын, аз бол сын, ме нің ақи қа тым саяз бол сын, те рең 
бол сын, ме нің се зі мім ес кі бол сын, жа ңа бол сын, бі рақ мен се ні 
жыр лап өтем, Да ғы ста ным. Се ні айт қан да қо лым да ғы қа ла мым 
өзі нен-өзі тер бе ле ді.

Орыс ша дан ау дар ған К.Ша ла ба ев

 	«Бі	лу»

1. «Ме нің Да ғы ста ным» үзін ді сін де қан дай оқи ға су рет те-
ле ді?

2. Ба ла сы ту ра лы ес ті ген су рет ші нің ана сы қан дай күй ге 
түс ті?

3. Су рет ші нің тұ ма ны не нің сим во лы?

«Тү	сі	ну»

1. Қа лам гердің «Да ғыс тан – сен ма ған ана сың» деуінде қандай 
мән бар?

2. Су рет ші нің ше ше сі не лік тен: «Сен қа те лес тің, Ра сул, 
ме нің ұлым бая ғы да өліп қал ған. Се нің көр ге нің – ме нің 
ұлым емес. Ме нің ұлым өзім үй рет кен, авар ана сы үй рет-
кен тіл ді ұмы ту ға ти іс емес», – дей ді?

3. Не лік тен су рет ші нің ту ын ды сы «Ел ді аң сау» деп 
атала ды?

Бі	лу

Түсіну
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«Тал	дау»

1. «Ме нің Да ғы ста ным» әң гі ме сі нің та қы ры бы мен идея сын 
анық таң дар.

2. Топ тар ға бө лі ніп, «РАФТ» тә сі лі ар қы лы тіл мә се ле сі ту-
ра лы ой қоз ғап кө рің дер.

 Рөл Ауди то рия  Фор ма Та қы рып 

«Оқу шы» Сы нып 
оқушы-
лары

Эс се «Р.Ғам за тов шы ғар-
ма ла рын оқы ған нан 
кей ін ту ған ой лар...»

«Мұғалім» Ата-ана лар Үгіт-на си хат 
сөз 

«Тіл деп соқ қан 
жү ре гім...»

«Ди рек тор» Қо ғам Ма қа ла «Ті лі не жа ны ашы-
ма ған адам – жән дік»

«Ми ни стр» Ха лық  Хат «Қа зақ қа зақ пен 
қа зақ ша сөй лес сін»

«Жи	нақ	тау»

Р.Ғам за тов «Да ғыс тан» сө зі не қан дай тү сі нік тер ді ен гі-
зе ді? Топ тас ты ру ар қы лы көр се тің дер.

Дағыстан

«Қол	да	ну»

1. Су рет ші айт қан аңыз маз мұ нын ай тып бе рің дер. Аңыз-
дың түй іні ту ра лы ой ла рың мен бө лі сің дер.

2. Шы ғар ма дан өз де рің құн ды деп са най тын тү сі нік ті тұ-
жы рым даң дар.

3. Ту ған жер, ана ті лі ту ра лы ма қал-мә тел дер ді жат қа ай-
тың дар.

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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4. Ту ған жер, ана ті лі ту ра лы шы ғар ма немесе эс се жа зың-
дар.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. Ав тор дың: «Сон да ме нің жат жер де көр ген-біл ге нім үш 
са ғат тай ға на уа қыт қа же те ді. Үш са ғат тан соң сөз өзі нен-
өзі Да ғыс тан ға ау ысып ке те ді...» де ге ні сен дер ді қан дай 
ой лар ға же те лей ді? Ой-пі кір ле рің мен бө лі сің дер.

2. Егер сен дер жа зу шы бол саң дар, әң гі ме ні қа лай аяқ тар 
едің дер?

3. Су рет ші ана сы ның сө зі не ба ға бе рің дер.

Қазақтілініңболашағытуралыбірбіріңмендиалогқұрыңдар.

