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Сөз басы 
 
Халқымызда Парыз деген жақсы сөз бар. Мұны әркім 

әрқалай түсінсе керек. Ата-ананың балаға, баланың ата-ана 
алдындағы, Отан алдындағы парыз дейміз. Осы 
аталғандардың бәрін жинақтасақ адамның адамдық қасиеті 
көрінетіндей. Қолдарыңызға тиіп отырған жинақта 
берілген жазбалар осы бір қасиетті ұғымға Перзент, Бауыр, 
Ана, Жар, Ұстаз көзімен берілген көзқарас деп білгейсіздер. 
Ұстаздық тәжірибемде алдымнан өткен сандаған 
шәкірттерімнің бойына осы жазбаларда берілген жақсы 
қасиеттерді сіңіруге тырыстым, олардан барлық жақсы 
қасиеттерді көруге тырыстым, жақсы азамат болуына 
әрдайым тілектес болдым. Әр шәкірттің бойындағы жылт 
еткен ұшқыннан жалын лаулатуға септігім тиген болса, 
ұстаздық мұраттың да орындалғаны болмақ.  

Бұл жинаққа тақырыпқа жазылған ой толғаулармен 
қатар, әлем әдебиетінде үлкен орын алатын аңыз-
тәмсілдерден, бала тәрбиесіне қатысты әңгімелер мен 
атақты адамдардың өз жақын жандарына жазған 
хаттарынан, белгілі педагогтардың шығармаларынан 
аудармалар жасап, жинақтадым. Сонымен қатар әр сабақта 
талантты да талапты шәкірттерімнің жазған 
шығармашылық жұмыстарын да жариялауды жөн көрдім. 
Олардың ішінде мектепті бітіріп кеткеніне біраз 
болғандары да бар, бірақ олар, мен үшін, әлі Шәкірт. Мен 
олар үшін әлі де қуанамын, мақтанамын, кейде күйзелемін 
де. Олар, мейлі, ақын да, жазушы да болмаған шығар, бірақ 
жақсы азамат боларына сенемін!  
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І-бөлім. ОЙТОЛҒАУЛАР 
 
 

Мен сенің алдыңдағы перзенттік парызымды 
өтемедім.... 

Оны ешқашан өтемейтінімді де білемін. Бұл мен сияқты 
сан перзенттің ішінде кететін арман екенін де білем. Бұл 
ойым өкінішке ұласарын да білем. Бірақ, өкіндірмесе несі 
өмір? Сенің қасыңда мәңгі жүретіндей, алаңсыз, қамсыз 
жүрген күндерім қалай тез өтіп кеткен десеңші? Дәл сендей 
маған кіршіксіз көңілмен, шынайы махаббатпен ешкім де 
қарай алмас... Дәл сенің махаббатыңдай адал, өз перзентіне 
деген ылғалсыз таза ниетті енді маған ешкім білдіре алмас.... 
Ананың орны ешқашан толмайтыны да сондықтан шығар.... 

Сені ең соңғы көргенім менің есімде мәңгі қалды. Дәл 
солай енді маған ешкім сенің мейіріміңдей мейіріммен 
қарамас. Сол күнгі сенің көзіңнен төгілген шұғылалы шуақ 
мені өмір бойы жылытып келеді. Мен кейде қуансам, кейде 
түңілсем сенің жанарыңды еске алам. Мен сол сәтте ана 
мейірін сезем, ана жүрегінің қуатынан күш алам, ана 
алақанында тербелем...сосын... Өмір сүрем! 

Сол күні... «Қызым келе жатқасын жазылып кеттім...» Осы 
сөздерді айтқанда бал күнімнен таныс, жаныма жақын 
нұрлы бейнеңдегі сөзбен айтып жеткізе алмайтын 
шұғылалы шуақ мөлдіреп тұрған. Сол шуақты қазір менің 
балаларым менің жүзімнен іздейтін сияқты... Жылдар 
зымырап өткен сайын, сенің нұрлы бейнең менен алыстап 
емес, жаныммен астасып, мен өзіңе айналып бара 
жатқандаймын. Мен де анамын, дәл сенен алған үлгіммен 
балаларыма мейірімімді төгіп, жүрегімнің жылуын соларға 
ғана арнаймын. Жаным Анашым, сенің алдыңдағы 
өтелмеген сан борышымның өтеуінің бір тамшысының ғана 
өтеуі болғай осы сырым...  
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                                Апа 
Жанарынан шуақ төккен жан ана, 
Сенен қымбат жан бар ма екен балаңа? 
Сенің әнің құлағымнан кетпейтін,  
Әлдиіңмен сәуле сепкен санама. 
Сенің ғана сеніміңнен қуат ап,  
Балапаның көкке қанат жаяды. 
Қай биікте жүрсем де мен қорғайды,  
Апа, сенің алақаның аялы.. 
Апа сенің лебізіңде қуат бар,  
Сол қуаттан жаным жігер алады. 
Қанша жасқа келсе дағы перзентің, 
Саған мәңгі сәби күйде қалады. 
Көңілің көктемгі самалдай аңқыған, Анашым! 
Ұл-қызың шырқаған ән болып шалқыған, Анашым! 
 
Туған күндегі ой 
Анашым менің аяулы,  
Дүниені маған сыйлаған. 
Бүгінгі туған күнімде,  
Қасымда АНАМ, иланам. 
Күлкіңді сенің сағындым,  
Жылуын сепкен жаныма.  
Қас-қағым сәтке көрер ме ем, 
Әттең-ай шіркін, тағы да! 
Анашым, сен ең қамқорым, 
Айтқаның бәрі есімде.  
Маңдайымнан сипашы,  
Көрейін соны түсімде.... 
 
       Балама тілек 
Ана үшін орның бір бөлек, 
Тұла бойы тұңғышым. 
Қыранның жасы он сегіз, 
Самғайтын нағыз бұл тұсың. 
Үмітпен саған қараймыз, 
Әкенің жолын жалғар деп, 
Анаңның асқар арманын, 
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Алуға биік самғар деп. 
Күміс қанат ақ құстың, 
Қанатында барасың, 
Балапаным, аман бол,  
Деп тілейді анашың. 
Таудай талап балама,  
Сәттілік сында тіледім. 
Сенімен бірге соғатын, 
Әкең мен менің жүрегім.  
Бәйгеге шапса баласы, 
Тақым қыспай ма анасы, 
«Алла жар» деген сөзімді, 
Батама менің балашы! 

 
                                                Әке 
Адам өмірі қас қаққандай екенін жай күнде 

ойламатынымыз қызық. Таң атып, күн батқанша адамдар 
жанұшырған тірлікпен жүріп, қамшының сабындай қысқа 
ғұмырының тағы бір күнін тауысқанын сезбей де қалады. 
Менің әкем де сондай бір еңбекпен таңын атырып, еңбекпен 
күнін батырған қарапайым шаруаның адамы еді. Жаз 
шығысымен біз ұйқыдан тұрғанда әкеміз жұмысқа кетіп 
қалатын да, біз оны кешке ғана көретінбіз. Сол кездің 
барлық ата - анасы сияқты менің ата - анам да көп балалы 
отбасы еді. Бірақ көп бала ол кезде қалыпты жағдай еді, 
қазіргідей төрт бала көп бала санатына жатпайтын. Ауылда 
кез келген үйде тоғыз, он бала еді. Кейде ойлаймын, 
балаларын дүниеге әкелу бір басқа, оларды аман өсіріп, 
болашағына жол сілтеу ең бастысы ма деймін. Менің әкем 
осы міндетті, перзент алдындағы парызын толығымен 
орындаған адам деп есептеймін. Бар баласын жеткізіп, 
оқытып, қыздарын қияға ұшырып, ұлдарын өз алдына үй 
еткеннен соң өмірден өтті. Мен әкемді өмірден армансыз 
өтті деп айта алмаймын. Армансыз адам болушы ма еді?...  
Ең ауыр өкініші – ағамнан айрылғаны... Өмірінің соңына 
жеткенде, баладан айрылудан үлкен қасірет болмас сірә... 

Осыдан кейін-ақ әкем шаршағанын білдіре берді. Ал анам 
кеткенде оның бар төзімі де, қайраты да таусылғанын бір 
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білдік. Бізді «Екеуінің тілегі бір екен, кемпірінің артына 
қалмады» деп жұбатып жатты үлкендер. Бәлкім ол да рас 
шығар. Сол бойда ойламағанмен, қазір мені бар өмірін бізге, 
балаларына арнаған Әкемізге біз не көрсеттік деген ой 
мазалайды. «Әке-шешем бар болсын..» деп жымия күлген 
әкемнің даусын естігендей болам.  

Бала күнімде еш алаңсыз, уайым жоқ, қайғы жоқ жүрген 
күндерімде бір күні осының бәрі естеліктерде ғана қалар-ау 
деп ойламағаным сияқты, бір күндері менің де балаларым 
осылай ой толғар ма екен. Өмір жалғасы да осы шығар... 

 
Әке тілегі 
Балапаным, қанат қақтың қияға, 
Ораларсың азамат боп ұяңа. 
Бүгін саған сәтті сапар тілер күн, 
Көкірегіме қуанышым сия ма? 
Бір өзіңсің өмірімнің ертеңі, 
Биік болсын арманыңның желкені. 
Ақ жол саған, болашаққа жол тартқан, 
Туған елдің үміт күтер ертеңі! 
Ойың биік, армандауға құмарсың, 
Мен шықпаған биіктерге шығарсың. 
Жан әкеңнің сен деп соққан жүрегін,  
Өзің әке болған кезде ұғарсың. 
 
Ақ Жайық 
Туған жердің төсінде, 
Алтын алқа Ақ Жайық. 
Желің жұпар, суың бал,  
Айналайын, Ақ Жайық! 
Сыр бүгеді толқының,  
Тұнған тарих Ақ Жайық,  
Толқыныңдай толқыдым, 
Түндей тұнық Ақ Жайық! 
Сенің арнаң толқиды,  
Арман толып Ақ Жайық.  
Менің жаным толқиды, 
Айдыныңдай Ақ Жайық! 
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Ертегідей ертеңің,  
Жыр етейін Ақ Жайық. 
Әнімменен жағаңды,  
Жыр етейін Ақ Жайық! 
Арман Жайық, 
Ардақ Жайық,  
Ақ Жайық!!!! 

 
                                      Сағыныш 
Сенімен мәңгілікке қоштасқалы да он бес жыл өтіпті. 

Бәлкім, ғасыр үшін бұл қас-қағым сәт шығар, ал біз үшін, 
сенің бауырларың үшін, бұл жылдар ғасырға татығандай.  

Ауыр науқас қажытып, көңілге күдік кіргендей сәттерде 
де сен өзіңнің рухыңның мықтылығымен, өзіңнен бұрын 
өзгені ойлайтын қасиетіңмен бізге күш беріп едің. 

Біз сенен ата-ана сыйлаудың, үлкенді қадірлеудің, кішіні 
қамқорлаудың үлгісін көріп өстік. Сенің өзім дегенге өзегін 
суырып беретін мәрттігің, досқа, достыққа деген 
адалдығың, ешкімнің бет жүзіне қарамайтын туралығың, 
біз үшін адамдықтың эталоны болатын. Әттең, соның бәрі 
өткен шақпен айтылатыны өкінтеді. 

Соңғы кездері көз алдыма балалық күнімнің естеліктері 
көп келетін болып жүр...Кім біліпті??? Әр нәрсенің себебі бар 
ғой, алыста қалған балалығымның үзік-үзік суреттері менің 
де өмірімнің тәп-тәтті шақтары оралмасқа кеткенін 
ескертіп, анам айтқандай, артыма бұрылып қарауымды еске 
салып жатыр ма? «Адам баласы артына бұрылып қарамайды 
ғой, бұрылып қараса, шимай-шимай ізді көрер еді»,- деп 
менің Анам жиі айтатын. 

Қыста біздің ауыл малды Жайықтан суаратыны есімде. 
Біздің үй Жайыққа ең жақын жерде. Қанша жақын болса да, 
жаяу адамға едәуір жер. Қазір ол екі араны қалың жыңғыл 
басып кетті. Ағам екеуміз сол күні сиырларды суатқа айдап 
апардық. Мен кішкентаймын ғой, тек еріп жүрген 
сияқтымын. Жайықтан ойылған суаттан сиырлар су ішіп 
жатыр. Олар кезекке тұратын тәртіпті біле ме, бәрі 
жапатармағай ойылған суатқа беттегенде, мұз ойылып 
кетіп, баспақтардың біреуі мұзды суға түсіп кеткені бар емес 
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пе? Жанталасып, мұздың астынан төбесіндегі қасқасы 
көрініп, жарыққа ұмтылғанын көрген Ағам шыдай алмай, 
мұзды суға секірді. Мен шыңғырып жатырмын: «Шықшы, 
кете берсін»,- деп. Жанұшырып жүріп, жағаға шығарды да, 
өзі маған мынаны үйге айдап кел деді де, үйге қарай жүгірді. 
Үстінен мұзды суы саулап, қатып жатқан мұзы салдырлап, 
кетіп барады... Мен үйге жеткенде, Анам шыр-пыр болып, 
ағама ыстық сорпа беріп, пеш түбіне жатқызып қойыпты. 
Ағам жап-жас жігіт қой, қорықпағанына таңғалам. Басқа 
болса мұзды суға секірмейді де ғой. Анама: «Жаным ашып 
кетті, өлгісі келмей, мұздың астынан жоғары қарап, 
жарыққа ұмтылды» депті. Айнала аппақ қар, мұзды су 
денесін қарып кетті ғой. Есіме түссе әлі күнге тітіркеніп 
кетеді денем. Жап-жас басынан өте жүректі еді. Анам күліп 
айтып отыратын, кішкентай күнінде көрші кемпір, бетін 
бүркеп келіп, балаларды қорқытатын көрінеді. Басқа 
балалар қашып кеткенде, Ағам жүгіріп келіп, бетіне 
бүркегенін жұлып алып, «Һа, Қаншасың ғооо!» деп сақ- сақ 
күледі деп. Менің нағашылырым Өрлікте. Олармен арада 
Жайық болғандықтан, қайықтан өтеміз. Дәл ауылдың тұсы 
да емес, каналға дейін барып, сол жерден егінге су айдап 
жатқан жер бар, арнайы сонда жұмысшылар жүреді, сол 
жерден қайықтан өтеміз. Тағы бірде, сол жерден анам мен 
апасы Қазиза, тағы бірнеше адам болып Жайықтан өтеді. 
Ағам күтіп алып жүр. Қайықтан түскенде, сарылдап су ағып 
жатқан жер бар, қалай екенін кім білсін, Қазиза апам суға 
құлап кетеді. Анам айтады, қас-қағым сәт, не болғанын адам 
түсінбей қалды деп. Және су құйылып жатқан жер, ол жер 
тұнық емес, ештеңе көрінбейді де ғой. Соның арасында ағам 
артынан секіріп кетті дейді... Алып шығыпты. «Ойпырмай, 
бір ажалдан қалдым» депті апамыз. Бір қыз күйеуге кетеді 
деп, келе жатыр екен. Қолында поднос бар дейді. Соңынан 
ағам айтып күлдіреді: «Барсам, қолында подносы, судың 
түбінде отыр» деп. Жүрген жері қызық еді, анам аңға 
шыққанын ұнатпай, обал болады, барма десе: «Аңды Алла 
адамның несібесі үшін жаратқан, апа, қорықпа, мен артық 
қырып, пайда көріп жатқан жоқпын ғой, бұл саят қой», деп 
сақылдап күлетін еді. Бүгін неге екенін білмеймін, осының 
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бәрі есіме түсті, тіпті, көз алдыма тіріліп келді десем де 
болады. 

......Біз сені сағынып жүрміз... Біз үшін сен жаңа ғана жол 
жүріп кеткендейсің. Аңшылыққа жолдастарыңмен бірге 
кетіп, біраздан соң оралатындайсың. Жарқылдап кіріп келіп, 
аңшылық қызығын әңгімелейтіндейсің. Бірақ, бәрі арман, 
бәрі сағыныш қана. Сенің артыңда сағынып жүрер 
бауырларыңның, перзенттеріңнің болғанына мың тәуба.  

Екі жыл өткен соң, сенің қайғыңнан ата-анамыз бақиға 
аттанды. Осынша қайғыны көтеруге бізге АЛЛА қуат берді. 
Өмір өз ағысымен жылжуда. Біз сенің қарашаңырағыңды 
құлатпай ұстап отырған жарың Гүлжанды, ұлдарың Мәди 
мен Есентайды көргенде шүкір дейміз. Ошағың орнында, 
біреуден ілгері, біреуден кейін өмір сүруде.  

Біз сені жоқ дегенге сенген емеспіз, сен біздің 
жүрегіміздесің, бізбен бірге өмір кешесің. Біз сені сағынып 
жүрміз, АҒА! 

Жаның жаннатта болып, пейіште нұрың шалқығай, менің 
нар тұлғалы бауырым, Нариман ағам! 

