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ОЙ-ТОЛҒАМ

БIРЕУ ЖАНЫЊА ЖОЛДАС,
БІРЕУІ МАЛЫҢА ЖОЛДАСАрман – сәттілікке бастар жолдың алғашқы 

баспалдағы. Менің де арманым бар. Армандар орын-
далады. Үкілеген үміттің рахатына бөленіп өмірдің 
тәттілігін сезіндіретінін «арман» атты құндылықтың 
нарқын біліп, аппақ арманның иесіне айналудан 
қорықпаймын. Өйткені біз қайталанбас жарқын сәтке 
толығымен лайықтымыз! 

Адам дүние есігін ашқан сәттен бастап, түрлі 
кезеңдерден өтеді. Әрине, бірінші балалық кез, 
тәтті шақ. Одан кейін жастық шақ. Ол кезде өмірдің 
қайнаған кезеңі болар. Себебі, бойыңда күш-жігер бар. 
Міне, біздің Қазақ Ұлттық университетінің студенттері 
де осы жастық шақтың қызығында қазір. Бірақ біз 
оларға ол қызыққа ерімей, білім алып, еңбек ету ке-
ректігін үйретудеміз. Себебі, жастық шақ көзді ашып 
жұмғанша өтеді де шығады. Сол үшін, бұл уақытта 
өзіңе керектігінің барлығын үйреніп алған жөн. Өзің 
қай жақты қалайсың, кейінгі өмірің сол жаққа қарай 
бұрылары сөзсіз. Егер сен қызық қуып қыдырып 
жүрсең, кейін сол қыдырғаныңның жемісін жейсің, 
егер еңбек етіп, білім алып, өз ісіңмен айналыссаң 
ертеңгі күн сол еңбектің нанын жейсің. Сол үшін 
осы сәттен бастап ойланып, бір шешімге келген жөн. 
Міне, осыны біз шәкірттеріміздің миына құйып ке-
леміз. Олардың жақсы болғаны бізге мақтаныш, біз-
ге қуаныш емес пе?! Сол үшін әрбір жасты осылай 
тәрбиелеуге тырысамыз.

Ерназаров Т.И., Аймуратов Е.К.

Өмір – осы бір төрт əріпте қаншама мағына жа-
тыр десеңші. Бүгін осы бір қилы өмірдегі, түрлі достар 
жайында айтпақпыз. Біз əл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университетінің студенттеріміз. Бізбен бірігіп 
осы тақырып аясында біраз өткенге көз жүгірткен 
біздің ұстазымыз да бар. Енді осы тақырыпқа байла-
нысты өз ойымызды ортаға салсақ. 

Оқуға түскеннен кейін, біз біраз адамдармен 
таныстық, біраз жаңа достар таптық. Енді сөзді 
көбейтпей сол достар жайында əңгіме өрбітсек. До-
стар – бір-біріне ұқсас жандар. Бір-бірін толықтыратын, 
бір-бірінің кемшілігін жауып тұратын адамдар. Соның 
арқасында екеуінің де кемшілігі көрінбей қалады. Ойы 
мен санасы бір, көзқарасы мен пікірі ортақ жандар да 
бір-бірімен дос болуға бейім келеді. «Дос – көңілдің 
күмбезі» деп айтылатыны содан. Орыс халқында 
«досыңды əкеп көрсет, сонда сенің кім екеніңді айта-
мын» деген нақыл бар. Яғни, көңілі мен пейілі ортақ 
жандар ғана бір-бірімен дос бола алады. Олардың 

қызығушылығы да, ойы да бір. Соның арқасында жол-
дас, туыстас болып кетті. Мұны халқымыз «екі жақсы 
қосылса, өле-өлгенше дос болады» деп бір ауыз 
сөзбен жеткізген.

Дос, əсіресе, қиындықта сыналады. «Жаман 
дос жауыңмен бірге шабады» дейді халқымыз. Жа-
ман дос – көлеңке дейді, яғни, басыңда күн барда 
қашып құтыла алмайсың, бұлт төнсе, іздеп таба ал-
май қаласың. «Біреу жаныңа жолдас, біреуі малыңда 
жолдас» дейді. Біреулер мал-дүниең мен қолыңда бар 
нəрсе қарап, дос болады. Мұндай достық ұзаққа бар-
масы анық. Ал шынайы жаныңа дос болатын адамның 
достығы да, бауырмалдығы да өміршең. Сыналар ке-
зде, сыналады. Шыңдалар кезде, шыңдалады.

Сөзімді қорыта келе, «дос таңдай білуде 
қателспеңіздер» дегім келеді. 

Төлеген А., Такибаев Н.Ж.