Р.Ғамзатовтың«Жарықжұлдыздар»,«Тауқызы»,«Меніңатам»,
«Биікжұлдыздар»,«Жазулар»,«Сонеттер»жәнет.б.шығармаларын
таңдауларыңбойыншаоқыңдар.

СӨЗ	СОҢЫ

Құрметті оқушылар!Міне, сендер 6сыныптың«Қазақ әде
биеті»бағдарламасынтолықорындапшықтыңдар.Аталғанпән
сендердіңқазақәдебиетітуралыбілімдеріңдітолықтырып,ежелгі
дәуір,ХІХ–ХХ ғасырәдебиеті өкілдерініңшығармашылығымен
жақынырақтанысуғамүмкіндіктуғызды.Әдебиетәлеміндеөзінің
қайталанбасқасиеттерменерекшеленетінәртүрлікейіпкерлермен
танысып, бірге қуанып, біргемұңайдыңдар.Бұл– сөзөнерінің
құдіретін түсінудегі қадамдарыңның бірі. Әдебиет әлемімен
танысусендердіңкөркемәдебиеткедегенқызығушылықтарыңның
оянуынасебепболып,сауаттыоқырманқатарынақосылуғаықпал
еттідепойлаймыз.

Баға	беру

Диалог	құру

Кітапсүйерлер	үшін
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 ӘДЕБИ	ЕТТА	НУ	ТЕР	МИНДЕРІ	НІҢ	СӨЗ	ДІГІ

Ас тар лау – құ был ту дың бір тү рі (сим вол, грек ше symbolon – 
бел гі), бір нәр се ні не құ бы лыс ты ту ра су рет те мей, бұ лар ға ұқ сас 
бас қа бір нәр се ге, не құ бы лыс қа құ пия те ліп, жа сы ра жа рыс-
ты рып, бүк пе лей бей не леу. Ой ды ашық айт пай, тар тым ды тұс-
пал мен тү сін ді ру.

Әде би ет – сөз өне рі, нәр се нің жа йын, күй ін, тү рін, тү сін сөз-
бен ке ліс ті ріп ай ту өне рі.

Ер те гі – ха лық ау ыз әде бие ті нің бір тү рі.
Жанр – өнер дің бар лық түр ле рін де та ри хи қа лып тас қан іш тей 

жік те лім жүй есі, әде би шы ғар ма ның бел гі лі бір тү рі. Жанр әрі 
әде би ет тің те гін (эпос, ли ри ка, дра ма), әрі әде би шы ғар ма түр-
ле рін (әң гі ме, но вел ла, бал ла да, по вес ть жә не т.б.) бел гі лейт ін 
тер мин ре тін де қол да ны ла ды.

Жа на ма мі нез деу – кей іп кер ге қа тыс ты құ бы лыс тар мен зат-
тар ды су рет теу ар қы лы қа һар ман бей не сін ашып көр се ту.

Жоқ тау жыр ла ры – адам қай тыс бол ған кез де ай ты ла тын жыр.
Жыр – поэ зия лық шы ғар ма лар дың жал пы атауы, поэ зия лық 

шы ғар ма жан ры.
Жы рау – хан са ра йын да ғы кө ре ген сая сат кер, хан ның ақыл-

гөйі, мем ле кет тің бас идеоло гы, ел дің ақыл шы сы, қол ба сы әрі 
дау ыл паз ақын.

Жыр шы – жыр ай ту шы, та ра ту шы.
Кей іп кер – көр кем шы ғар ма да су рет те ле тін адам, әде би об раз.
Қа нат ты на қыл сөз дер – ма ғы на сы те рең, ма қал-мә тел ге ұқ сас, 

ай ту ға оңай, күр де лі мә се ле лер ді дәл бей не лей тін ше шен дік сөз-
дер.

Қа ра сөз – «про за» де ген ма ғы на да ай тыл ған, ер кін ой біл ді ру 
фор ма сы.

