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ТАҒЗЫМ
Мүхтар Арынның туғанына - 75 жыл
Көрнекті қоғам қайраткері, ғапым, ұлағатты ұстаз, ұлт жанашыры, қанатын
жайы п қам қорш ы бола білген Мұхтар Ғалиүлы Арын осы мамыр айында
75 ж а сқа толар еді. 1995 жылы бақилы қ сапарға аттанып кете барды.
Халқына бергенінен беретіні мол азамат еді деп біледі елі. Білетін қауымның
есіне салып, ж еткінш ек жастарды ң назарына, аталарының өнегелі өмірінен
айтқанды жөн санадым. М арқұм ны ң жатқан жері жары қ, иманды болсын!
Өнегелі ісімен ел жады нда қала береді.
Қоғамның еңсерген eg әр саласын,
ЖаратҚан үрпаҚтарын тегі Арын,
Заманда мойындатҚан тута дарын. Сағынышпен Нөретін бар даласын.
Үйретті.оҚытты ғылым /колын,
Қалдырған тіриііліһте Мұхтар ara,
Өркениет ел болар Жүрт баласын.
Із і тұр ұҚсамаитын /һеке сарын.
Жалғастыруда ұрпағы Ерлан, Нүрлан,
Ж үріп өттім көшесін аты түрған,
Сіңірген бойына нәр әһе нүрдан.
МұрәЖайын арәлап біліп Қүрған.
Жалғасып ғасырларға еңбектері,
Келісіп, Қ о а алысып,түсау kecin,
ХалҚының /күрегінде марЖан tһырдан
Елбастары ыҚылас Иөңіл бүрған.
Жиылды гкүрт, ғалымдар кезек күткен,
Терең où, Hap ҚазаҚ пен Бес аныҚ,
Аита берсең шығарма түрған гканып. Шаңырағы ғыльтның Керекуден.
Ғылыми конференция АҚтөбеде,
Пайдасы мол келешеһ.бүгіні /йен.
ХалҚы бар оҚып /НатҚән сүйіп танып. Сарапталды, сәтті іс күні themken.
Жалғасын тауып түрған Жетісуда,
ТалдыҚорған. АҚтөбе fkepi шалғай, АҚтөбе, ТалдыҚорған мектеп барын, Кездесед ғалымдары елдің нуда.
Айтәйын көргеніллді тілім талмай Шәкірттер, елге мәлім.бәрі дарын.
Аруағың разы болсын Мүхтар аға,
Ж етісу өңірінде дүние танып,
Шет тілдік, көп салалы болашағы,
Қалдырып кеткен сыйлыҚ fkemnec баға.
Өмірде өткен түлпар Қа/лшы сатай. Атымен аталады Мухтар Арын.
Ж ү - М ао Зекен СОПТАНБАЙТЕП.