 
                                             Жеңеше  
Сен біздің үйге келген ең алғашқы келінсің. Менің әкем 

мен шешеме ең алғаш жастыққа қош айтқызған, балдай 
тәтті немере сүйгізген де өзіңсің. Мен сені ешқашан жеңеше 
деп атап та көрмеппін. Сен келгенде мен кішкентай ғана 
ойын баласымын. Ауылда өскен әр бала біледі ғой, жас 
ботаның көзі қандай болатынын. Сенің де көзің тап сол 
ботадай болатын. Мен сенің қасыңнан кетпеуге тырысатын 
едім. Не жасасаң да қасыңда еріп жүретін едім. Бала күнім 
есіме түссе, сенсіз өткен бір күнім де жоқ сияқты. Әкем мен 
Анам, бауырларым және өзің. Қалған жеңгелерім мен есімді 
біліп қалғанда келгесін бе, мен өзіңсіз Әкемнің 
қарашаңырағын елестете де алмаймын. Әкем мен Анамның, 
Ағамның жоғына үнсіз көндім. Қазір қарашаңырақта сенің 
барың көңіліме қаншалықты медеу екенін білесің бе? Анам 
жаққан ошақтың түтінін сенің түтететінің, Анам тербеткен 
бесікті сенің тербететінің жаныма қанша күш беретінін 
білесің бе? Әкем мен Анамның қасында бізден де гөрі сен 
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көбірек болғандайсың.... Әкем мен Анамнан алған үлгіңмен 
бәрімізді әлі де сағынып қарсы аласың, өбектеп шығарып 
саласың. Әкем «Менің келінімдей келін ешкімде, еш жерде 
жоқ» дегенде сенің өздерінен кейін оттарының орнын 
осылай ұстайтыныңды сезгені ғой. Жылдар зымырап өткен 
сайын, сенің шашыңды шалған ақ қырау мен ботаны еске 
салатын көздеріңнің айналасын торлаған әжім іздері ғана 
сенің ағамсыз өткен жылдарыңның ізіндей әсер қалдырады. 
Бірақ мен ол іздерді сенің жарыңа деген, балаларыңа деген, 
бізге деген шексіз мейіріміңнің ізі десем қателеспеген болар 
едім..... 

 
                                  Алғашқы ұстаз 
Менің алғаш мектеп табалдырығын аттаған күнім анық 

есімде қалмапты. Шынымен де дәл сол күнді есіме анық 
түсіре алмаймын. Сірә, тым кішкентай болғандығымнан 
шығар... Оның үстіне өте нәзік, аурушаң болғанымды қосып 
қойыңыз. Саптың ең соңында тұратын, жүгірсе де ең 
соңынан келетін бір балалар болады ғой. Мен тап сондай 
болдым. Сондай әлжуаз, болбыр балақайдан озат оқушы 
шығарған менің алғашқы ұстазым Күлима апайға қалай 
басымды имейін! Жазуым қандай болғанын қазір көз 
алдыма елестетсем... кейде ойлаймын, сондай жазудан кейін 
апайдың түсіне менің жазу дәптерім кіріп, талай шошып 
оянған шығар деп. Алғашында әріптерді салуға үлгі жазып 
береді ғой, сол үлгіні мен жазғанда сауаты бар адамға 
мүлдем түсініксіз, беймәлім, тас ғасырында өмір сүрген бір 
тайпалардың тасқа түсірген таңбаларына ұқсас әлденелер 
жазып (дұрысы суретін салып) шығатыным есімде. Біреуін 
ғана айтайын, үтірді салып көрсеткен үлгінің қасында мен 
бас жағы тоғызға ұқсайтын, құйрығы «ү» әрпіне ұқсайтын, 
тоғызға ұқсайтын жағы неге екені белгісіз, ортасы боялған 
әлдененің бейнесін салғаным әлі есімде. Бірде менің 
жазуымды түзегісі келген шығар, апайым тақтаға шығарып, 
«Ы» әрпін салғызғаны есімде. Салған әрпіме сыныптағы 
балалардың шулап күлгенін көрсеңіз ғой. Бойымның 
жеткен жеріне дейін өкшемді көтеріп тұрып, жазған 
әрпімнің биіктігі өзіме де орасан зор боп көрінгені! Тек мен 
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ғана болмас, бірінші сыныпта балалардың бәрінің 
болмағанмен, денінің жазуы керемет болмайды ғой. Соның 
бәрін сауаттандырып, жазуға, оқуға баулыған Күлима 
апайымның еңбегін қалай айтсам да жеткізе алмайтын 
шығармын. Сол кездегі барлық ұстаздың еңбегі қандай 
мадаққа да, марапатқа да лайық қой. Апай кейде балалар 
туралы жазылған шығармаларды әңгімелеп беретін. 
Ондайда бүкіл бала демін ішіне тартып тыныштала 
қалатын. Әлі есімде, Сансызбай Сарғасқаевтың «Тәмпіш 
қарасын» айтып бергені. Бастауыш сыныптың баласымыз 
ғой, ізінше соны тауып алып оқыдым, апайдың 
әңгімелегенінен сонша әсер алғаным ғой, оқиғалары әлі 
күнге есімде. Сонысымен де баланы көркем әдебиетке 
құштарлыққа үйретіп тұрғаны анық.  

Қазір өзім де ұстазбын. Бастауыш сыныптан кейін 
бесінші сыныпқа келген барлық оқушыларға қарасаң, 
өздерінің бастауыш сыныпта оқытқан апайларынан 
аумайды ғой, аумайды! Біз бәріміз де өз апайымыздан 
аумай, бастауышты бітірген шығармыз. Болашақ үлкен 
өмірімізге алғаш қадам басқызған алғашқы Ұстазымыздың 
еңбегі өлшеусіз екенін әрдайым есте ұстайықшы! Олар бізге 
жан -тәнімен еңбек сіңірді, ешқашан ол еңбегін бұлдаған 
жоқ, мемлекеттен де марапат күткен жоқ, қазіргі мектеп 
мұғалімдері көріп жатқан сансыз құрмет олардың түсіне де 
кірген жоқ. Сонда да сол кездің мұғалімдерінің беделі 
жоғары болды, оларға жастар, балалар еліктеді, солардай 
болуды армандады. Сол армандағанның бірі-менмін. Рахмет 
Сізге, Алғашқы ҰСТАЗ!!!! Бәрі үшін!!!!  

 
               Мен неге мұғалім мамандығын қаладым?  
Шындығында да мұғалімдіктен басқа сандаған 

мамандықтың бірін таңдауға болатын еді ғой... Менің ата-
анам қарапайым еңбек адамдары болатын. Отбасындағы 
сегіз перзенттің жетіншісімін. Мені көркем әдебиетке 
құмарлыққа әкем үйретті. Егін шаруашылығында бригадир 
боп еңбек еткен әкем кітаптан ешқашан ақша аямайтын. 
Үйіміздегі кітап шкафында қазақ әдебиетінің классиктерінің 
шығармаларының кез келгені табылатын. Қыстың ұзақ 
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түндерінен кейінгі атқан әр таңда ұйқыдан анама кітап 
оқыған әкемнің даусынан оянатынбыз. Мен Мұқағалидың 
«Өмір-дастан» өлеңдер жинағын әкем сыйлағанда алғаш 
оқыған едім. Бір таң қалатыным әкем үнемі прозалық 
шығармалар оқитын, ал Мұқағалидың өлеңдер жинағын 
маған неге сыйлағанын қазір «Әке балаға сыншы» деген 
халық даналығының тағы бір дәлелі деп түсінемін. Анам 
халық даналығын керемет терең білетін. Мен шешендік 
сөздердің не бір түрін алғаш анамнан естідім. Күнделікті сөз 
қолданысында мақал-мәтелдерді, қазақы қалжыңдарды өте 
сәтті пайдаланатын. Анам айтқан аңыздар мен ертегілер 
менің әлі күнге құлағымда. Менің өскен ортам, менің бағыма 
қарай, қазақы тілдің қаймағын қалқып алған нағыз қазақ 
ауылы болатын. Менің ана тілімді жаныммен сүюіме, оны 
болашақ мамандығыммен байланыстыруыма осы 
аталғандардың бәрінің де себі тиді. 

Осындағы Махамбет атындағы орта мектепті 1983 жылы 
аяқтап, ауыл шаруашылығында еңбек еттім. 1986 жылы 
Гурьев педагогика институтына түсіп, 1991 жылы қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша 
аяқтадым. Институтты бітірген соң осы институттың қазақ 
әдебиеті кафедрасында оқытушы болып еңбек еттім.  

Мұса Баймұханов атындағы орта мектепте 2003-2004 оқу 
жылынан еңбек етемін. Ұстаздық жолды қалауыма үлкен 
ықпал еткен менің алғашқы ұстазым Досанова Күлима 
апайым мен бесінші сыныптан бастап қазақ тілі мен 
әдебиетінен сабақ берген, әрі сынып жетекшім болған 
Қашқынғалиев Сазанбай ағайым. Оның әр сабағы ерекше 
бір әлем болатын. Оның сабағында қызықсыз өтетін сәт 
болмайтын. Ағайдың маржандай жазуы мен сабақ түсіндіріп 
тұрғанда оқушы түсініп, оның айтқанына қосылып өз ойын 
білдіріп жатқандағы жүзіндегі қуанышты мен әлі күнге көз 
алдыма келтіремін. Ол өз ісін жанымен сүйген шын 
мәніндегі ұстаз болатын.  

Студенттік кезімдегі ұстаздарым жайлы айтсам, Қадір 
Жүсіп ағайымды ерекше атар едім. Оның жетекшілігімен 
М.Мақатаев шығармашылығы бойынша диплом жұмысын 
қорғадым. Ол менің өлеңге деген құмарлығымды ғылыми 
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зерттеуге шебер ұштастыра білді. Оның бағыт сілтеуімен 
қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың 
шығармаларын сүйсініп оқыдым, ғылыми зерттеу 
жұмысына ден қойдым. Осы ұстаздарымнан алған үлгім 
менің бала күнгі арманымнан ешқашан бас тартпауыма 
ықпал етті. Зейнетінен бейнеті мол ұстаздық еңбегімде 
кездескен сәтсіз күндерім болса мен осы ұстаздарымды еске 
түсірем, «олар қайтер еді» деген сұрақты қоям өзіме. Менің 
шәкірттік жолымда маған шын Ұстаздар ғана жолыққанына 
мен сансыз мәрте шүкір етем, олар менің жүрегімде осы 
мамандыққа деген арман отын жақты, өз ісін, мамандығын 
жанымен сүюді үйретті.  

Менің атам заманында Жайық бойында Сатым молда 
атанған, көзі ашық, көкірегі ояу адам болған екен. Бала 
оқытып, талай баланың ескіше сауатын ашыпты. Бүгінгі 
күні мен өзімді атамның жолын жалғастырып жүрмін деп 
есептеймін. Ол заманның мұғалімі молда болса, менің бұл 
пікірімнің жаны бар емес пе? 

 
                  Менің пәнімнің қоғамдағы рөлі 
Менің пәнімнің қоғамдағы рөлі қандай дейсіз бе? 

Сұрақтың өзі риторикалық сұраққа ұқсайды екен. 
Шынымды айтсам, мен бұл сұрақтың жауабын өмірдің 
өзінен іздеуді ұсынар едім. Біздің өміріміз күн сайын осы 
мәселемен бетпе-бет келеді емес пе? 

Алдымен сәл лирикалық шегініс жасасақ... 
7-сыныпта оқып жүрген кезім болатын. Қазақ тілі мен 

әдебиетінен сабақ беретін Сазанбай ағайымыз «Кім болам?» 
тақырыбына шығарма жазуға тапсырма берді. Шығарманың 
көркемдік сапасының қаншалықты болғанын кім білсін, 
әйтеуір, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болғым 
келетінін жазғаным есімде. Ал ағайым менің балаң 
арманыма қиял қанатын жалғап, шығармама «5» деген баға 
қойды. Сондағы ұстазымның қуаныштан жайнаған жүзін 
қазір мен сол кездегі бала қиялыммен емес, ұстаз 
жүрегіммен сезінемін. 

Оқушысының өз пәніне деген қызығушылығын оята 
алған, тіпті ол пәнді өмірлік мамандығына айналдырта 



 15  

алған менің ұстазым – шын мәніндегі БАҚЫТТЫ ҰСТАЗ!!! 
Алдымда отырған 25 шәкірттің ішінен өз пәнімді өмірлік 
мамандығым деп бір адам таңдай алса, мен де өзімді 
бақытты санар едім деп ойлаймын. Бірақ өмірде тіпті де 
олай емес қой. Мамандығын тек күнкөріс көзі деп қана 
білетін, шығарма жаза алмайтын, бала қиялын қозғамақ 
түгілі, өз қиялы шалқи алмайтын қазақ тілі мен әдебиеті 
мамандары қаншама? Осыдан келіп тіл мамандарының 
беделі төмен, қазақ тілінің айбыны асқақтай алмай тұр. 

Бүгінгі күні еліміздегі тілге деген бетбұрысты өз 
ойыммен бағаласам, бұрынғымен салыстырғанда көп 
ілгерілеу бар екенін мойындаған абзал. Әрине, «Көш жүре 
түзеледі» деп жұбатуға да болар өзімізді. Бірақ, бір көшке 25 
жыл деген де аз емес-ау! Қазақтың әр анасы, әр әйелі, әр 
қызы қазақша сөйлесе, тұтас ұлт қазақша сөйлер еді. 
Өйткені анасы қазақша сөйлесе, баласы да сол тілмен 
ауызданады. Ешбір бағдарлама, ешбір заң ананың тәрбиесі 
мен тәлімінің орнын алмастыра алмайды. Отбасынан соң 
кезек бізде, яғни, тіл мамандарында. Әр Қазақтың жүрегі 
елім, тілім деп соғуы үшін Ұстаз еңбегі ересен. Мұнымды 
ешкім бекер дей алмас. 

Ал ұстаз, соның ішінде тіл маманы, өмір бойы ізденісте 
болуға, қоғам тынысымен бірге тыныстауға тиіс.  

Ал ең бастысы – мен өз мамандығымды мақтан етемін! 
Өйткені менің мамандығым менің өмірімнің ең бақытты 
сәттерімен байланысты. Менің пәнім арқылы мен қоғамға, 
еліме, тәуелсіз Қазақстанға керек екенімді сезінем. Әр 
сабаққа кіргенде балалардың маған қараған адал 
жүздерінен мен өзіме жүктелген зор міндет пен 
жауапкешілікті сезінем. Ұлт баласының тағдыры менің 
қолымда екеніне көз жеткізем, олардың бақытты 
балалығына менің де аялы алақанымның жылуы керектігін 
ұғам.  

«Ал үшінші бақытым-тілім менің» деп Мұқағали ақын 
жырлаған Қазақ баласының бір Бақытының бір пұшпағын 
илеп жүргенім үшін қуанамын! Бар қазақтың баласы өзінің 
Қазақ болғанына, қазақ тілінде сөйлегеніне қуануы мен 
мақтануы тіл мамандарының қолында дегім келеді. 
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                   Мен күткен өзгерістер кезеңі 
Өзгеріс дегеннің өзі не осы? Өмірдің өзі күн сайын өзгеріс 

емес пе? Кеше қандай едім, бүгін қандаймын, ертең қандай 
боламын? Ғасырлар биігінен қарасақ біздің курсымыз 
басталғалы қас қаққандай ғана уақыт өтті ғой. Бірақ менің 
қиялымдағы келешек, алдағы күндер мүлдем өзгеше. 

Үш айлық курс дегенде менің көз алдыма лық толы 
аудиторияда қалғып-шұлғып отырған, шаршаңқы 
мұғалімдер елес берді. 

Ал курс басталғалы менің өз мамандығыма деген 
көзқарасым түбегейлі өзгерді десем, сенбессіз... Басқаша 
түсініп қалмаңыз, мен өз мамандығымды өте жақсы көрем, 
бірақ қазір қаптап кеткен білімсіз мұғалімді көргенде 
келешекте менің немерелерімді кім оқытар екен деген ой 
жанымды жегідей жейді. Бұл ой тек мені ғана мазаламайтын 
шығар, сірә? Бұл – бүгінгі күні әр ананың ұйқысын 
қашырған сұрақ. Білімі төмен, шеберлігі жоқ маманнан 
ақылы толыспаған жас жеткіншек қандай білім алмақ? Сол 
сапасыз білім алған жас сапасыз маманның санын 
көбейтпей ме? Менің түсінгенім, мектепте өз ісін сүймейтін 
мамандар толып жүр. Олар бәлкім мұғалім емес, керемет 
шаштараз немесе дәрігер болар ма еді... 

Жә, біздің әңгімеміз курс жайлы еді ғой. Сонымен мен 
курсқа келдім. Алғашқы күннен мен басқа бір әлемнің 
табалдырығын аттағандай болдым. Өзгерістердің бастауы 
болған күндерім осылай басталып, тренеріміз бізді бөлек бір 
таным-түсініктер әлеміне енгізді де жіберді. Біз бала боп 
күлдік, бала боп қуандық, бала боп ренжідік, өз 
көкірегімізде көміліп жатқан балалығымызды ояттық. Сол 
арқылы бала жүрегіне көкірек көзімен үңілуге 
дайындалдық. 

Тәжірибе кезеңінің де өзіне жететін қиындығы болды. 
Бірақ мұғалім жұмысы қиындықсыз болушы ма еді деген 
ойға тоқтадым. Біздің әр күніміз қуаныш пен өкінішке, 
тайталасқан тағдырларға толы емес пе? Тек соған 
күнделікті өмірде назар аудармайтынымыз да рас. Құрғақ 
сөзде мұғалімге көп талап қоямыз да, соны өзіміз жүзеге 
асыруға жоқпыз. 
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Бұл жоба мұғалім жұмысына жаңаша бетбұрыс әкелері 
анық. Осыған дейінгі біздің оқытудағы жаңаша тәсілдерді 
табу жолына жасаған ізденістеріміздің жүйеге салынған 
нұсқасын тапқандай болдым. Біздің ұлтымызға тән 
ынтымақшылдық, батылдық, қамқорлық, бауырмалдық, 
тапқырлық сияқты жақсы қасиеттерді бала бойында 
қалыптастыру үшін де бұл жобаның орны бөлек. Мұны мен 
топпен жұмыстан байқадым. 

