




2007 жыл – Абай 

“Қара сөз” 

2008 жыл – М.Әуезов 

“Қилы заман”

2009 жыл –

М.Жұмабаев 

“Махаббат 

жырлары”



2010 жыл – Ж.Молдағалиев 

“Мен қазақпын”

2011 жыл – Ж.Аймауытов

“Ақ білек” 

2012 жыл О. Бөкей

«Қайдасың, қасқа

құлыным!»



Зула, менің жыр-күймем, 

шабыт жегіп,

жер бетіне ғұмырлы 

жарық беріп...



Фариза Оңғарсынова

1939 жылдың 5 желтоқсанда

Гурьев   (қазіргі Атырау) 

облысы, Новобогат ауданына

Қарасты Манаш ауылында

туған. 

1961 жылы Гурьев 

мемлекеттік педагогикалық

институтының

тіл-әдебиет факультетін

бітірген.







1967 жылы "Бұлбұл" деген

атпен тұңғыш жыр кітабы

жарық көреді. 

«Маңғыстау монологтары" 

ақынның отыз жасындағы

қолтаңбасы. Содан бері

"Мазасыз шақ",

"Мен сенің жүрегіңдемін",

"Шілде", "Сенің махаббатың", 

"Дауа« т.б.шығармалары жарық

көрген. 





“Таңдамалы шығармалар” 

1,2 том

“Шашы

ағарған қыз”

“Алғашқы сабақ”



« Дауаны» оқығанда

Ғажайып таңның рауаны, -

оқыған кезде, - «Дауаны»,

жадырар жаның жыр кернеп

жұтқандай жұпар ауаны.

Сыр – сандығы, қыз жаны –

қазынасы, кемеңгердің

«Дауада» назы, жасы.

Жерін, елін, халқының

тілін сүйген,

ғажап жанның бұл бізге

қазынасы!



...Сенің от құшағыңда

дүниені ұмытып, 

талықсыдым.

Жүрегімді өртеді 

жан ыстығың.

Мынау байтақ әлемде

тек екеуміз

жүргендейміз айналып 

ғарышты мың... 



Аққу тағдыр

…Жалқы болсаң,

әлсізсің, жоқ қорғаның,

құрады өмір

алдыңнан от торларын. 

Асыл туған

аққудай тағдырыңнан

артық екен

қарғадай көп болғаның.







Армысыңдар, туған жер, туғандарым,

Кезіп жердің тау – тасын, нулы орманын

Келіп тұрмын, безгем жоқ өздеріңнен –

Мені алысқа сендерден қуды арманым.





...Қараңғы түндер,

Бұл дүниенің ләззаты жалғыз сендерде ғана қалған ба!

(Өзгенің бәрі өзгеріп кеткен шеңгелін мезгіл салғанда)...

...түн құшағына алғанда.



Анама

Кеудеңде мені тербеттің,

жас шыбық енді көктеді.

Мінеки мен де ер жеттім, 

еңбегің бекер кетпеді. 

Өмірде мынау ең жақын,

аяулым сенсің, анашым!...

... Қартаймай, мәңгі жасай   

бер 

мәңгілік Күндей, анашым!



ҚЫЗЫЛОРДА







«Құрмет белгісі» (1976)

«Парасат ордені» (1996)

ҚазКСР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1979)

Халыққа білім беру ісінің үздігі (1985).

Қазақстанның халық жазушысы (1991)

Қазақстанның халық ақыны.

Қазақстан Мемлекеттік сыйлығының лауреаты.



Ф.Оңғарсынова Дина Нурпеисованың 

150 жылдығына арналған кештің қонағы



Ф.Оңғарсынова “Сіз не дейсіз?” 

бағдарламасының қонағы





“Фариза – поэзиядағы

өз орнын белгілеп 

үлгірген ақын”

М.Хакімжанова

Фаризаны адалдық, 

намысқойлық, 

жаны да, ары да 

таза, ерлерге лайық 

биіктерде көремін.
Ғ.Мүсірепов 