Ли ри ка – ақын ның се зі мін, кө ңіл күй ін, қуа ны шы мен 
сүйіні шін, ар ма нын, өмір ге де ген көз қа ра сын, іш кі тол ға ны сын, 
дү ни ета ны мын сыр ғып шер те тін өлең.АР
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Ли ри ка лық қа һар ман (кей іп кер) – әр оқыр ман жү ре гі не жол 
тау ып, оны мен дәл өзін дей сыр ла са тын өлең кей іп ке рі.

Ме та фо ра не ме се ау ыс ты ру – сөз мә нін өң деп, өз гер тіп ай ту. 
Су рет те ліп отыр ған зат ты не құ бы лыс ты ай қын дай, ажар лан ды ра 
тү су үшін олар ды өз де рі не ұқ сас өз ге зат қа не құ бы лыс қа ба лау.

Ме то ни мия – өза ра бай ла ныс ты ұғым дар мен шарт ты сөз дер ді 
бі рі нің ор ны на бі рін ал мас ты ра қол да ну тә сі лі.

Мі нез деу – кей іп кер дің мі нез бі ті мі, көр кем об раз дың өзе гі, 
не гіз гі ар қауы. Ке  йіп кер дің ру ха ни әле мін, жан сы рын, идея сын, 
кү рес жо лын, мақ са тын, іс-әре ке тін на ным ды бей не леу ар қы лы 
аша ды. Әде би ет те ту ра жә не жа на ма мі нез деу де ген тү сі нік бар.

Өлең – бел гі лі бір өл шем мен, үй ле сім ді ыр ғақ пен ұй қа сып 
ке ле тін поэ зия лық жанр тү рі.

Сю жет – оқи ға ның ар қауы, жүйе-же лі сі.
Ту ра мі нез деу – бұл ав тор мі нез де ме сі. Адам ды бір сөз бен де 

мі нез деу ге бо ла ды. Мы са лы, са раң  бол са – Қа ра бай, аң қау бол са – 
Мыр қым бай, жал қау, өті рік ші бол са – Су дыр Ах мет дей міз. 

Тол ғау – кө не дәу ір лер де ту ып, қа лып тас қан поэ зия лық 
шы ғар ма ның бір тү рі, фи ло со фия лық ой қо ры ту дың ұлт тық үл гі-
сі, та бан ас тын да суы рып са лып ай ту ға құ рыл ған ли ро-эпи ка лық 
жыр. Тол ғау – күр де лі, кө лем ді ли ри ка лық ту ын ды, сю жет сіз 
поэма. 

Фа бу ла – шы ғар ма да ай ты ла тын оқи ға лар дың жи ын ты ғы. 
Фа бу ла – кей іп кер лер дің ба сы нан өт кен оқи ға лар дың қи ял да ғы 
тіз бе гі бол са, сю жет – со ның қа лай ха бар ла нуы, фа бу ла ның мә тін-
де гі ірік тел ген кө рі ні сі. Мә тін де сю жет ті ке лей бе рі ле ді, ал фа бу-
ла ны оқыр ман сю жет те атал ған эле ме нт тер бой ын ша қал пы на 
кел ті ре ала ды.

Хи каят (по вес ть) – ор та кө лем де гі эпи ка лық түр дің (жанр дың) 
үл гі сі. Мұн да ша ғын әң гі ме де гі дей бір ға на емес, бір не ше оқи ға, 
адам өмі рі нің бір алу ан ке зең ді құ бы лыс та ры ке ңі рек су рет те-
ле ді. Сон дық тан әң гі ме ге қа ра ған да, хи каят тың кө ле мі де үл кен, 
сю же ті де күр де лі, қа һар ман да ры да бір не шеу, тіп ті он дап са на-
ла ды. 

Эпи зод – әде би шы ғар ма сю же тін де гі өз мә ні бар же ке оқи ға 
не ме се шы ғар ма ның бас-ая ғы тия нақ ты бір бөл ше гі.
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