Осы жобаға қатысқалы мен көп нәрсеге басқаша қарай 
бастадым. Біз алдымызда отырған сан түрлі тағдыр 
иелерінің түзу жолдан тайып, тағдыр тәлкегіне ұшырауына 
да, өз жолын адаспай табуына да ықпал ететінімізді, бағыт 
беретінімізді ескерсек жобаның бізге берері көп. Бұл жоба 
маған, ең бірінші, өзімді жеңуге көмектесті. Ежелгі шығыс 
даналары айтқан «Мықты болсаң, өзіңді өзің жең» деген 
қағидаға тағы да бір көзімді жеткізді. Өзімнің бойымнан 
өзім байқамаған жаңа қырларымды аштым. Дана Абай 
айтқан «Адам мінезін түзетуге болмайды деген адамның 
тілін кесер едім» дегенді жүрегіммен ұғындым. Әлі 
үйренерім көп екенін бағамдаймын, осы ойлағандарымды 
жүзеге асыруға мүмкіндік, денсаулық берсе екен деп 
тілеймін. Өзіммен бірге білім алып жатқан әріптестеріме 
жемісті еңбек, талмайтын арман қанатын тілер едім! 

Бұрынғы бағытпен тағы бір бес жыл жұмыс істегенімде 
маған ештеңе де көмектеспейтін еді. Таптауырын болған 
ескі жолды одан әрі шиырлап кете барар едім. Бұл жоба 
мемлекеттің мұғалімдерге аударылған назарының кеш те 
болса түскен бір сәулесі дер едім. Иә, шынымен де «дер 
мезгілінде» деген тіркес бұл жерге жүрмейді. «Ештен де кеш 
жақсы» деп осындайда айтар, сірә. 

Осы бағытпен барлық мұғалім жұмыс жасаса, мұғалімдер 
еңбегі нәтижелі болар еді, бірақ бұл жоба теңізге түскен 
тамшыдай ғана болып тұр. Бұл жоба өз нәтижесін бергенде 
мектеп бітірген түлектер мұғалім мамандығын бала күнінен 
армандап, осы мамандықты игеруге талап қылар еді. 
Педагогикалық оқу орнына кез-келген адам бармас еді, 
мектепте өз мамандығын жанымен сүйетін нағыз 
МҰҒАЛІМДЕР ғана еңбек етіп, өздерінің бейнетті еңбегінің 
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зейнетті жемісін терер еді. Мен сондай күндердің әйтеуір бір 
туарына сенем, менің немерелерімнің білім алар сәті 
туғанда олармен нағыз өз ісінің майталмандары ғана еңбек 
етеріне сенем!  

Сенімім – алдағы күндерге апарар шамшырағым! Мен 
арманымның алдамайтынына, адастырмайтынына сенемін! 

 
                          Ауылым-аңсар мекенім... 
Қайран менің бал күнім, сенің мәңгі оралмайтыныңды 

сол кезде неге білмедім екен? Шіркін, топырағыңда қалған 
менің іздерім әлі күн сенің бауырыңда сайрап жатыр-ау, 
туған жер.... Мен туған ауыл қазақтың кең байтақ 
даласының бір түкпірінде, түтіні түзу ұшып, қаймағы 
бұзылмаған күйі ару Жайықтың жағасында жатыр. Менің 
өзгелерден бақыттылығым да сол шығар, ауылым деп аңсап 
жетер атамекенім әлі де менің алдымнан құшағын жайып 
қарсы алады, қай түкпірде жүрсем де мен алтын бесігім- 
Ауылым бар екенін, өткен- кеткеннен ауылымның абзал 
жандары мен туралы сұрайтынын, менің ата-анамды еске 
алатынын сезінем. Сонау бір кездері жер бетінен жоғалып 
кеткен көп ауылдар сияқты болып, естеліктерде ғана қалып 
қоймағанына қуанам. 

Менің Ауылым.... Жарсуат.... 
Сені кім, қай заманда солай атағанын қазір ешкім 

білмейді де...Бірақ сенде туған, сенен қанат қағып ұшқан әр 
перзентің үшін сенен қымбат, сенен қастерлі мекен жоқ. 
Солай болған, солай бола береді де. «Ақ Жайық, арман 
Жайық, ардақ Жайық» деп ақындар жырлаған туған өлке, 
жырлай да берер сені сан ұрпақ! Сен мәңгісің, сен менің 
қасиетті құбыламсың, о Туған жер! Әр таңда мен сені 
сағынып оянам, сенімен кездесер әр сәт, мен үшін, Бақытты 
сәт! 
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                           Күзгі сыр 
Күзді көп адам ұнатпайды. 
Ал мен үшін күз-ең шуақты кезең. Жазғы ыстықтан 

шаршағандай болсам, күзгі жапырақ сыбдырынан жаныма 
сыр айтқандай жақындық сезем. Күз менің жанымның 
құпияларын ішіне бүккен сыр сандығымның кілтін ашар 
кезең. Мен күзде жаз бойы таппаған жан тыныштығын 
табам. Басқалар үшін күз еңбегінің жемісін көрер кез болса, 
мен үшін мүлдем олай емес. Менің қайнаған өмірім күзде 
басталады. Мен әр күзді сағынып қарсы аламын, қимай 
шығарып саламын. Өз балаларымды сапарға шығарып 
салып, шәкірттерімді мектеп табалдырығынан сағына күтіп 
аламын. Күзден кейін ақ ұлпаға бөленіп қыс келерін, оның 
артынан көгілдір көктем келіп, мамыражай жазға да 
жетерімізді іштей тілек етумен жылдар зымырап өтуде.  

«Өмір тұрған қарашада» туған соң ба, мен өзімді күзге 
теңеймін. Мен-Күзбін. Қабағын көп аша бермейтін, 
қазынасы мол, «кемпіршуақ» шұғыласын да аямайтын, 
мұңға толы, сырға толы күзбін. Бәлкім содан да шығар, мен 
қуансам дәл сол күздің шуағындаймын, буырқансам күздің 
ызғырық желіндеймін, толқысам күзгі жауындай ұзақ-ұзақ 
түндер бойы төгілермін. Мен құпиясын аша қоймайтын, 
алтын күз атансам да сыртына көп жарқырамайтын, қоңыр 
бояуды елестететін, қазақтың өз бояуы қоңыр ғана күй 
кешкен, қоңыртөбел ғұмыр кешкен жай ғана әйелмін... 

 
                                     Ей, ақ қағаз! 
Сенің дәтің неткен берік еді, сен қандай шыдамды едің? 

Күні бойы сенің бетіңді шимайламаған да адам жоқ, ойына 
келгенді жазғаны аздай, сенің еш жазығың болмаса да, өз 
ойын жеткізе алмағанына сен кінәлідей, ең соңында сені 
жыртып, умаждап, лақтырып тастайды ғой. Сенде сонда да 
үн жоқ. Егер сенің орныңда адам болса былай дер ме еді: 
«Өзің ұялатын нәрсені менің бетіме жазба, өйткені өзің 
сенбей отырсың. Осыны жазғаныңа ертең өзің өкінесің, 
себебі өтірік жазып отырсың». Бірақ сен олай айтпайсың, 
өйткені сен бар болғаны ақ қағаз ғанасың. Сенің кінәң -ақ 
қағаз болғаның. Сенің кінәң – кіршіксіз ақ, таза болғаның. 
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Ал адамдар еш қиналмастан, еш ұялмастан сенің аппақ 
бетіңе өз шимайларын сала береді, сала береді. Ал сенің 
одан кейін ешқашан аппақ болмайтыныңды ешкім 
ойламайды да.  

Біздің көңіліміз де сен сияқты ғой. «Кешіріңіз» деген жай 
ғана айтыла салынған сөздің ақ қағазды қайта қалпына 
келтірмейтінін ойласақ, шіркін...  

 
                             Мен оқыған Мағжан...... 
... Оның азан шақырып қойылған есімі Әбілмағжан деседі.. 

Бірақ, қазақ әдебиетінде оның даңқы Мағжан атымен әйгілі. 
Қазақтың ұлы кемеңгері Мұхтар Әуезов атамыз ол туралы 
«... Мағжанды сүйемін, оның еуропашылдығын, жалтырақ 
әшекейін сүйемін» деген екен. Мағжан бірден атақты бола 
салмаса керек. Жұмабай қажы өзінің осы бір кішкене 
күнінен зеректігімен, ұғымталдығымен көзге түскен 
сүйкімді немересі туралы «менің атымды күндердің күнінде 
осы қара балам шығарады» деп бекер айтпапты. Шынымен 
де , Мағжан ата үмітін ақтайтыны, талантты да, талапты 
шәкірт күнінен бастап көрініп, ел, халық, ұлттық намыс, 
халықтық тәрбие туралы толғаныстарымен халық жадында 
қалғаны анық. Сол кездегі атақты Уфа медресесінде оқып 
жүргенде де, кейін Омбы мұғалімдер семинариясын үздік 
аяқтағанда да жас Мағжанның алдына қойған мақсаты да, 
өмірлік мұраты да айқын екені көрінеді. Ол мұрат, ол мақсат 
Қазақ елінің, Алаш жұртының тұтастығы жолында өмірін 
арнау екені анық. Осылайша Мағжан алғашқы өлеңдерінен 
бастап-ақ осы мұрат жолына түсті, осы мұрат жолында 
өмірден өтті.  

Алғаш жарық көрген «Шолпан» жинағы Мағжанды өз 
заманының Шолпанына айналдырды. Оның 
шығармашылығы таңда туған шолпандай боп, жаңа 
дәуірдің, қазақ әдебиетінің атып келе жатқан жаңа таңының 
хабаршысындай болды.  

Түркістан- ер түріктің бесігі ғой, 
Түркістан- екі дүние есігі ғой. 
Тамаша Түркістандай жерде туған, 
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Түріктің тәңірі берген несібі ғой, -деп өзі туған қазақ 
жерін зор махаббатпен, азаматтық қуатпен, шалқар 
сезіммен жырлап өткен дарынды ақынның тағдырында 
бізге беймәлім жайлардың көп екені де таңғалдырмай 
қоймайды.  

Біз оқыған әдебиет тарихында Мағжанның өмірден өткен 
жылын 1938 жыл деп оқып жүрміз. Атақты Бауыржан 
Момышұлының келіні, жазушы Зейнеп Ахметова мынадай 
естелік айтқан екен. Мен бұл естелікті «Жас Алаш» газетінің 
2011 ж. 30 тамыздағы №69 санынан алдым. «1973 жылы 
атам маған бір қолжазба берді. Бұл қолжазба Мағжанның 
өлеңдері екен. Оны атама Әмина Бапина беріпті. Кейін 
Әмина Нұғыманова атанған, Қазақстан Мұсылман әйелдері 
қауымдастығының төрайымы болған Әмина апа бұл 
кітапты Қытайдан келгенде алып келген дейді. Осы 
қолжазбаның соңғы бетінде мынадай өлең бар:  

Өмірде жетпіс жасқа ақын жеткен, 
Көп жылы айдау менен қамауда өткен. 
«Өлмеймін!»,  
«Менікі де өлмейді!» деп, 
Сал айдап, Енисейде суға кеткен... 
Мұны кім жазғанын білмеймін. Мағжан өлеңдерін 

оқығаннан кейін мен атамнан Мағжан жайлы сұрай 
бастадым. Сол кезде Атам маған Мағжанды көргенін айтты. 
1948 жылы Мәскеу атамды қуғандай етіп, Красноярск 
өлкесіне жібереді. №52 әскери бригаданың командирінің 
орынбасары етіп. Осы қызметте 1948-1952 жылдар 
аралығында жүреді. Осы кезде ол Мағжанды көреді. Бір күні 
әскери жаттығу кезінде атам орманда бір топ адамды 
кездестіреді. Бәрі арыған, жадап, жүдеген. Бір адам 
бөлектеніп, жалғыз өзі отқа жылынып отыр екен. Басында 
түлкі тұмақ. Түлкі тұмақ көзіне оттай басылып, атам әлгі 
адамға жақындайды. «Жолама маған! Бәлем жұғады!» дейді 
әлгі адам. Атам сол кезде әлгі адамның Мағжан екенін 
шырамытады да, ақынның өлеңдерін бірінен кейін бірін 
түйдектете оқиды. Атам Мағжанның бүкіл өлеңін жатқа 
білуші еді.... 
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Содан Мағжан жібіңкіреп, атаммен әңгімелесе бастайды. 
«Егер қолыңнан келсе, мені құтқар! Қатты қажыдым...» 
дейді қайран ақын. Атам он күннен кейін келуге уәде береді. 
Бірақ, басқа жаққа іссапарға кетіп, бір айдан кейін келгенде, 
түрменің бастығы алдынан шығып, Мағжанның қайтыс 
болғанын естіртеді.  

Атам бұл жөнінде былай деуші еді: «Өмір болғаннан кейін 
өкініш те болады. Мына бастан талай өкініштер өтті ғой. 
Бірақ, ең үлкен өкінішім-Мағжанға қол ұшын бере 
алмағаным. Осы өкініш өзегімді өртейді де тұрады....»  

2011 жылы Атырау облысы Құлсары қаласының 
тұрғыны, Мағжанмен Магаданда айдауда бірге болған 
Абдулла Әбдірахманов, «Жас Алаш» газетінің бас редакторы 
Рысбек Сәрсенбай, «Жас Алаш» газетінің Атырау 
облысындағы меншікті тілшісі Сәния Тойкен, оператор 
Нұрбек Мұғалім, Мағжанның немере қарындасы Райхан 
Жұмабаева Мағжанның сүйегін іздеп Магаданға барды. 
Кезінде «Жас Алаш» газетінде бұл туралы көптеген 
материалдар да жарияланды.  

Тәуелсіз еліміздің тарихында Мағжан сынды талай ерлер 
болған. Олардың бәрін біріктіретін еліміз сан ғасырлар 
арман еткен, бүгінде қолымыз жеткен ұлттық рух, 
тәуелсіздік идеясы! Ендеше, Мағжан ақын туралы бұл баян 
келер күндерге барар тарихтың бір үзігі ғана екені даусыз. 
ОНЫҢ МӘҢГІЛІК ҒҰМЫРЫ ЕНДІ ҒАНА БАСТАЛДЫ. Мағжан 
жайлы айтылар әңгіме де, шертілер сыр да 
таусылмайтынына мен сенем. «Мен жастарға сенемін!» деп 
өзі жырлағандай кейінгі ұрпақ Мағжантану ғылымында әлі 
талай ашылмай жатқан сырларды ашары анық!  
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                          Тұнық жырдың тұмары... 
Фариза, Фаризажан, Фариза қыз..... Қазақтың жігітінен 

дос таппай Мұқағали мұң шаққан Фариза ақын... Фариза 
қыз... Фариза қайраткер.... Қалай атасаңыз да сиятын, қалай 
бағаласаңыз да үйлесетін, қазақтың маңдайына біткен ақын 
қыздарының ішіндегі шоқтығы биік тұлғасы. Қазақтың 
өлең өлкесінде Фаризаның артынан ерген сіңлілері ғана 
емес, жалпы қазақ қаракөздерінің Фариза өлеңін 
оқымағаны, оның өлеңін бойтұмардай сақтамағаны, жатқа 
оқымағаны кем де кем шығар. Қазақтың әр бойжеткені 
оның өлеңдерінен өзін іздеп, өзін табары анық. Мөлдір сезім 
сырлары Фариза қаламында жаныңды тебірентер махаббат 
шежіресін шертіп, адалдық пен ардың, қазақ аруының 
тәрбиесі мен тәлімінің айнасына айналады.  

Ұйқыдан сен деп аштым жанарымды,  
Сенделдім, белден астым дара, мұңды. 
Көңілім құздан құлап жүрмін ессіз,  
Жаутаңдап, жетім қалған бала ғұрлы. 
Жүремін асқақ басып жанымда мұң, 
Сол мұңнан мүмкін емес арылмағым. 
Сезсең де сезгің келмей жүрсің бәрін,  
Ал мен де біле көр деп жалынбадым..... 
Қазақ қызының, ғашық жанның жүрек сыры, жан 

тебіренісі, сезім толқынысы... Алаулаған сезім оты мен 
қанымен сіңген тәрбие, екеуі арпалысып, алапат сезім 
шарпысына айналып, өлең болып құйыла қалғандай.  

Оның өлеңдері сыршылдығымен толқынтады, 
шыншылдығымен қуат береді, өткірлігімен өзегіңе от 
береді, өрлігімен рухыңды көтереді, ойлылығымен 
тебірентеді. Өмірді жаңа бастаған жас та, талай сыннан 
өткен аға да оның жырларынан өз керегін тауып, айтқысы 
келген ойын ақын айтып бергендей қуанышқа бөленеді. 
Фариза ақынның әр өлеңі мен үшін өзінің тұнықтығымен, 
ойлылығымен қадірлі. Сонау студент кезімде Махамбет 
бабамыздың басында алғаш рет көргенім дәл бүгінгідей 
есімде. Оның өлеңдер жинағына автограф жазғызу үшін, 
өкпем өшіп жүгіргенім де есімде... Өзін көргенім алғаш рет 
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болғанымен, оның өлеңдерін бала күннен оқып, өзінен 
бұрын өлеңдерімен таныс болғанмын.  

Дара күндерімнің, 
Нала түндерімнің,  
Серігі болғаның үшін,  
Сенімі болғаның үшін,  
Мен сені аялап өтем,- деген өлең жолдары жаныма 

шұғыла құйып, өлең деген өлкеден өз бағымды сынап 
көрмек болған кездерімді еріксіз еске салады да тұрады. 
Оның өлеңдеріндегі еріксіз елітер іңкәр сезім сырларынан 
бастап, бүгінгі қоғамның өзекті ойларына дейін өз 
оқушысына ой салады, толғандырады, шамырқандырады, 
азаматтық көзқарасты қалыптастыруға ықпал етеді. Ал 
мына өлең ше? 