Әлемдегі ең сұлу және ең керемет атау – «Ана». 
Оның қадірі мен қасиетін түсініп біту мүмкін емес. 
Өйткені түн ұйқысын төрт бөліп, сіз үшін өле-өлгенше 
жанын беретін ананың балаға деген махаббаты 
мәңгілік, шексіз. Алғаш көзіңді ашқан кезде бауы-
рына басып, «балам» деген анаңның әлдиі, бүтінін 
беріп жартысын алған, барын беріп жоғына қанағат 
танытқан – анаң. 

«Жұмақтың кілті анаңның табанының астында» 
деген сөздің мәнін ашу үшін анаңызды меккеге үш рет 
апару аздық етеді. Бір тағдырды дүниеге әкеліп, бағып-
қағып өсіру жауапкершіліктің үлкені. Өзінің ғана емес 
сіздің де алдыңыздағы борышын атқарған анаға 
құрметсіздік жасау келсе тек хайуанның қолынан ке-
лер. Оның өзінде төлін сүймейтін хайуан да жоқ. 

Анашым, шалқып күлсең,
Алдымда ұзақ жүрсең.
Жүрегім жыр толғайды,
Көңілім ортаймайды.
Анасы бар адамдар,
Ешқашан қартаймайды.
 Бұл «Анашым» әнінің бір шумағы, қандай керемет 

сөздер, аз да болса мағынасы терең. Біздің көңілімізде 
осылай емес пе?! Қайда жүрсек те, бізді ойлап, 
уайымдап, тіпті, ауырып қалсаң сезіп қоятын, міне 

осы жандар екен. Осыған байланысты мен басымнан 
өткен бір жағдайды айта кетейін. 

Мектеп аяқтауға бір жыл қалған уақыт, яғни, онын-
шы сыныптың жазы. Мен Ұлттық Бірыңғай Тестілеуге 
дайындаламын деп, үйдегілерден сұранып, қалада 
қалдым. Өзім жалғыз қалмайын деп, жақын бір до-
сымды анасынан сұрап алып, үйге бір апта жүруін 
өтіндім. Ол қуана келісті. Сонымен, ол досым келісі-
мен, сыныптастарды жиып, кеш өткізбекке кірісті. 
Мен ештеңе демедім. Осылай бұл бір өзі, ал бұның 
қарсыластары бірнешеу еді. Сонымен, соңында до-
сым жарақат алып, ауруханаға түсті. Не керек, біраз 
жағдайлар, сұрақтар болып, әйтеуір, үйге түнде 
қайттым. Ертеңіне жағдайдың бәрін реттеп үйге 
қайтамын деп отырғанда, «анам» қоңырау шалды. 
Ешқандай оқуға қазір дайындалудың қажеті жоқ, үйге 
қайт, үйде дайындаласың деді. Сонда түсіндім, ана шір-
кін баласының қиналған жүрегін бірден сезеді екен-ау 
деп ойладым. Осыдан кейін ананың бәрін сезіп қоярын, 
сенің қуанышың, мұңың қайда жүрсеңде анаңа белгілі 
екенін ұқтым. Сол үшін аналарымызды құрметтейік, 
қадірлейік, ұзақ ғұмыр тілеп, бақытына себепкер бо-
лып жүрейік дегім келеді. Аналарымыз аман болсын!

Дүйсенбай А.Д., Такибаев Н.Ж.

СЕН ЛАЙЫҚТЫСЫҢ!

�рбір адамның жүрек түкпірінде бір сиқыр 
бар секілді. Бұл ғажайып сырға толы сандықта 
неше түрлі армандар, мақсаттар бар десеңші! Ал 
бұл сандықтың ең түбінде немесе кейде жарық 
жұлдыздай алға шоқ етіп шығатын бір нәрсе бар. 
Бұл не деп ойлайсыздар?

Бұл тамаша нәрсенің аты – �нер. �нер – әр 
адамның бойындағы белгілі бір құдірет күші секілді. 
Кейде �мірден түңілген кездерде немесе к�ңіл-күй 
түсіңкі болған жағдайларда, қолыңа гитара алып, 
бір шерткеннің �зі, сол басыңнан �ткен к�птеген 
ауыр кезеңдерді титтей болса да ұмытуға мүмкіндік 
береді. Ал оның �зі қандай керемет дүние. Адамның 
бойындағы дарын, талант деген осы ғой, шіркін... 