Менің екі жауым бар: 
Мәңгілік достаспайтын, 
Қимастықпен достасып, қоштаспайтын, 
Кіріп келсе жанарым мұң оранған, 
Қуаныштан жарқ етіп, от шашпайтын, 
Ол адамдар шындыққа жүгінбейтін, 
Көлгірсіп күлімдейтін, 
Өзі істеген жауыздық, зұлымдықтан, 
Қайғы шегіп ішінен түңілмейтін. 
Екіншісі досымды жамандаған, 
Өсектерін өрбітіп сан арнадан 
Жүретіндер қас жауым. Соларға мен 
Қаным талай қайнаған, алаңдағам. 
Өтірік пен жала көп аяқ бассаң, 
Ал жақсылық жағына сараң ғалам. 
Білем, ғұмыр мәңгі емес, қысқа мүлдем... 
Кешірмеген, жауласқан тұстарым кем... 
Бірақ маған тіл табу мүмкін емес, 
Осы екі дұшпаныммен. 
Ақынның өз мінезі, өр мінезі, талайға аңыз болған, өз 

сөзімен айтсақ, «тентек» мінезі. Менің қолыма ақынның 
1996 жылы «Жалын» баспасынан шыққан «Қыз-ғұмыр» 
жинағы түсіп, алғаш оқығанымда Фариза апамыздың тек 
өлең сөздің ғана емес, эссе жанрының да шебері екеніне 
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көзім жеткен. Осы жинақта берілген өмірбаяндық 
деректердің ішінде өзінің өлеңдерін неміс тіліне қалай 
аударылмай қалғаны жөнінде айтқаны бар: «Басқа бір 
ұлттың тіліне өлеңдерім аударылады екен деп, халқымның 
атам заманғы дәстүріне түкіртіп қояр жайым жоқ». Осы 
жинақтың өн бойы ұлттық тәрбиенің ұлағатына, халықтық 
таным мен тәрбиеге тұнып тұр. Қазақтың өткені жайлы сыр 
шерте отырып, болашағы туралы тебіреніс пен толғанысқа 
толы. Қазақтың қызының, үлкен жүректі азаматының, 
ерлермен иықтас жүріп ел тағдырын толғаған қайраткердің 
сөзі. 

Жылдар жылжып жатыр. Тірісінде жалпақ әлемге 
Жайығын танытқан Фариза ақынның екінші өмірі 
басталғаны хақ. Туған жердің төсі ғана емес, жалпақ жатқан 
қазақтың сары даласы Фаризасын жоқтап тұр....Ол сияқты 
ғасырларда бір туар дарын иелері бүгінгідей алмағайып 
заманға керек-ақ!!! Дәл Махамбет бабамдай, асыл сөздің 
алмасын сілтеп, айтылар жерде айтылмай, «атасы өліп» 
жатқан киелі сөз өнерін қолдарға, абыройын асқақтата 
алмай жүрген Ана тілімізге ақырып теңдік сұрарға!!! Оның 
өлеңдерін бүгінде исі қазақтың ұлы мен қызы тамсана 
оқиды, ол жайлы тебірене сыр ашады, сағынышпен еске 
алады... Қазақ барда, Фариза жыры да мәңгі екені анық.... 

 
                    Бала дос немесе Көктем жайлы ой 
Менің бала күнгі достарым... Достарымды ойласам менің 

ауылым, оның Көктемі көз алдыма келеді. Ауылымды 
айтсам, достарымсыз айтуым мүмкін емес. Ал достарым 
жайлы мектеп ауласындағы думанға толы күндерсіз 
айтылмасы тағы анық.  

Біздің үйдің екі жағындағы екі үй, олардың балалары 
керемет тату едік. Таңның атысы, күннің батысы біздің 
айнала базар боп жататын. Әке-шешеміз жұмыста болатын 
да, біз үш үйдің ауласын шулы базарға, бақытты 
балалықтың базарына толтырып жататынбыз күн сайын. 
Үш үйдің ауласына кезекпен концерт қойып, ән салып, би 
билеген күндер-ай шіркін. Бір ғажабы, концертіміз тек қана 
«Алматыдан келген концертімізді бастаймыз!»деп 
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басталатын. Апаларымыздың міндетті түрде болатын 
қазақша киімдерін киіп алып, ол ұзын болса еш қиындығы 
жоқ, белін жіппен байлап қысқартып алып, әнді де айтамыз, 
биді де билейміз. Ауылға анда-санда келетін концерттердің 
есесін біз осылай толтыратынбыз. Тек қана бұл емес, қайда 
барсақ та бірге жүріп, бірге ойнаушы едік. Екі жақтағы 
көршілер Гүлфара мен Гүлназ, Бибігүлдер ақырында туған 
жеңге мен қайынсіңлі болып шығатынын ол кезде кім 
біліпті? Қозы бағамыз деп шығып, ойынның жоспарын 
орындап, кеште ұйқыға кеткенде жауды жойып келгендей 
күндер ай, шіркін... Ал қозылар... Олар біздің өздерін бағып 
жүргенімізді білмейтін де шығар тіпті. Ол кезде ойыншық 
деген жоқ, болса да біздің қолымызға тимейтін, біз 
ойыншық жоқ деп қиналып жатқан жоқпыз, өзіміз жасап ала 
беретін едік қой. Қазіргідей су тоқтап қала беретіні жоқ, 
ағыл-тегіл су шарбаққа келіп жатыр. Печеньені де, тортты 
да, ыдыс-аяқтың алуан түрін де балшықтан илеп жасап 
алып, дүкенді затқа толтырып қойып, ойынды қыздыратын 
едік.  

Көктем... Сол үшін де қымбат... сондықтан да сағынтады... 
сонысымен де қымбат...Ойлап отырсам, менің уыз күндерім 
Көктемге ұқсайды. Сол күндердің ең жақсы, бақытты күндер 
екенін кім біліпті? Шуағын төгіп, шұғыласын себелеп 
тұрғанда ешкім осы сәттің алдамшы екенін сезбес, бұл сәт 
енді оралмайды ғой деп ойлап та үлгермес. Жаздың соңына 
қарай, апырай, көктемде не ұмыттым деген жандай боп, 
аңтарылып, аспаннан әлдене іздегендей ме, әлдекімді 
күткендей ме, әйтеуір бір сезімде қаларың анық күз 
алдында...  
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                                   Анам айтқан әңгіме 
Бұл әңгімені маған анам айтып еді.... Менің атам Сатым 

молда болған. Біз ешқайсымыз оны көрген емеспіз. Біз 
түгілі, Әкемнің өзі емескі білетін. Ол туралы біз анама 
әжеміз Ханым айтқан әңгімелерден білеміз.  

Менің әжем Ханым Атамның екінші әйелі, бұрынғы 
тілмен айтсақ, кіші жары. Бірінші, екінші деген нөмірлерді 
қазір айтып жүр ғой, ал ол заманда қазекең әйелді қазіргі 
замандағыдай, алдыңғысынан айырылып барып қана 
алмаған, шариғат бойынша некелеп алған ғой. Бәйбіше, 
тоқал деп аталғаны да сосын. Ал «нөмірмен» атау кейін 
(кеңес заманында) пайда болса керек. Яғни, бұл менің 
екінші немесе соңғы әйел мен Тоқалдың айырмасы жер мен 
көктей екенін айтқым келгені.  

Сонымен, Біз атамның кіші жарынан тараған ұрпақпыз.... 
Енді бәрін басынан бастап айтайын. 

Атамның бәйбішесі көп бала туса керек. Ол заманда бала 
туу көп, өлу одан да көп бопты. Үлкен анамыз қанша бала 
туса да, өле беріпті. Ақыры, бала туатын жастан өтіп кетеді. 
Бәйбіше анамыз ақылды адам болса керек, отағасына әйел 
алып берем, бірақ, өзім таңдаған адамды аласың депті. Ол 
кез қазақ даласын жайлаған аштық, жоқтық кез ғой, Орал 
жақтан Жайықтың бойымен аштықтан босып, халық 
шұбырыпты. Сол көптің ішінде менің әжем, қасында қайын 
атасы бар жас келіншек дейді, күйеуі де, онымен бірге 
туғандары да түгел аштықтан өлген, қайыр тілеп атамның 
босағасына келіпті. Тағдыр ғой, үлкен анамыз жөн сұраса 
келіп, бірер күннен соң өз шешімін айтыпты, осы әйелді 
аласың деп. Атасының алдынан өтіп, әжемді шалына 
некелеп алып беріпті. Мына айтылғанға кім сенеді? Бәйбіше 
анамыз, әжемді ертіп, тезек теруге шығады дейді. Жерік 
әйелдің ұйқысы қанбайды, қазіргідей талтүске дейін 
ұйықтамаса керек, ел көзінен тасаланғасын, әжемді 
көлеңкеге ұйықтатып, өзі екі қапты толтырып тезек теріп 
қояды екен. Бір перзенттің зарынан, қасындағы қосағын 
басқа әйелге қиып беріп, ол дені сау бала тусын деп, 
ұйықтатып, орнына тезек терген сол анамыз туралы әжем 
айтады екен. Басқа адам айтса, мен де сенбес пе едім, кім 
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білсін? Анам айтқан. Қазіргі заманның әйеліміз ғой. Қазір 
қандай әйел солай өзін құрбан ете алады? Тіпті бала үшін 
болса да? Сондай АНАЛАРДЫҢ арқасында менің әкем мен 
оның інісі дүниеге келіпті, олардан біз тараппыз. Кейін әкем 
сегіз жасқа келгенде, атам үш күн ғана ауырып дүниеден 
өтеді. Ал ойланайықшы.... Осындай ісімен әйелдің қандай 
болуы керектігін көрсеткен, өз шаңырағын сақтап қалу 
үшін, азаматының ошағының оты сөнбеуі үшін осыны жасай 
алған сол анамыздың мен атын да білмейді екенмін, жуықта 
ғана сұрастырып білдім Балсан екенін. Кейде жұма күндері 
нан пісіріп, дүниеден өткендерге дұға бағыштайтыным бар. 
Сонда үлкен анамызға деймін де, осыным үшін өзімнен өзім 
ұялам. Осы әңгімені толық сұрап білмегеніме, оны айтатын 
үлкендердің қасымызда жүргенде қазына екенін 
түсінбегенімізге.... қайсы бірін айтарсың.... 

Біз кеңес үкіметінде туған, санасы қалыптасқан ұрпақпыз 
ғой. Біз кітаптан оқыған бәйбіше жауыз, тоқал одан үнемі 
қорлық көріп жүретін еді ғой. Ия болмаса, «Күндестің күлі 
де күндес», «Екі қатын алғанның ойраны бар» дегендерге 
құлағым да, санам да үйренген. Бірақ, мына әңгімені мен 
анамнан баяғыда естігенмін. Жасарып келе жатқан жоқпын 
ғой, Атам мен әжелерімнің рухына арнап, осы әңгімені 
қағазға түсіріп отырмын. Мен тек естіген, кішкентай 
күнімнен құлағымда қалған әңгімеге бүгінгі күннің 
шамасынан қарағым келді. Мен қазіргі адамдардың назарын 
менің сол әжемнің мейірбандығы мен даналығына, 
қарапайым қазақ әйелінің ұрпақ үшін қандай тәуекелге де 
барғанына аударғым келді. Ал, өзгелер қалай ойлайды 
екен???? 
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                «ЭКСПО -2017».... Сіз көрмеге бардыңыз ба? 
Астанаға қарай жол жүріп бара жатқанмын. Экспоға. 

Телефоныма хабарлама келіп жатыр, асыға үңілдім, 
әлденеден құр қалғандай. Бейнеролик. Онда бір отар қойды 
алдына салып айдап келе жатқан малшы бейнеленіпті. Ол 
малшы алдындағы малына емес, бізге, мұғалімдерге, 
дәрігерлер мен бюджет қызметкерлеріне қарата, экспоға 
бара жатқандарға айғайлайды келіп. Роликтен ұққаным, 
бізді малша айдап, экспоға апара жатыр екен.... Жарайды. 
Енді экспоға барғаннан кейін, дәл сол ролик телефоныма 
кемі жеті рет келді. Танысым да, досым да, тіпті бауырым да 
жіберіпті... Амалсыздан қолыма қалам алдым. Көргенімді 
айтуға, ой түюге ұстаз ретінде міндеттімін деп есептедім. 
Роликтегі қойша айдалып барған көп мұғалімнің біреуінің 
көзімен....  

Атыраудан келген поездан Астананың «Нұрлы жол» 
вокзалынан түстік. Алдымыздан қарсылаған вокзал 
қызметкерлері бізге шығар жолды нұсқап, аса үлкен 
ғимараттың ішінен адаспай қалаға қарай шығуымызға жол 
сілтеп жатты. Жаңа вокзал өте үлкен, еңселі, қазіргі заманға 
лайықты етіп салынған екен. Қарағанда көз қуанады, ішінің 
кеңдігі атшаптырым десең артық емес. Шынымен қуанып 
қалдым. 

Барған күні орналасып, ертеңіне көрмені аралауға 
бардық. Мектептен бірге барған бір топ адамбыз. Ең бірінші 
басыма келген ой, осыншама ауқымды, әлем көз тіккен 
шараны ұйымдастырудың оңай еместігі. Көрме 
территориясына кіргеннен бастап, шыққанға дейінгі жүрген 
жерімде тәртіп, жүйеге келтірілген жұмыс көрінді. Алдымен 
өз еліміздің павильонына кірдік. Сегізінші қабатқа лифтімен 
көтеріліп, асықпай аралап, төменге түстік. Ең биіктен 
қарағанда қала алақанға салғандай көрініп, табанымыздың 
астында жатқандай әсер қалдырды. Жетінші қатардағы 
«Күн энергиясы» бөлімінде алты минутқа созылған «Күн 
сәулесінің саяхаты» атты кинофильмді тамашалап, одан 
төменгі қабаттарда орналасқан «Су энергиясы», «Жер 
энергиясы» бөлімдерін араладық. Көрмені тамашалап жүріп, 
еліміздің осындай шараны өз деңгейінде өткізіп жатқанына 
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қуандық, өз елімізге деген мақтаныш сезімі жүрегімізді 
кернеді. Басқа елдердің павильондарын да араладық, 
ғажайып Үндістанның, Малайзияның, алпауыт Қытайдың, 
Словакияның да павильондарына кірдік, көрдік, тамсандық. 
Бәрібір, туған еліміздің көрмесін жоғары деп бағаладық. Тек 
өзіміздікі болғаннан емес!!!! Біз өз еліміздің осындай 
әлемдік деңгейдегі шараға жай қатысушы емес, 
ұйымдастырушы, өткізуші болғанына қуандық, 
мақтандық!!! Біздің әріптестеріміз, оқушыларымыз осындай 
ғажайыпты өз көздерімен көргеніне қуандық. Біздің 
мектебімізден де осы шараға мұғалімдер мен сандаған 
оқушы барды, өз көзімен көрді, бұл көрменің болашақ 
бастау алатын үлкен істердің басы екенін кей бала 
түсінбеген де шығар бәлкім? Үлкен адам түсінбей жатыр, 
балаға не өкпе? Бірақ, уақыт өтер, бір күндерде ол бала да ер 
жетер, сонда болашақтағы дамыған, іргелі еліміздің бір 
азаматы ретінде: «Мен ЭКСПО 2017-ге қатысқанмын, 
тамашалағанмын!» деп мақтанышпен айтарына сенім мол. 
Осы көрмеге келгеніме, тамашалағаныма мен соншалықты 
қуаныштымын! Алдыма келген сандаған шәкіртіме «ЭКСПО 
2017 – еліміздің тарихына алтын әріптермен жазылатын 
көрме!» деп айта аламын.  

.....Телефонымды қолыма алдым да, бейнероликті өшіре 
салдым. Ал, сіз көрмеге бардыңыз ба? 

 
                        Мен қалай Сағыздық болдым .... 
Мені көп адам Сағыз мұнай кенішінде дүниеге келген деп 

ойлайды. Оның өзіндік себебі де бар. Менің тағдырымды 
осы бір, қазір өзі түгіл орны да қалмаған көне кенорнымен 
байланыстыратын сандаған себеп бар. Ең басты себеп- 
менің осы ауылдың келіні екендігім. Тағдырым қосқан 
жарым Берік Құсайынұлы Оразалиев осы Сағыз кенішінде 
дүниеге келген, осында өскен, осыннан сегізжылдық 
мектепті тәмамдап, үлкен өмір жолына аттанған. Біздің 
таныстығымыздан бастап-ақ, мен Сағыз ауылы туралы, 
оның абзал жандары туралы сандаған әңгімені оның 
аузынан естідім, сол арқылы мен дүниеде сондай ауыл 
болғанын білдім десем өтірік емес. Мен келін боп келгенде, 
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сағыздықтар Мақатқа көшіп келген, ауылдың орны құр 
төмпешік боп жатқан болатын. Сондықтан ауылдың 
әңгімелерін менің тек қана сол ауылда өмір сүрген 
жандардан ғана естіп, білуім заңды ғой. Жыл сайын ата 
бабаларымыз жатқан қауым басына балаларымызды ертіп 
барып кеткен сайын, Беріктің ауылы, балалығы жайлы 
әңгімелерін тыңдаған сайын, мені сондай ауылдың жер 
бетінен із-түзсіз кеткені таңғалдыратын. Жылдар зымырап 
өтіп жатыр, ал біраз уақыттан кейін, біздің буын өмірден 
өткен соң, біздің балаларымыз бұл жерді еске ала ма екен? 
Ал, олардың ұрпақтары ше?  

Осылай уақыт өтіп жатты. Менің жұмысым жазумен 
тікелей байланысты болғандықтан, осындай бір жұмыс 
барысында Ақтау қаласында тұратын, зейнеттегі геолог- 
барлаушы Бисенғалиев Бисенбай ағаның жазбаларымен 
танысудың сәті түсті. Онда Сағыз ауылында өткен балалық 
шағы жайлы, ауыл өмірі, достары, басқа да көптеген 
жайттар жайлы жазылыпты. Оқи отырып, баяғы ойларыма 
қайтадан жан бітті десем артық болмас. Осы жазбалар 
негізінде естелік кітап шығару жайлы ойымды айттым. 
Алғашында шошып кеткенімен, ол кісі осы турасында өзінің 
көптеген ойлары барын, тек жүзеге асуы оңай болмасын 
ескерте отырып, жазып жіберді. Осылайша, «Сағыз мұнай 
кәсіпшілігін мәңгілік есте қалдыру» атты жоба өмірге келді. 
(Әрине, бұл ойдың дүниеге келгеніне көп уақыт өткен, тек 
жүзеге асуының басталған уақытын айтып отырмын.) 
Сонымен, жұмыс басталды. Атап айта кету керек, бұл жұмыс 
өте ауқымды жұмыс болатын, оның жүзеге асуына тек 
санаулы адамның ынта-ықыласы жеткіліксіз болатын еді, 
ең бастысы осы жұмыстарға көп қаражат салынуы керек 
болатын. Бұл жұмыстарға барлық ауылдастар көмек 
қолдарын созды, ешкім кері тартпастан, қажетті қаражатты 
ортадан арнайы тапсырылған адамдарға жинап әкеліп 
тапсырып отырды. Осы ынтымақтың арқасында Сағыз 
ауылының тұсында, Атырау-Құлсары бағытындағы тас жол 
бойында көрікті ескерткіш бой көтерді. Жоба жетекшісі 
геолог- барлаушы, «Құрмет» орденінің иегері Бисенбай 
Бисенғалиев. Ескерткіш жобасының авторы Ермек Мырзаш. 
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Жасап шығарған бас шебер Рамазан Атағозиев. 
Ескерткіштегі темірден жасалған конструкциялар Болат 
Жақсылықұлы Сералиевтың қолынан шықты. Тас 
тақтадағы өлең мен жазулар мұрағат құжаттарына сүйене 
отырып, менің жинақтаған мәліметтерім бойынша 
жазылды. Осы жұмыстарды арнайы Ақтау қаласынан келіп 
ұйымдастырған Жұма Кенжеғалиев ағамыз. Бұл 
жұмыстардың бәрін ауылдастар өз қаржыларына, өз 
еңбектерімен жасады. Тек қана ауылдастардың өз ойлары 
мен өз еңбектері. Осы жұмыстар аяқталған соң, Атырау 
қаласында басқосу дастарханында жиналып, «Сағыз мұнай 
өндіру кәсіпшілігі» деп аталатын, мұрағат құжаттарымен 
дәйектелген, ауылдастардың өз ата-бабалары жайлы берген 
мәліметтеріне сүйенген, жеке отбасылық фотосуреттермен 
толықтырылған, энциклопедия деуге де болатын танымдық 
кітаптың тұсауын кесті. Бұл кітаптың авторлары Бисенбай 
Бисенғалиев және мен болатынмын. Бір жыл өткен соң, 
Сағыз мұнай кенішінің 80 жылдық мерейтойына орай, осы 
жұмыстар жалғасын тауып, ескерткіш тағы екі 
композициямен толығып, айналасы аббаттандырылды. 
Осылайша, Сағыз ауылы жөнінде де, оның тұрғындары 
туралы да, бүкіл тарихы мен шежіресі жайлы да толық 
болмағанмен, біршама білдім. Онда еңбек еткен мұнайшы 
әулеттері Бисенғалиев-Атағозиевтар, Кенжеғалиевтар, 
Сабуғалиевтар, Матайбаевтар, Аманбаев-Аманшиевтер, т.б. 
әулеттер туралы білдім, олардың ұрпақтарын таныдым. Өз 
ұрпағым тараған Оразалиевтар әулетімен мақтандым. 
Осылайша, мен де Сағыз ауылына қатысы бар, оны мәңгі 
есте қалдыруға жұмыстанған, туған жерін жанындай 
сүйетін абзал жандардың қатарында жүрдім. Сағыз ауылын 
мәңгілік есте қалдыруға өз үлесімді қостым. Мен Сағызда 
туған жоқпын, онда өскен де жоқпын, оның шаңдағында 
ойнаған да жоқпын. Бірақ мен Сағызды сүйемін, өйткені, ол 
менің ұрпақтарымның Отаны, мен дүниеге әкелген 
перзенттерім осы арқылы өз ата-бабасының топырағын, 
тамырын тани алатыны мені қуантады.  
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(Осы жұмыстар барысында Сағыздық ауылдастар үшін 
жазылған бірнеше өлең жолдары болатын. Оларды да 
назарларыңызға ұсынуды жөн көрдім.) 

 
         Ескерткіштегі өлең: 
 
Жолаушы, жүрген өмір сапарында, 
Көзің сал бұл белгінің қатарына.  
Бұл тұста «Сағыз» деген қоныс болған, 
Бір кезде тамсандырған атағына.  
Бұл жерден талай ұрпақ өсіп өнді,  
Байлығын қойнауынан елге берді.  
Ескерткіш ауылына белгі қойған, 
Сағыздық сағынғандар туған жерді. 
 
           Мен туған ауыл..... 
Мен туған ауыл түсіме жиі енесің, 
Анамдай болып шақырар дәйім елесің. 
Бал күнім өткен аңсаймын мына төбені, 
Бұра алмасам да тірліктің жүзген кемесін. 
 
Сағынып жетем, елжіреп еске аламын, 
Көкте боп төбем, тигенде саған табаным. 
Атамның қолы иығымнан қаққандай, 
Кеудемнің ашып сарайын, соққан самалың. 
 
Мен туған ауыл-балалық күнім өткен жер, 
Бұлдырар алдан сағым боп көшіп кеткендер, 
Ауылым менің, Сағызым менің сағынтқан. 
Еске алмай оны, ескермей оны өтпеңдер. 
 
Бұл мекен біздің балалық шақтың куәсі, 
Киелі топырақ, жусаны менен жуасы. 
Өміріме менің жолдама берген құт мекен, 
Біткенше ғұмырым кеудемде мәңгі тұрасың! 
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                    Бүгін  менің  әкемнің  туған  күні.... 

Менің әкем туыпты қарашада 

Алла ісіне жай пенде таласар ма? 

Әкем туған сол күннен бір күн кейін 

Дүние есігін мен ашсам жараса ма? 

Жұлдызы бір дейді екен мұны халық 

Халық айтса, айтпайды сірә, қалт. 

Әкем жүрген жолдармен жүріп келем, 

Қай тұстарда қоярмын, сірә қалып, 

Мені анама ұқсатып жатады көп 

Ал кейбірі: «Бәкеңнің дәл өзі!»- деп 

Сонда айтамын, Әкем мен Анашымды, 

«Бір-біріне ұқсайтын  екеуі»- деп. 

Қарашада туыпты менің әкем, 

Ұқсағаным әкеме содан ба екен???? 

Жер мен көкті айналсам, Әкем-Анам, 

Өздеріңдей мейірбан табар ма екем????? 

 

                        Біздер - мергендерміз.... 

Біздер – мерегендерміз, 

Ызғарлы суық күнде, 

Өмірге келгендерміз. 

Мұңайсақ бұлттай төнгендерміз, 

Қуансақ күндей күлгендерміз. 

Жардың амандығы мен, 

Баланың бақытын тілеп, 

Алладан қуат сұрап, 

Өзіне сенгендерміз. 

Біздер – мергендерміз. 
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                    Сағыздықтар гимні 
(Сазгер Е.Хасанғалиевтың «Атамекен» әнінің 
әуенімен айтылды) 
1.Туған жерім, аласармас асқарым, 
Күлімдейді шуақ төгіп аспаның.  
Сенің мынау сырын бүккен далаңда, 
Өміріме алғаш қадам басқанмын. 
               Қайырмасы:  
Сағызыма алып ұштым, 
Сарқылмайтын сағынышым. 
Сенде өткен әр күнімде, 
Бақыт балын қанып іштім. 
2.Туған ауыл, мұнай исің аңқыған, 
Кезің есте еңбегіңмен шалқыған.  
Сенің әр түп жусаныңнан сыр тыңдап, 
Сағызымның сары даласын сағынам. 
                 Қайырмасы.  
3.Сағызымда туғаныма мақтанам, 
Өзің жайлы ойланғаннан шаттанам.  
Сенде туып, қанат қақтым қияға, 
Оны айтпасам, сірә қалай бақ табам? 
Қайырмасы. 
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ІІ-бөлім. АУДАРМАЛАР 
 
 
                  Әлемге танылған үй тапсырмасы 
Италияның теңіз жағалауында орналасқан Фермо 

қаласындағы Polo Scolastico Paritario Don Bosco деп 
аталатын мектептің мұғалімі Чезаре Ката өз оқушыларына 
он бес бөліктен тұратын жазғы демалыстағы үй 
тапсырмаларын берген. Бұл тапсырмалар оның өз ісіне 
деген шексіз сүйіспеншілігі мен өз шәкірттеріне деген 
махаббатының көрінісі десе жарасар.... 

1. Таңғы ауамен теңіз жағасында жалғыз қыдырыңыздар, 
таң шапағына қарап, өздеріңіздің ең бақытты 
шақтарыңызды еске түсіріңіздер. 

2. Биылғы оқу жылында үйренген жаңа сөздерді көбірек 
қолдануға тырысыңыздар. Қаншалықты көп сөз 
айтсаңыздар, соншалықты көп қызықты сәттерді еске 
түсіресіздер. Ал қаншалықты ұзақ ойлансаңыз, еркіндік те 
соншалықты ұзақ болмақ. 

3. Кітап оқыңыздар! Мұны қалайда оқу керек 
болғандықтан емес, жаз айлары армандар мен шытырман 
оқиғаларға дем беретін болғандықтан оқыңыздар. Ал кітап 
оқу –биікке самғаумен тең. Ал не оқу туралы кеңес алу үшін 
маған келіңіздер.  

4. Сіздің жеккөрушілігіңізді тудыратын, құр бекер деп 
есептейтіндеріңіздің бәрінен аулақ болуға тырысыңыздар 
(заттардан, жағдаяттардан, адамдардан). Өзіңізге шабыт 
беретін, рухани байытатын, сізді дәл осы қалпыңызда 
бағалай білетін достар табуға тырысыңыздар.  

5. Егер қорқыныш пен үрейге бой алдырсаңыз, еш 
абыржымаңыз, өйткені жаз мезгілі барлық ғажайып 
нәрселер сияқты жан-дүниеңізді аласапыранға салары 
анық. Күнделік жазыңыздар, осы сәттегі өз көңіл-күйіңізді 
суреттеңіздер. Ал қыркүйекте, егер қажет деп тапсаңыздар, 
біз оны бәріміз бірге оқимыз.  
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6. Билеңіздер! Ештеңеден қымсынбастан билеңіздер! Би 
алаңында да, өз бөлмеңізде жалғыз да билеңіздер! Жаз-
керемет би кезеңі, оған қатыспау, билемеу әбестік болар еді.  

7. Ең болмаса бір рет таң шапағын қарсылаңыздар. Үнсіз 
тұрып, терең дем алыңыз да, көзіңізді жұмып, атқан таңға 
алғысыңызды сездіріңіздер.  

8. Спортпен үздіксіз айналысыңыздар. 
9. Сізге қатты ұнайтын біреуді кездестірсеңіз, оған мұны 

әдемі де сенімді жеткізіңіз. Түсінбей қалады-ау деп 
қорықпаңыз, егер ештеңе шықпаса, түк те етпейді, маңдайға 
жазбаған шығар. Ал сізге оң жауап берсе, осы жазды бірге 
өткізесіздер, бұл сіз үшін «алтын кезең» болмақ. Ал сәтсіздік 
болса сегізінші бөлімге оралыңыз.  

10. Сабақ жазбаларын қайталап оқыңыз, біз оқығандарды 
өз өміріңіздегі жайттармен салыстырыңыз.  

11. Күн сәулесі сияқты шуағыңызға бөлеңіз, теңіздей 
еркін де шексіз болыңыз. 

12. Ешкіммен ұрыспаңыз. Сыпайы да мейірімді болыңыз.  
13. Мүмкін болса ағылшын тіліндегі, жақсы фильмдер 

көруге тырысыңыз. Бұл арқылы сіз сезіне білу мен армандау 
қабілетіңізді жетілдірумен қатар, ағылшын тіліндегі 
біліміңізді де жақсартасыз. Киноны бітті деп есептемеңіз, 
мұны осы жаздың тәжірибесіне енгізіңіз.  

14. Жаз-сиқырлы кезең. Таңғы шуақта да, ыстық 
кештерде де өмір қандай болуы мүмкін және қандай болуы 
керектігі туралы армандаңыз. Арманыңызға барар жолда 
ешқашан, ештеңеден бас тартпаңыз.  

15. Жақсы адам болыңыз! 
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                                            Көкірек көзі 
Мәскеу қаласының бір мектебінде оқушы бала сабаққа 

келмей қалды. Бір апта, екінші апта өтті... Лёваның 
телефоны ешкімде жоқ еді, сондықтан сыныптастары, 
сынып жетекшінің кеңесімен оның үйіне барды. Есікті 
Лёваның анасы ашты. Оның жүзі өте мұңды еді. Балалар 
онымен амандасты да, Лёваның сабаққа неге келмей 
жүргенін жасқана сұрады. Ана қайғыра жауап берді: 

-Ол енді сендермен бірге оқи алмайды. Оның көзіне ота 
жасалған еді. Ота сәтсіз өтті, енді ол ештеңе көрмейді, 
сондықтан өздігінен жүре де алмайды. Балалар үнсіз қалды. 
Бір-біріне жаутаңдап қарап тұрып қалысты. Сол сәтте біреуі 
былай деді: 

-Біз оны мектепке кезектесіп апарамыз. 
-Үйге де кезекпен шығарып саламыз.  
-Сабаққа да көмектесеміз...десіп, балалар біріне бірі сөз 

бермей кетті.  
Лёваның анасы көзіне жас толып, балаларды бөлмеге 

шақырды. Сәлден кейін көзін таңғышпен байлаған Лёва 
бөлмеге келіп кірді. Балалар сонда ғана, оны көрген сәтте 
ғана, өз достарының қандай бақытсыздыққа душар 
болғанын түсінгендей болып, үнсіз қалды. Лёва достарымен 
зорға амандасты. Балалар жан-жақтан: 

- Мен ертең сені сабаққа алып кетемін! 
-Ал мен алгебрадан қай тақырыпқа келгенімізді 

түсіндіремін! 
-Ал мен тарихтан, -десіп, жамырасты.  
Лёва кімді тыңдарын білмей, сасқалақтай басын изей 

берді. Ал анасының көзінен парлап аққан жас жүзін жуып 
тұр еді.  

Шыққан соң балалар кім қашан келетінін, кім қай пәнді 
түсіндіретінін, кім Лёваны қыдыртып, кім мектепке алып 
баратынына жоспар құрды. Мектепте Лёваның қасында 
отыратын бала мұғалімнің тақтада не жазып жатқанын 
жаймен ғана айтып отыратын. Ал Лёва сабақ айтқан кездегі 
сыныптағы тыныштықты көрсеңіз ғой! Сыныптастары 
оның алған бестіктеріне өздері бестік баға алғаннан да 
бетер қуанатын. Лёва өте тамаша оқыды. Онымен бірге 
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сыныптың барлық оқушысы үздік оқи бастады. Өйткені, 
қасіретке тап болған досына көмектесу үшін, оған сабақ 
түсіндіру үшін, өзі білуі керек болатын. Сондықтан да 
балалар өте қатты талпынып оқыды. Достары тек сабаққа 
ғана емес, оны мұз айдынына апарды. Лёва классикалық 
музыканы қатты ұнататын, сондықтан сыныптастары 
онымен бірге симфониялық концерттерге баратын... 

Мектепті алтын медальмен бітірген Лёва институтқа 
түсті. Мұнда да ол өзіне көз болған сандаған достар тапты. 
Институттан кейін де оқуын жалғастырған ол, ақырында 
әлемге танымал математик, академик Понтрягин атанды.  

Көкірек көзі ояу осындай жандар қаншама десеңізші! 
Борис Ганаго «Детям о вере» кітабынан. 
Лев Семёнович Понтрягин кеңес математигі, ХХ 

ғасырдың атақты математиктерінің бірі. Өз 
зерттеулерімен әлемдік ғылымның дамуына зор үлес 
қосқан ғалым.  

 
                                 Авто жауап бергіш 
Төменде Австралияның бір мектебіндегі 

автожауапбергіштің мәтіні берілген. Бұл мәтін шынымен де 
сол мектептің автожауапбергішінде жазылған және 
қолданыста екен. Бұл мәтін мектептің білім берудегі 
өзгерістеріне байланысты керек болыпты. Сабаққа қатыс 
пен үй тапсырмаларын орындауда жауапкершілік қатаң 
талап етілгеніне қарамастан, ата-аналар балалары бірнеше 
сағат сабақтан қалып, үй тапсырмаларын орындамаса да, 
оларға жоғары баға қоюды, сыныптан сыныпқа кедергісіз 
көшіруді талап еткен екен. Жасырын дауыс беру арқылы 
мұғалімдердің таңдауы осы нұсқаны қолдапты. Сонымен 
автожауапбергіштегі мәтін: 

Сәлем! Сіз өз мектебіңізге хабарласып тұрсыз. Сіз қажет 
еткен қызметкерге хабарласу үшін, таңдау жасамас бұрын, 
барлық нұсқаларды тыңдауыңызды сұраймыз.  

-Балаңыздың сабақтан неліктен қалғаны үшін өтірік айту 
үшін 1-ді басыңыз. 

-Балаңыз үй тапсырмасын неліктен орындамағаны 
туралы ақталу үшін 2-ні басыңыз.  
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-Егер біздің мектептің жұмысына сын айтқыңыз келсе 3-
ті басыңыз.  