Адам қандай бағытта оқып жүрседе, егер оның 
сүйген ісі �зге болса, онда сол бағытта жұмыс 
жасағаны дұрыс. Не болмаса, барлық �зінің 
қабілетін сынап, қайсысында жетістікке жете ала-
ды, сол бағыт бойынша жұмыс жасағаны абзал. Неге 
десеңіз, адам �з сүйген ісін жан-тәнімен беріліп жа-
сайды және ол оған жұмыс деп емес, демалыс ретінде 
қарайды. Міне, адамның жеткен бастапқы жетістіге 
осы емеспе?! Міне, біздің қара шаңырақ ҚазҰУ-дан 
осындай к�птеген талантты адамдар шығып жа-
тыр десек, артық айтқанымыз болмас. �ткенге к�з 
жүгіртпей-ақ қазіргі таңымызға қарасақ, химия 
факультетінің түлегі Жолдас Ерасыл бұған бір мы-
сал бола алады. Ол, әрине �з саласының маманы, 
бірақ қазіргі таңда �зін �нер жолында да бағын сы-
науда. Ондағы �нері халыққа ұнағандықтан, ол әлі 
күнге �з �нерін жалғастыруда. 

Құлақтан кіріп, демалдырар адамды,
�лең айтсаң біле білгін шамаңды.
Бір ғажайып к�рсем егер құбылыс
Байқамай мен алып қоям қаламды.
�нерлі адам ол ешқашан �нерін ішінде сақтай 

алмайды. Себебі ол �нер �згелерге жетуі керек. 
�згелердің құнышын қандырып, керемет сезім-
ге б�леуі керек. Ол мейлі ән, мейлі би, мейлі басқа 
�нер болсың, ол іште тұншығып жата алмайды. Ол 
сыртқа шығып �зіне нәр алады, күш алады, сол 
үшін егер бойыңызда �нер болса еш тайсалмаңыз, 
ұялмаңыз, оны сыртқа шығарыңыз.

Даданбекова Е.Е., Жусупов М.А.

Қазіргі таңда қоғамда болып жатқан өзгерістер 
қаншама. Олардың жақсысы да, жағымсызы да 
жетерлік. «Сол мəселелерді бүгінгі таңда кім орын-
орнына қоя алады?» деген сұрақ əрбір адамның 
ойында жүрері хақ. Əрине, бұл сұрақтың жауабы 
сол өзіміздің өскелең ұрпақ, жастарымыз емеспе. 
Бұл тұрғыда барлық жауапкершілікті солардың 
мойнына жүктеу, əрине, қате ұғым. Ел үшін, қоғам 
үшін əрбір тұлғаның рөлі өзінше бөлек. Бірақ басым 
көпшілік күшті сол біздің жастарымыз алмақ. Себе-
бі, қазіргі ғылым мен білімнің дамыған заманында 
заман ағынымен өсіп келе жатқан, міне, осы жа-
старымыз емеспе. Сол үшін біз сол жастарымызға 
сенеміз. 

Қазіргі ХХІ ғасыр білімділердің ғасыры. Оны еш 
күмəнсіз айта аламыз. Осы тұрғыда ҚазҰУ студент-
тері өздерінің талпынысымен адамды қуантуда. 
Əрине, өзге жастарымыздың да жасап жатқан 
дүниелері жоқ емес. Бірақ көз алдымызда дамып, 
өсіп жатқан студенттеріміз өз бақылауымызда 
болғандықтан олардың орны бөлек болып тұрады 
екен. Жастардың білімін жетілдіру барысын-
да университетіміз ерекше белсенділік таныту-
да. Жылдан-жылға түрлі бағдарламалар санын 
көбейтуде. Осы тұрғыда физика-техникалық фа-
культетіне қараша айында Осака университетінің 

екі оқытушысы, профессорлары келіп жоғарғы 
білім, яғни, екінші диплом тұрғысынан пікір 
алмасқан болатын. Осака университеті, жал-
пы, қазіргі таңда əлемдегі білім беру жөнінен 
алдыңғы орында тұрған университеттердің бірі 
болып табылады. Келген оқытушылар бізге біраз 
мəліметтерімен бөлісті. Студенттердің міндеті, ол 
жақта тəжірибе алмасып, елге білімдерін одан əрі 
жетілдіріп оралу. Жалпы, қазіргі заманда бəсекеге 
қабілетті ел боламыз деген мақсат қойылса, соған 
сай бəсекеге қабілетті жастардың болуы мін-
детті деген оймен осындай біршама жобалар, 
бағдарламалар қара шаңырағымызда орын алуда. 
Сөзімді қорытындылай келе мына өлең жолдары-
мен аяқтасам:

Көп қой шіркін, бауырлары, достары,
Тек алға деп сөздің бірін бастады.
Қарап тұрсаң, қызығасың, тоймайсың
Бұл ҚазҰУ түлектері, жастары.
Мына күні біраз ойды түйемін,
Елім үшін қуанамын, күйемін.
Білім алып жүрген оқу орнымды
ҚазҰУ-ды мен мəңгілік сүйемін!

Сулиева Г.Б., Бошкаев К.А.

АНАСЫ БАР АДАМДАР, ЌАРТАЙМАЙДЫ

ЌАЗ¦У-дыњ Т‡ЛЕКТЕРI, ЖАСТАРЫ
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