-Біздің қызметкерлердің біріне тіл тигізгіңіз келсе 4-ті 
басыңыз.  

-Егер сіздің электронды почтаңызға жіберілген және 
газетке жарияланған ақпарат туралы білмегеніңізді 
айтқыңыз келсе 5-ті басыңыз.  

-Егер сіздің орныңызға балаңызды біз өсіріп берсін 
десеңіз 6-ны басыңыз. 

-Егер біздің қызметкерлердің бірін қақ маңдайдан бір 
ұрғыңыз келсе 7-ні басыңыз. 

-Егер осы оқу жылы бойына сынып жетекшісін үшінші 
рет ауыстыруды талап еткіңіз келсе 8-ді басыңыз.  

-Егер мектеп автобусына сын айтқыңыз келсе 9-ды 
басыңыз.  

-Егер мектептегі тамақтандыру туралы айтқыңыз келсе 
0-ді басыңыз.  

Егер, кенеттен, Сіз мұның шынайы өмір екенін 
ұғынсаңыз, сіздің балаңыз өз тәртібі мен оқуына 
жауапкершілікпен қарай алмаса, бұл мұғалімнің кінәсі емес, 
сізден тұтқаны қоюыңызды сұраймыз және қайырлы күн 
тілейміз! Егер сіз бұл хабарламаны басқа тілде тыңдағыңыз 
келсе, сол елге көшіп кетіңіз. Білім саласына қызығушылық 
танытқаныңыз үшін ризашылық білдіреміз.  

Мектеп туралы, білім, тәрбие туралы.... Басқа елдегі..... 
Бірақ ойлануға тұрады емес пе? 

 
                           Өзіңді өзің бағалай біл! 
Бірде Шеберге жас жігіт келді.  
-Мен өзімді ешкімге пайдасыз, түкке тұрғысыз сезінемін. 

Айналамдағылар мені ешқашан жолы болмайтын, 
алаңғасар, кеңкелес екенімді ғана айтады. Өтінемін, маған 
көмектес.  

Шебер жігітке көз қиығын салды да, асығыс жауап берді: 
-Айыпқа бұйырма, менің қазір жұмысым басымнан асып 

жатыр, маңызды шаруамды бітіріп алайын, одан бұрын 
саған көмектесе алмаспын,-деді де, сәл ойланып: 
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-Бірақ, сен маған көмектессең, мен де саған 
көмектесейін,-деді.  

-Әрине, шебер, -деді ол, шебердің мұның шаруасына аса 
мән бере қоймағанына налыса да. Шебер сол қолының 
шынашағынан әдемі көзі бар жүзікті суырып алып, оның 
қолына ұстатты да:  

-Атқа мін де, базар алаңына барып, мына жүзікті сат, 
маған қарызымды беру керек. Алтын теңге бермесе, одан 
төменге сатушы болма!-дейді. Жүзікті қолына алған жігіт 
базарға жөнелді. Базар саудагерлеріне жүзікті көрсеткен 
бойда, бастапқыда оның ұсынысына қызығу білдірді, ал 
алтын теңге туралы естіген бойда, қызығу сап басылды. 
Кейбіреулер бетіне күлсе, кейбіреулер сырт айналды, тек 
бір саудагер ғана оған мына жүзік үшін алтын теңге артық, 
әрі кетсе күміс теңге ғана ала алатынын түсіндірді. Бүкіл 
базарды аралап, жүздеген адамға жүзікті көрсетіп, беті 
қайтып тауы шағылған жігіт шеберге қайта келді.  

-Шебер, мен сенің тапсырмаңды орындай алмадым, - деді 
ол қайғырып: 

- Ең болмағанда күміске айырбастауға болар еді, бірақ 
алтынға ешкім ала қоймады.  

-Иә, жүзіктің шын бағасын білсек дұрыс болар еді. Оны 
зергерден артық кім біледі? Қане, атыңа мін де зергерге 
барып біл!-деді шебер.  

Жігіт зергерге аттанды. Ол жүзікті ұзақ қарады да, 
ақырында былай деді: 

-Шеберге айта бар, мен қазір оған 58 алтын теңге бере 
аламын, егер аздаған уақыт берсе, 70 алтынға да алар едім.  

-70 алтын дейсіз бе?-деп қуанышын жасыра алмаған жігіт 
күліп жіберді де, зергерге алғыс айтып, кері қайтуға асықты.  

Жігіттің қуанышты әңгімесін тыңдаған шебер оны 
отырғызды да, былай деді: 

-Біле білсең, сен де осы жүзік сияқтысың. Қымбат және 
бірегейсің! Сені шын бағалай алатын да нағыз сарапшы. 
Ендеше өз бағаңды шын сарапшыдан білмей, кез - келген 
адам бере алатындай базарды неге аралап жүрсің? 
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                        Құрылысшы туралы тәмсіл 
Бір құрылысшы болыпты. Өмір бойы үй салған ол, 

қартайғасын зейнетке шығуды ойлапты. Жұмыс берушісіне 
келіп, өзінің қартайғанын, демалысқа шыққысы келетінін 
айтыпты. Қожайын бұл құрылысшыны жақсы көретін, оны 
босатқысы келмеді де, былай деп өтініш айтты: 

-Сен асықпа, енді бір үй сал, сосын сені жақсы сыйақымен 
демалысыңа шығарып саламыз, -деді ол.  

Құрылысшы келісті. Жоба бойынша ол шағын отбасыға 
арналған үй салу керек болатын. Келісімдер, материалдар 
іздеу, тексерістер сияқты жұмыстар басталып кетті.  

Құрылысшы қатты асықты, өйткені ол демалысқа 
шығуды қатты қалаған болатын. Содан да болар, істеген 
ісінің бәрін асығыс жасай бастады, кей жерлерін шала-
шарпы, қарабайыр жасаса, кей материалдарды 
арзандауынан алды, тезірек бітіруге асықты. Ол өз ісін шала 
жасап жатқанын сезді, бірақ бұдан кейін үй салмаймын ғой 
деген оймен өзін- өзі ақтауға тырысты.  

Құрылыс біткен соң қожайынын шақырып көрсетті. Ол 
бүкіл үйді қарап шықты да: 

-Білесің бе, бұл-сенің үйің. Кілтін ал да, көшіп келе бер! 
Құжаттардың бәрі сенің атыңа жазулы тұр. Бұл саған ұзақ 
жылдар бойғы еңбегің үшін-фирманың сыйлығы, -деді.  

Құрылысшының қандай күй кешкені -өзіне ғана аян. Ол 
ұялғаннан жерге кірердей болды, айналасындағылар қол 
шапалақтап, жаңа қонысымен құттықтасып жатты. 
Басқалар оның ұялшақтығын қымбат сыйлықта деп ұқты, 
ал ол өзінің салғырттығы үшін қысылуда болатын. Ол өзінің 
қателері мен шалағай жұмысы өзі үшін бас қатырар 
мәселелерге айналғанын түсінді. Енді ол өмір бойы өз 
қолымен ең нашар салынған үйде тұратын болды..... 
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                                              Сәуле 
Бірде Сәуле Күнге былай деді: 
-Күн сайын Жер бетімен ұшып, тіршілік біткенге шуақ 

себемін, бірақ мен адамдардың жүрегіне шуақ сепкім келеді. 
-Жарайды, саған нұрымның бір тамшысын Адамның 

жүрегіне сыйлауыңа рұхсат, -деді Күн оған. –Тек, ең 
таңдаулысына ғана.  

Сәуле жер бетіне қарай ұшып келе жатып: «Адамдардың 
ішінен ең таңдаулысын қалай танысам екен?» деп ойланды. 
Сол сәтте ол жас жігіттің мұңды ойларын естіді: «Менің 
қолымнан ештеңе келмейді. Суретші болғым келген, 
талантым жетпеді, үй сырлауға ғана жалдандым, бояушы 
ғана болдым. Содан да болар, сүйгенім мен жаққа бұрылып 
та қарамайды.» 

-Сен жассың, таланттысың, өнерлі қолдарың бар, -деген 
Күн сәулесі Адамның жүрегіне енді. Жас жігіт сол бойда 
еңсесін тіктеді, жанары жарқыл атты. Қолына бояуды алды 
да, сүйгеніне арнап гүл шоғының суретін салды. «Бұл ғажап 
қой!» деп, қуанышын жасыра алмаған қыз оның бетінен 
сүйіп алды. Содан кейін жас жігіт үйді бояп шықты, 
тапсырыс беруші оны көргенде таңданысын жасыра 
алмады: 

-Мен сізді сырлаушы деп ойлап едім, ал сіз нағыз 
суреткер екенсіз. Менің үйім нағыз көркем туындыға 
айналып кеткендей! –деді. Сөйтіп ол нағыз танымал 
суретшіге айналды.  

Ал Сәуле Күнге қайтып келді де, кінәлі кейіппен: 
-Мен ең таңдаулы адамға беру керегін ұмытып, нұр 

тамшысын алғашқы кездескен адамға бердім, -деді.  
-Сен адамға сенім бердің, -деді Күн асқан қуанышпен. –Ал 

Сенім мен қолдау кез-келген адамды жасампазға 
айналдырады және қандай кедергіні де жеңуге көмектеседі! 

 
                        Беймәлімдіктен қорқыныш 
Бір адам ауыр қылмыс жасап, патша алдына әкелініпті. 

Оның қылмысына өлім жазасы лайықты еді, бірақ патша 
оған таңдау жасауды ұсыныпты: ия дарға асыласың, ия анау 
тұрған есікті ашып сонда кіресің деп, қорқынышты, түндей 
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қара есікті нұсқапты. Қылмыскер ойланып- толғанып, есікке 
кіруді емес, дар тұзағын таңдапты. Мойнына дар тұзағы 
түскен сәтте ғана, ол кенеттен патшаға қарап, анау есіктің 
артында не барын сұрапты. Патша жаймен ғана күлімсіреп, 
үнсіз ойланып қалыпты да: 

-Білсең, мен бәріне де осы ұсынысты жасаймын. Бірақ 
бәрі де дар ағашын таңдайды, -деді.  

-Ал есіктің артында не бар? Мен бәрібір ешкімге 
айтпаймын ғой, -деді қылмыскер, мойнындағы арқанды 
нұсқап.  

Патша үнсіз тұрды да, былай деді: 
-Ол қақпадан шыққан адам азат болатын еді. Бірақ, 

адамдар беймәлімдіктен соншалықты қорқады да, тұзақты 
таңдайды.... 

                    
 
                           Аула сыпырушы болар едім.... 
Бір күні бір жұмыссыз Microsoft компаниясына аула 

сыпырушы болып қызметке орналасу үшін, әңгімелесуге 
келді. Кадр бөлімінде оған бірнеше сұрақтар берілді, әңгіме 
соңында оған хабарласу үшін е-мейл қалдыруын өтінді.  

-Қайдағы е-мейл? –деп шамданды жұмыссыз. –Менде 
тіпті компьютер де жоқ... 

-Ендеше, біз сізді жұмысқа ала алмаймыз, -деп жауап 
берді оған кеңседегілер.  

Қапаланған жігіт, қалтасындағы жүз сомымен не істерін 
білмеді. Сол сәтте басына мынадай ой келді. Базарға барып 
қолындағы азғана ақшасына алма сатып алды да, үйлерді 
аралап сата бастады. Бірнеше сағаттан соң ол қолындағы 
ақшасын екі еселеді. Сәттілікке қуанған ол тағы да алма 
сатып алып, қайта сата бастады. Сол күні ол мың сом ақша 
тапты да, мұндай кіріспен өмір сүруге болатынын ұғынды. 
Әр таңда базардан алған алмасын үй жағалап сатумен 
айналыса бастады. Біраз уақыт өткен соң, жүк машинасын 
сатып алған ол алма жеткізумен айналысатын фирма ашты. 
Біраз жылдан соң ол азық-түлік өнімдерін сататын дүкендер 
желісінің иесі атанды.  
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Көп жылдар өткенде ол өзі мен отбасының өмірін 
сақтандыруды ойланады. Ол сақтандыру агентімен 
сөйлесіп, ол хабарласу үшін е-мейл қалдыруын өтінеді.  

-Қайдағы е-мейл? –депті кәсіп иесі, тап сол баяғысындай. 
–Менде тіпті компьютер де жоқ... 

-Мүмкін емес! – деп таңданды агент. –Осындай 
байлығыңыз, осындай бизнесіңіз бола тұрып, е-мейліңіз 
жоғы қалай? Егер сізде е-мейл болғанда сіз қандай биік 
белестерді бағындыра алатыныңызды ойланып көріңізші! 

-Иә, білем, мен Microsoft компаниясында аула сыпырушы 
болатын едім, -деп жауап беріпті кәсіпкер. 

 
 
                                  Саған кім кедергі? 
Жол үстінде ержүрек батыр келе жатты. Ол өте алыстан 

келе жатыр еді. Сапары өте ауыр болып, атынан да, 
дулығасы мен қару-жарағынан да айырылды. Қару 
атаулыдан жалғыз қылышы ғана қалды. Батыр аш болатын, 
бір жағынан шөл де қыстап барады. Кенет алыстан көл 
көрінді. Бар күшін жиып суға да жетті-ау!  

Бірақ көл жағасында үш басты айдаһар жатыр еді. 
Қылышын суырып алған ержүрек жігіт айдаһармен алыса 
кетті. Екі күн, екі түн алысып, құбыжықтың екі басын шауып 
түсірді. Үшінші күн дегенде әбден әлсіреген айдаһар да 
құлады, оның қатарына батыр жігіт те құлап түсті. Айдаһар 
бар күшін жиып батырдан сұрады: 

-Саған не керек еді, батырым? 
-Су ішкім келген. 
-Ендеше іше бермедің бе?..... 
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                                    Балалы үйдің иті 
Бірде біздің аулаға әбден шаршаған, кәрі ит кіріп кетті. 

Мойнындағы қарғыбауы мен түріне қарасаң, қаңғыбас итке 
ұқсамайды. Ол маған жайбарақат жақындап келді. Мен оны 
еркелете сипадым да, артымнан ертіп үйге кіргіздім. Ол кіре 
берістен жаймен өтіп, қонақ бөлмеге қарай барды да, 
бұрыштан өзіне бір орын тауып, ұйқыға кетті. Бір сағат 
өткесін оянып, есікке барды. Мен оны далаға шығарып 
жібердім.  

Келесі күні ол тағы келді. Менімен «амандасып», үйге 
кіріп, қонақ бөлмедегі өз бұрышына барып, тағы да бір 
сағаттай ұйықтады. Осылай бірнеше апта бойы келіп- кетіп 
жүрді. Мен бұл кімнің иті екенін білгім келді де, оның 
мойнындағы қарғыбауына қыстырып, былай деп хат жазып 
жібердім: «Мына сүйкімді иттің иесі кім екенін білуге болар 
ма екен? Оның күн сайын біздің үйге келіп ұйықтап 
жүргенін иесі біле ме екен?» Келесі күні ол қарғыбауына 
қыстырылған хабарламамен келді. Онда былай жазылған 
екен: «Ол алты баласы бар үйде тұрады. Ол балалардың 
екеуі тіпті үш жасқа да толмаған. Сіздің үйге тек ұйқысын 
қандыру үшін ғана барады. Ертең онымен бірге мен де 
барсам бола ма?» 

Өзіңе сен! 
Бір кәсіпкер қарызға белшесінен батып, тығырықтан 

шығар жол таппады. Ол борышын төлей алмады, тапсырыс 
жеткізушілер ақысын төлеуді талап еткенде, жанын қоярға 
жер таппайтын. Бір күні ол жанына маза бермеген ойлардан 
сергу үшін саябаққа келді. Қос қолымен басын ұстап, түрлі 
ойларға батып, өз ісін құрдымға кетуден сақтап қалу 
жолдарын іздестірді. Кенет оның алдына бір қарт адам келді 
де: 

-Сізді толғандырған не нәрсе, оны менімен бөлісуіңізге 
болады, -деді. Кәсіпкер оған өз қиындықтары туралы айтты, 
ақша жетіспегеннен кәсібі құрдымға кетіп бара жатқанын, 
ал банктер оған кредит беруден бас тартып отырғанын, 
бәрін, бәрін айтты.... 

Қарт оның сөзін үзбей тыңдап болған соң: 
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-Мен сізге көмектесе алатын сияқтымын, -деді. 
Кәсіпкердің аты- жөнін сұрап алды да, чек кітапшасынан бір 
парақты жыртып, таңданған кәсіпкердің қолына ұстатты.  

-Мына ақшаны алыңыз. Осы жерде дәл бір жылдан соң 
кездесеміз, сонда бұл ақшаны маған қайтаруыңызға болады. 

Ауызын ашқанша болмады, қарт көпшілік арасына сіңіп, 
көзден ғайып болды. Кәсіпкер чекке қарады. Чектің ақша 
жазылған бөлігінде 500000$ деп жазылған екен. Ал одан 
төменіректе Джон Рокфеллер деп қол қойылыпты. Ал Джон 
Рокфеллер болса әлемдегі ең бай адамдардың бірі болатын! 

«Бұл қиындықтар қас қаққанша шешілетін болды,» -деп 
ойлады кәсіпкер. Бірақ чекті жұмсамастан сейфке салып 
қоюды жөн деп шешті. Қолында соншалықты ақшаға чегінің 
бар екендігі туралы ойдың өзі оған өз ісін сақтап қалуға 
орасан күш берді. Ертеңгі күнге деген сенім қанаттандырған 
кәсіпкер тиімді келісім жасасып, төлем шарттарын ұлғайта 
алды. Үлкен сатылымдар ұйымдастыруға қол жеткізді. 
Бірнеше айдың ішінде қарыздарынан құтылып, пайдаға 
кенелді. Жыл өткенде қолына чегін алып, паркке келді. 
Аталған уақытта қарттың да төбесі көрінді. Жігіт өзінің 
табыстары туралы айтқан соң, чекті беремін деп дайын 
отыр еді. Кенет бір медбике жетіп келіп, қартқа шап берді. 

-Ақыры ұстадым- ау оны! – деді ол қуанышпен. –Ол сіздің 
мазаңызды алмаған шығар? Ол үнемі үйден қашып кетеді 
де, елдің бәріне Джон Рокфеллермін дейді де жүреді.  

Кәсіпкер қайтерін білмей тұрып қалды. Жыл бойы ол 
тынымсыз еңбек етті. Кез- келген уақытта жарты миллион 
доллармен кез- келген тәуекелге бара алатынына сенді. Сол 
сәтте оның басына өмірін өзгерткен ақша еместігі туралы 
тосын ой келді. Оны өзгерткен Сенім болатын. Оған күш 
берген, қолы жеткен жетістіктерге жеткізген ұлы күш - 
Сенім.... Бәрі өз қолыңызда! Шешуші сәтте Сенім басты рөл 
атқаратыны есіңізде болсын! 
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                            Сағыңыз сынбасын! 
Баяғыда Малғұн өз кәсібінің құрал саймандарын көптің 

назарына ұсынып, мақтаныпты. Басқалар мұның не екенін 
білсін деген оймен олардың бәрін шыныдан жасалған 
сөрелерге салып, баға жазылған белгілерді қойыпты. Бұл 
неткен жиынтық еді десеңізші! 

Мұнда Қызғаныштың Қанжары жарқырап көз тартатын. 
Өшпенділік пен Кектің балғасы, Сараңдықтың қақпаны да 
осында еді. Барлық құралдар әдемі жастықшаларға 
қойылып, Тозаққа келушілердің әрқайсысының 
таңданысын туғызатын. Сөрелердің ең шеткісінде әбден 
қажалған, өңсіз бір ағаш сына жататын. Оның сыртында 
«Сағын сындыру» деген жазу тұратын. Бір ғажабы оның 
бағасы барлық құралдың бәрін қосқандағы бағадан да 
қымбат тұратын. Мұның сырын білгісі келгендерге Малғұн: 

-Бұл менің қолымдағы барлық құралдар өз күшін жойса 
да, ешқашан күші кетпейтін, ең сенімді құралым. Оны адам 
санасына енгізудің сәті түссе болғаны, ол менің барлық 
басқа құралдарыма құшағын айқара ашады, - деп ағаш 
сынаны аялай сипапты.  

 
                        Қалауыңыздың бәсі қандай? 
Ғаламның бір шетінде шағын дүкен болатын. Оның 

маңдайшасында ешқандай жазуы жоқ еді. Бірде қатты 
дауыл ұшырып кеткен маңдайшадағы жазуды қожайын 
қайтадан қондыра қоймады. Алайда тұрғындардың бәрі де 
бұл дүкенде тілегеніңді сатып алуға болатынын білетін.  

Мұнда не керегіңіздің бәрі де бар еді: яхталар, пәтерлер, 
күйеуге шығу, корпорацияның вице- президентінің 
креслосы, ақша, балалар, сүйікті жұмыс, сымбатты дене 
пішіні, конкурстың Бас жүлдесі, үлкен машиналар, билік, 
жетістік, әйтеуір не керектің бәрі бар болатын. Мұнда өмір 
мен өлім ғана сатылмайтын, онымен басқа ғаламшарда 
орналасқан Бас кеңсе айналысатын еді. Бұл дүкенге келмей, 
қалауларын үйде отырып тілейтін жандардан басқа, осында 
арнайы келген жандар ең алдымен, өз қалауының бағасын 
біле бастайтын.  
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Ал баға әртүрлі болатын. Мысалы, өзіңе ұнайтын жұмыс 
тұрақтылық пен айқындықтан бас тартумен бағаланатын. 
Сонымен қатар, өз өміріңді өз бетіңмен жоспарлап, құруға 
тура келетін және өз күшіңе сенуің мен керек жерде емес, 
ұнайтын жерде еңбек етуді төлейтінсің.  

Биліктің бәсі жоғарылау болатын: өз ұстанымдарыңнан 
бас тартуға, барлығына түсінік бере алуға қабілеттілік, 
өзгелердің бетін қайтара алу, өз бәсіңді білу және оны өте 
жоғары ұстау, өзіндік «менің» болуы, айналаңдағылардың 
қолдағанына немесе қолдамағанына қарамастан өз ойыңды 
айту құнын төлейтінсің. Кейбір бағалар таңғаларлық болып 
көрінетін: күйеуге шығуды тегін алуға болатын, ал бақытты 
отбасылық өмір қымбатырақ болатын. Ол үшін өз бақытың 
үшін жауапкершілікті, өмірден ләззат ала білуді, жаныңа не 
керегін білуіңді, айналаңдағылардың көңілінен шығудан 
бас тартуды, қолда барды бағалауды, өзіңді бақытты 
сезінуге мұрша беруді, өз қадір- қасиетіңді бағалауды, 
құрбандықтардан бас тартуды, достар мен таныстардан 
айрылу қаупінің молдығын төлеу керек болатын. Дүкенге 
келгендердің барлығы бірдей қалағанын сатып алуға дайын 
болмайтын. Кейбіреулер бағаны көрген бойда-ақ теріс 
бұрылып, шығып жүре беретін. Ал біреулер, қолындағы 
пұлын санап, жетпегенін қайдан тапсам екен деген ойға 
қалып, ұзақ ойланатын. Ал біреулері тым жоғары бағаларға 
кейістік танытып, арзандатылған кездер қашан болатынын 
сұрайтын.  

Кейде қажетті қаржыны тауып, жылтырақ ораулы 
қалауын алып кетіп бара жатқандар да болатын. Ондай 
бақытты жандарға басқалар қызғанышпен қарап, дүкен 
сатушысы олардың танысы болғандықтан олар қалауына 
қолын тез жеткізгеніне сенімді болысып, күңкілдесіп 
қалатын.  

Дүкен қожайынына сатып алушыларды көбейту 
мақсатында бағаны түсіру туралы ұсыныс көп айтылатын. 
Ол бұл ойдан үнемі бас тартатын, өйткені бұдан оның 
сататын тілектері мен қалауларының сапасы төмендейтінін 
білетін.  



 50  

Қожайыннан дүкенінің саудасы жүрмей, тақырға отырып 
қалудан қорықпайсыз ба деп сұрағанда, ол басын 
шайқайтын да, былай деп жауап беретін: 

-Қандай замандарда да тәуекел ете алатын, өз өмірін 
өзгертуге бел буа алатын батылдар табылады. Олар 
үйреншікті өмірден бас тарта алады, өзіне өзі сене 
алатын және өз қалауына қол жеткізу үшін қажетті 
қаражат пен күш қуатты таба алатын батыл да жүректі 
жандар болары анық.  

Ал дүкеннің есігінде жүздеген жылдар бойына мына 
хабарландыру ілулі тұратын: «Егер сенің қалағаның 
орындалмаса-оның ақысы да төленбегені».  

 
                    Реніш жайлы пәлсапалық тәмсіл 
Реніш – кішкентай ғана әдемі жаратылыс. Сыртынан 

қарасаң елеусіз ғана. Онымен дұрыс байланыс жасасаңыз, ол 
сізге еш залалын тигізбейді. Оны өз үйіңізге кіргізбесеңіз 
болғаны, ол еркіндікте керемет өмір сүреді, ешкімге 
тиіспейді. Ал оны иеленіп, өзіңіз ғана меншіктенуді 
ойласаңыз, оның соңы жақсылыққа апармасы анық. 

Ол өзі өте кішкентай, шап-шағын, шапшаң-ақ. Адамның 
денесіне еніп кетуі де оңай. Адам оны сол бойда сезеді, 
жанына батқанын білдіріп, реніш білдіре бастайды. Ал 
Реніш болса адамның ішіне симай, далаға шықпақ болып: 
«Қайда келіп, неге тап болдым? Мені далаға жіберіңдерші! 
Бұл жер қараңғы да, қорқынышты екен. Кетейінші!» деп 
шыңғырады.  

Бірақ адамдар оның тілін түсінген емес. Кей адамдар оны 
тез ұмыта салады, ал кейбіреулер тіпті де айрылғысы 
келмейді. Оған бірден бауыр басады да, ең қымбаттысындай 
көріп, одан айырылмай қояды. Ол туралы үнемі ойлап 
жүргені аздай, түн ұйқысын төрт бөліп, оны ойлап оянатын 
да кездері болады.  

Ал оған адаммен бірге болу ешқашан ұнаған емес. Ол 
шыр айналып, кетудің жолдарын іздестіреді, бірақ жол 
таппайды. Сондай жөн білмейтіні бар өзінің. Адам да тап сол 
сияқты. Қыстыққаны сонша, өз ренішін ешқашан, ешқайда 
шығарғысы келмейді. Қимайды. Ал Реніш болса-аш. Ол 
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немен қоректенбек? Ақыры, адамды іштен жей бастайды. 
Адам да мұны сезеді, біресе ана жері, біресе мына жері ауыра 
береді. Жанына батқаны сонша, көзінің жасы көл болады. 
Мұны ренішпен байланыстырмайды да, өйткені не екенін 
өзі де түсінбейді. Ақыры амалсыздан Реніш те өз иесіне 
үйреніп кетеді, іште жатып жей береді, өсе береді, семіргені 
сонша, қозғалудан қалады. Адамды ішінен жей-жей, оны 
аздыра береді. Ондай адамдар туралы «Өзін-өзі ішінен жеп» 
деген де сөз бар.  

Адаммен біте қайнасып, үйреніскені сонша, Реніш ақыры 
сол адамның бір бөлшегіне айналады. Адам күн санап 
әлсірей береді, ал ішіндегі Реніші болса семіздіктен жардай 
болады. Ал адамға ішіндегі Ренішті ұмыту, оны мүлдем 
жайына қалдыру туралы ой келмейді де! Оны қоя беріңіз! 
Барсын, баяғыдай ап-арық, кіп-кішкентай, шапшаң да 
ұшқыр күйінде, жалғыз өзі өмір сүрсін! Адам онсыз тамаша 
өмір сүрмек, өйткені ол реніштен жиі жылап, ауруға бой 
алдырары анық. Реніш-осындай. Оны ұстамаңыз, барсын!  

 
                        Жүректеріңіз алыстамасын 
Бір күні ұстаз шәкірттерінен: 
- Неге адамдар дауласқанда дауыс көтеріп сөйлейді? – 

деп сұрады. 
- Себебі, адамдар ұрысқанда сабырдан айырылады, - деді 

бір шәкірті. 
- Ендеше, неге адам дәл қасында тұрса да айқайлайды? – 

деп қайта сұрайды ұстаз. – Жәй сөйлесе де болмай ма? Неге 
ашуланған адам даусын көтереді? 

Шәкірттер әртүрлі жауаптар бергенімен ұстаз ешбір 
жауапқа қанағаттанбайды. 

Ақырында өзі былай деп түсіндіріпті: «Адамдардың бір-
бірінен көңілі қалғанда ашуланып ұрсысады. Бұл мезетте 
жүректер алыстайды. Сол арақашықтықты жақындату үшін, 
бір-бірін есту үшін дауыстарын көтеріп сөйлеуге мәжбүр 
болады.  

Ғашықтарды мысалға алайық. Ғашықтар неге 
дауыстарын көтермейді, керісінше, сыбырлап қана 
сөйлеседі? Себебі, олардың жүректері жақын, арада 



 52  

қашықтық жоқ. Адам ғашықтықтың тереңіне бойлаған 
сайын сыбырға көшеді. Махаббат лаулайды. Ақырында, тіпті 
сыбырласудың да қажеттілігі болмайды. Олар бір-біріне 
қарағаннан-ақ ыммен түсініседі. Мұндай жағдай шын жақсы 
көретін адамдардың арасында болады.  

Айтпағым, тіпті дауласқан жағдайда да жүректерің 
алыстамасын, араны одан әрі алыстатар сөздер айтпаңдар. 
Себебі, бір күні араларың жақындасар жол қалмайтындай 
қашықтыққа дейін алыстап кетуі мүмкін. 

 
                                             Өмір жайлы 
Жөйт данагөйінен оны бәрінен де таңғалдыратын не 

екенін сұрапты. Ол былай жауап беріпті: «Мен бәрінен де 
адамға таңмын. Әуел баста ол ақша таппақ болып өз 
денсаулығын құрбан етеді. Кейін сол денсаулықты қалпына 
келтіру үшін сол жинаған қаражатын жояды. Сөйтіп жүріп 
ол өзінің болашағын мазасыздана ойлағаны сонша, бүгінгі 
өмірдің ләззатын сезінуді ұмытады. Нәтижесінде ол бүгінін 
де, болашағын да ұмытады. Адам ешқашан өлімді 
ойламастан өмір сүреді, ал өлім сағаты соққанда өмір 
ләззатын сезініп үлгермегеніне өкінеді.» 

Есіңізге сақтаңыз, өмір зымырап өтуде, ол бізбен асыға 
қоштасуда, оған біздің қасымызда болған қызықсыз сияқты 
асығыс. Мырзалар, Бүгінгі күннің ләззатын сезініңіз, 
өйткені  Кешегі күн өтіп кеткен, енді оралмайды, ал Ертеңгі 
таң сіз үшін атар-атпасы белгісіз. Бүгінгі күн сіздің 
өміріңіздегі ең керемет күн екені есіңізде болсын! 
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                                   Бұтақ туралы тәмсіл 
Бір белгілі бекзада құсбегілікті сүйетін. Бірде орманшы 

оған сұңқар балапанын әкеп берді. Ол өте жас, оның үстіне 
ауыр жарақаттан кірпігі әзер қимылдап жатқан. Бекзада 
оны мәпелеп бақты, аузына жем тосып, оңалған соң баулу 
үшін бапкерге берді. Балапан өсе келе әдемі де қайратты 
сұңқар құсқа айналды. Бір таңғаларлығы оның аспанда 
шарықтап ұшқанын ешкім көрмейтін, ол үнемі өзі балапан 
күнінде алғаш қонған ағаш бұтағында қонақтап отыратын 
да қоятын.  

Бекзада өзінің сұңқарларын сарайдың жоғарысынан 
қарап, олардың дайындықтарын сырттай бақылағанды 
ұнататын. Құс бапкері өз ісін өте жақсы білетін, аспанда 
оның баптаған қырандары талмай самғайтын. Тек қана 
бекзаданың сүйікті сұңқары ғана өзінің үйреншікті орнынан 
қозғалмайтын. Бұған қапа болған бекзада өзінің сүйіктісін 
бұл күйден қалай құтқаруды ойлап басы қатты. Өз 
иелігіндегі аймақтың түкпір-түкпіріне жаушы жіберіп, 
сұңқарын ұшуға үйрететін, сөйтіп бұл істің түйінін шешетін 
адам іздеуге әмір берді. Бірде ертеңгісін, сарайынан далаға 
көз тіккен бекзада өзінің сүйікті сұңқары көк аспанда 
қалықтап жүргенін көріп, айран-асыр боп таңғалды. 
Қуанғаннан бұл ғажайыпты жүзеге асырған адамды дереу 
шақыруға әмір етті. Сол сәтінде-ақ сарайға қарапайым 
шаруа келіп кірді.  

-Оны қалай ұшуға мәжбүр еттің?-деп сұрады бекзада 
одан.  

-Мәртебелім, бұл аса қиын болған жоқ, -деді шаруа.- Мен 
бар болғаны ол қонып отырған бұтақты кесіп тастадым. 
Үйреншікті орнынан айрылғасын, ол өзінің қанаты бар 
екенін сезінді де, ұша жөнелді, -деді. 

Біздің арамызда да үйренген орнында жылдар бойы 
қозғалмай отырған адамдар көп. Олар өздері қонған 
«бұталарында» қозғалмастан жылдар бойы отыруға бар, 
олар тіпті өздерінің қанаты бар екенінен де хабарсыз. Кейде 
болған оқиғалар олардың мықтап ұстаған «бұтақтарын» 
сындырып жібергенде ғана олар өздерінің ұша 
алатындарын бір біледі.  
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Бәлкім бәріміздің де қонып отырған бұтағымызды кесіп 
тастау керек шығар. Сол сәтте ғана, біз өзіміз үйренген 
жылы да жайлы орындарымыздан айрылғанымызды 
түсініп, еріксіз қанатымызды қағармыз? Кейде қиындықтар 
мен келеңсіз жайттар біздің өмірімізде біздің сағымызды 
сындыру үшін емес, биікке самғату үшін де орын алатын 
шығар, кім біледі?....  

Тәуекел ет!!! 
Бір көпес қара құрлықта жүріп, үлкендігі көгершін 

жұмыртқасындай гауһар тасқа (алмас) ие болыпты. Тастың 
ішінде сызаты бар екен. Тас иесіне басын шайқап, өз 
таңданысын білдірген зергер: «Бұл тасты екіге бөле алсақ, 
теңдессіз, екі ғажайып гауһар тасқа ие болар едің. Бірақ, 
бөлемін деп абайсызда, оқыс қимылдасаң, тастың күл-
паршасы шығу мүмкіндігі басымырақ. Ол жағдайда бұл 
тасың түкке тұрғысыз болады. Сондықтан мен ондай 
тәуекелге бара алмас едім» депті. Қандай зергерге барса да, 
сондай жауап естіпті. Бір күні оған біреу, Лондонда тұратын 
«алтын қолды» ұстаға баруға кеңес беріпті. Алмасты қолына 
алып қараған ұста, бұған таныс жауапты айтып, тәуекелге 
бара алмайтынын білдіреді. Көпес бұл жайлы талай естідім 
дейді. Сонда Ұста өзінің шәкіртін шақырып, оған гауһарды 
екіге бөлуді тапсырады. Бозбала тасты алақанына салып 
қарады да, балғасымен бір-ақ ұрып, екіге бөлді. Аңырып 
қалған көпес: «Бұл жігіт қашаннан бері сіздің қол 
астыңызда?»- деді.  

-Бар жоғы үш-ақ күн. Ол бұл тастың шын бағасын 
білмейді. Сондықтан оның қолы дірілдемеді де. Түйін: Бір 
жайт бойынша қаншама ұзақ ойлансақ, оның шешімін 
табу қиынға соғады. Бәлкім, жай ғана тәуекел етіп, тас 
жұту керек шығар? 
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              Апатқа ұшыраған кеме туралы әфсана 
Ұстаз оқушыларына апатқа ұшыраған кеме туралы 

оқиғаны әңгімелеп берді. Кемеде ерлі-зайыптылар бар еді, 
олар құтқару қайықтарына жетіп үлгергенде, өкініштісі сол, 
онда бір ғана орын бар болатын. Сол кезде, ері әйелін тастай 
сала, қайыққа ұмтылды. Әйелі ажал аузында қалып бара 
жатып, оған ең ақырғы рет айғайлады.  

Осы жерге келгенде мұғалім оқушыларына қарап: «Қалай 
ойлайсыңдар, ол қандай сөз айтты екен?» -деді. 
Оқушылардың көпшілігі: «Мен сені жек көремін!» немесе 
«Осыған дейін қалай байқамадым екен?» деген шығар десіп 
жауап берді. Осы сәтте мұғалім әңгімені үнсіз ғана тыңдап 
отырған оқушыға назар аударды. «Ал сен қалай ойлайсың, 
ол не деп айтты?»- деп сұрады. Мен: «Біздің баламызға 
қамқор бол!» деп айтты деп ойлаймын. Мұғалім 
таңғалғанын жасыра алмай: «Сен бұл хикаяны білетін бе 
едің?»- деп сұрады. «Жоқ. Білмеймін. Себебі, менің анам 
өмірден өтерінде әкеме дәл солай деген болатын,» -деп 
жауап берді бала. Мұғалім болса, оқушылары көзіне іркілген 
жасты байқамаса екен деп тілеп: «Дұрыс!» деді де, әрі қарай 
әңгімесін жалғастырды.  

Сонымен кеме су түбіне кете барды. Ал аман қалған ері 
үйіне қайтып оралған соң, қызын жалғыз өзі тәрбиеледі. 
Бірталай жылдар өтіп, әкесі өмірден өткеннен кейін, оның 
заттарын аралап, қарап отырған қызы оның күнделігін 
тауып алды. Онда мынадай сөздер жазылған болатын: «Біз 
саяхатқа шыққанда оған қойылған сұмдық диагнозды 
білетінбіз. Оның аз ғана ғұмыры қалған болатын. О, 
Құдайым.... оның орнына өзім суға батып кетуді 
қаншалықты қалағанымды білсең ғой!!!! Бірақ олай ете 
алмадым, қызым үшін олай ете алмадым!!! Сондықтан да 
оны шетсіз-шексіз мұхиттың ортасына тастап кете 
бардым...» 

Осы жерден оқиға аяқталды. Оқушылар тып-тыныш боп 
қалды. Мұғалім әңгіменің оларға қатты әсер еткенін сезді. 
Балалар ең алғаш рет, ізгілік іс қана ізгіліктен тумайтынын, 
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кей сәтте қатыгездіктің де астарында мейірім болуы мүмкін 
екенін аңғарды. Сондықтан да, ешкімге үстірт баға 
бермеңіз! Біз олар жайында көп нәрседен бейхабар 
болуымыз әбден мүмкін.  

 
 
                             Зағип қыздың оқиғасы 
Қыз бала өзін соншалықты жек көретін, өйткені оның екі 

көзі бірдей көрмейтін. Өзінің бұл кемістігіне бола, ол 
айналасындағы адамдардың ешқайсысын жақсы көре 
алмайтын, тек қана өзінің сүйіктісі ғана оны барлық 
жағдайда қолдайтын, сондықтан да оны ғана өзгелерден 
ерек көретін. Қыз бала мынау жарық дүниені көре алар 
мүмкіндігі болса, өз сүйгеніне ғана тұрмысқа шығар едім 
деп армандайтын.  

Күндер өтіп жатты. Бір күні оның көзіне ота жасау мүмкін 
болды, оның көзінің орнына беймәлім біреу өз көзін беруге 
шешім қабылдапты. Ота сәтті өтті. Өзінің сүйгенін көретін 
күн туғанда, қыз есінен тана жаздады, сүйіктісі екі көзінен 
бірдей айрылған жас жігіт еді. Жас жігіт оған: «Енді сен 
жарық дүниені, мынау ғажап әлемді өзің көре аласын. Маған 
тұрмысқа шығасың ба?» деп сұрады. Ал қыз болса, бас 
тартты.  

Кейінірек қыз өз сүйіктісінен хат алды, онда былай 
жазылған екен: «Сүйіктім, менің жанарымды сақта, оларды 
мен сені сүйгендіктен ғана, сен үшін құрбан еттім». 

Бұл оқиға, адам санасының жағдайдың өзгеруіне қарай 
ауытқып кетерінің бір ғана дәлелі. Санаулылар ғана өз 
өмірінің бұрын қандай болғанын, ең қиналған сәттерінде 
қасында кім қалғанын мәңгі есінде сақтай алады.  
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ІІІ-бөлім 
 
 
Әлемдік әдебиетте атақты адамдардың өз балаларына, 

сүйіктілеріне жазған хаттары ерекше орынға ие. Мен де сол 
хаттардың ішінен ұрпақ тәрбиесіне, отбасы бақытына, 
адамгершілік ұстанымдарға деген өз көзқарастарын 
білдіретін хаттардың аудармасын жасап, назарларыңызға 
ұсынуды жөн көрдім. Егер сіздің күнделікті өміріңізде бұл 
хаттарды оқығаныңыздың көмегі тисе, аса қуанышта болар 
едім.  

Чарли Чаплиннің қызы Джеральдинаға  
жазған хаты 

 
                                    Кішкентайым менің!  
Қазір түн. Жаңа жыл түні. Менің кішкентай қамалымның 

барша жауынгерлері ұйқыға кеткелі қашан. Сенің інің де, 
сіңлің де ұйқыда. Анаң да ұйықтап қалды. Ешкімді оятып 
алмайын деп, осы күңгірт бөлмеге келіп отырмын. Сен 
менен алыстасың. Қаншалықты алыста болсаң да сенің 
бейнең менің көз алдымнан ешқашан кеткен емес. Сенің 
суретің үстел үстінде тұр, ал жүрегімде тұрған суретің ше? 
Сен қайдасың? Сенің ертегідей ғажайып Париждің Елисей 
алаңдарындағы театр сахнасында билеп жүргеніңді білем. 
Білсем де мейлі, бәрібір осынау тылсым түнде сенің 
аяғыңның дыбысын естігендей болам, қыстың түнгі 
аспанында жарқыраған жұлдыздардай ұшқын атқан сенің 
көздеріңді көргендей болам. Сен мерекелік қойылымда 
татар ханының тұтқынына түскен парсы ханшайымының 
рөлін ойнайтыныңды да білем. Билей бер менің сұлу 
ханшайымым! Жұлдыздай жарқырап, шұғылаңды шаш! Егер 
көрерменнің таңырқауы мен алғысы сені масайратса, егер 
сыйланған гүл шоқтарының хош иісі бас айналдырса, 
бұрышқа барып отыр да, менің хатымды оқы. Мен сенің 
Әкеңмін, Джеральдина! Мен Чарлимін, Чарли Чаплинмін! 
Сенің сәби шағыңда қанша түндерімді сенің кереуетіңнің 
жанында өткізгенімді сен білесің бе? Сенің ұйқыңды күзетіп, 
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ұйқыдағы ару жайлы, айдаһарлар жайлы ертегілер 
айтқанымды білесің бе? Ал кәрі көздеріме ұйқы 
тығылғанда, мен оны қуып жіберетінмін, келекелей күліп: 
«Менің ұйқым - менің қызымның ұйқысы!» дейтінмін. Мен 
сенің армандарыңды көретінмін, Джеральдина, сенің 
болашағыңды, сенің бүгінгі күніңді көретінмін. Мен сахнада 
билеп жүрген қызды, әуеде ұшып жүрген перизатты 
көретінмін. Дуылдаған көрерменнің: «Анау қызды 
көресіңдер ме? Ол- кәрі сайқымазақтың қызы. Естеріңде ме, 
оның аты Чарли болатын» деп айғайлағанын еститінмін. Ия, 
мен Чарлимін! Мен кәрі сайқымазақпын! Бүгін сенің кезегің! 
Биле! Мен дал- дұлы шыққан кең шалбармен билейтін едім, 
ал сен ханшайымның жібек көйлегімен билейсің. Бұл билер 
мен дүркіреген қол шапалақтар сенің төбеңді көкке 
жеткізер! Қанша биікке жетсең де, жер барын ұмытпа! Сен 
қарапайым адамдардың өмірін, көше бишілерінің өмірін, 
олардың суық пен аштықтан билеген билерін көруге 
тиіссің. Мен дәл солардай болдым, Джеральдина. Сол 
түндерде, сол бір ғажайып түндерде, сен менің 
ертегілеріммен ұйықтап жатқанда, мен кірпік қақпай сенің 
ұйқыңды күзететінмін. Сенің бетіңе үңіліп, сенің жүрегіңнің 
дүрсілін еститінмін де, өзіме өзім «Чарли, шынымен де мына 
балақан, бір күндері сені таныр ма екен?» деген сұрақ 
қоятынмын. Сен шынымен де мені танымайсың, білмейсің, 
Джеральдина. Сол бір алыста қалған түндерде мен саған 
сансыз ертегі айтқанмын. Бірақ өзім туралы ертегіні 
ешқашан айтқан жоқпын. Ал ол ертегі де қызықты болатын. 
Бұл ертегі Лондонның кедейлер тұратын кварталында ән 
айтып, билеп, қайыр сұрап жүретін сайқымазақ туралы 
болатын. Міне, бұл- менің ертегім! Мен аштықтың не екенін, 
баспанасыз болудың не екенін ерте ұқтым. Одан да зоры, 
көкірегі тәкаппарлыққа толы қаңғыбас сайқымазақтың 
жанын оның алдына лақтырылған әрбір тиынның қалай 
жаралағанын сезіндім. Бәрібір мен тірі қалдым, сондықтан 
бұл туралы айтпасақ та болады. 

Одан да сен туралы айтайықшы. Сенің атың менің 
Чаплин атты фамилиямды алып жүр. Осы фамилиямен мен 
қырық жылдан астам уақыт бойы адамдарды күлдірдім. 
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Олардың күлгенінен де, менің жылаған сәттерім көбірек 
шығар. Джеральдина, бұл дүние тек қана музыка мен биден 
ғана тұрмайды. Түн ортасы ауа би залынан шыққанда сен 
бақуатты табынушыларыңды ұмытарсың да, бірақ өзіңді 
үйге жеткізіп салатын такси жүргізушісінен оның әйелі 
туралы сұрауды ұмытпа. Бәлкім ол сәбилі болуды асыға 
күтіп жүргенімен, болашақ сәбиінің жөргегіне ақшасы жоқ 
шығар. Оған қаражатпен көмектес. Мен банктегілерге сенің 
осындай шығындарың үшін арнайы қаржы бөлуді 
тапсырдым. Бірақ басқа нәрселерге бос шығындалма. 
Метромен, автобуспен, кейде тіпті жаяу жүруді әдет ет, 
қаланы арала, адамдарға назар сал! Жетімдер мен 
жесірлерді көр! Ең болмағанда бір рет өзіңе өзің «Мен де тап 
осындаймын!» деген сөзді айтуды ұмытпа. Иә, сен солардың 
бірісің, менің кішкентай қызым! Өнер адамға ұшар қанат 
бітірерден бұрын, аяғын сындырады деседі. Егер сен өзіңді 
көрерменнен жоғары санайтындай күн туа қалса, сол сәтте-
ақ сахнаны тастауыңа болады. Алғаш кездескен таксиге мін 
де, Париждің сыртына шық. Мен ол жақты өте жақсы білем! 
Сол жерден сен өзің сияқты сандаған бишілерді көресің. 
Олар сенен әдемірек те, әсемірек те, тәкаппар да болар, 
бәлкім. Сенің театрыңның көз қарықтырар қуатты 
жарықтары ол жерде жоқ. Олар үшін Ай сәулесі жеткілікті.  

Назарыңды аударшы, жақсылап, назар аударшы! Олар 
сенен гөрі жақсырақ билемей ме екен? Мойындашы, 
балақайым менің! Сенен жақсы билейтін де, ойнайтын да 
біреу табылары анық. Есіңде болсын, Чарлидің отбасында 
Сенаның жағасында отырған жарлы адамға күлетіндей, оған 
дөрекілік көрсететіндей ешкім болған емес. Мен кетермін, 
бірақ сен өмір сүресің. Мен сенің ешқашан кедейлік 
көргеніңді қаламас едім. Осы хатпен бірге чек кітапшасын 
жіберіп отырмын, қанша жұмсағың келсе, сонша жұмса. 
Бірақ екі франк жойғанда, үшінші франктың оған аса 
мұқтаж басқа бір адамға тиесілі екенін ұмыта көрме! Ал 
ондай адамды сен тез таба аласың. Тек көргің келсе 
болғаны, мұқтаж адамдар сенің жаныңда толып жүр. 
Сенімен ақша туралы сөйлесіп отырған себебім: мен 
ақшаның сұрапыл күшін көргендіктен де, білемін. Мен 
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циркте аз уақыт өткізген жоқпын. Мен онда үнемі арқан 
бойымен жүретіндер үшін қорқынышта болатын едім. Бірақ 
адамдар сенімсіз арқан үстінен де гөрі, қара жердің үстінде 
көбірек құлайды. Бәлкім, атаулы кештердің бірінде 
бриллианттардың жарқылы сенің де көзіңді қаритын 
шығар. Дәл осы сәттен бастап, ол сен үшін қауіп төндірер 
керулі арқанға айналмақ, ал одан құлауың әбден мүмкін. 
Бәлкім, бір күні сенің де жүрегің беймәлім бір ханзаданың 
тұтқыны болар. Дәл сол күннен бастап сен тәжірибесіз 
арқанда жүрушіге айналасың, ал тәжірибесіздер үнемі 
құлайды. Өз жүрегіңді алтын мен асыл бұйымдарға 
айырбастай көрме. Ең ірі бриллиант-Күн көзі. Бағымызға 
орай, ол шуағын әлемге шашады. Уақыты келіп, ғашық 
болғаныңда, ол адамды жан-жүрегіңмен сүй. Бұл туралы 
саған айтуды Анаңа тапсырғанмын, ол әрине махаббат 
жайлы менен гөрі тереңірек біледі. Сондықтан сенімен өзі 
сөйлескені жөн. Сенің жұмысыңның өте ауыр екенін де 
білем. 

Сенің тәнің бір жапырақ жібекпен ғана бүркеулі. Өнер 
үшін сахнада ашық жүруге болады, бірақ өмірге киіммен 
ғана емес, кіршіксіз таза болып та оралуың керек. Мен қарт 
адаммын, сондықтан менің сөзім күлкілі де шығар. Бірақ 
менің ойымша, сенің киімсіз денең жан -дүниеңді де сол 
күйінде көре алған адамға ғана тиесілі. Тап осы мәселеде 
сенің көзқарасың он жыл бұрынғыдай, яғни, өткен заманға 
сай болса да ешқандай қорқынышты емес. Ол он жыл сені 
қартайтып көрсетпейді, бұл үшін қорықпасаң да болады. 
Қалай болғанда да, мен сені жалаңаштар аралынан көруді 
қаламаған болар едім. Әкелер мен балалар арасында 
мәңгілік бітіспес майдан барын білем. Сен де менімен, менің 
ойларыммен жекпе-жекке шық, балапаным менің! Мен тым 
бағынғыш балаларды ұнатпаймын. Мына хатқа көз жасым 
тамбайынша, мен бүгінгі түн ғажайыптар түні екеніне 
сенгім келеді.  

Мен бір ғажайып болғанын, сен менің не айтқым келгенін 
ұғынғаныңды қалаймын. Чарли қартайды, Джеральдина. 
Ерте ме, кеш пе, сахнаға киетін ақ көйлегіңнің орнына менің 
қабірімнің басына келу үшін қара көйлек киерің анық. Қазір 
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сені еш ренжіткім келмейді. Бірақ арасында айнаға қарап 
қой, сен одан менің бет-жүзімнің белгілерін көресің. Сенің 
бойыңда менің қаным ағып жатыр. Мен өмірден өткен соң 
да, сен өзіңнің әкең Чарлиді ұмытпағаныңды қалар едім. 
Мен періште болған жоқпын, бірақ әрқашан адам болуға 
ұмтылдым. Сен де солай ет.  

Сүйдім, Джеральдина. Сенің Чарлиің. Желтоқсан. 1965 
жыл 

 
Ричард Фейнманның өз сүйіктісіне жазған хаты, ал 

Арлин ол хатты ешқашан оқымайды 
Ричард Фейнман өз сүйіктісі Арлинге он үш жасынан 

ғашық болған екен. Үйленген шақта Арлин ауыр науқасқа 
шалдыққан болатын. 1945 жылдың маусымында атақты 
американ физигі Ричард Фейнманның жұбайы Арлин 
Фейнман құрт ауруынан дүние салады. Ол бар болғаны 
жиырма бес жаста болатын. Оның өлімінен кейін он алты 
ай өткенде, Ричард Фейнман жұбайына арнап хат жазады 
да, оны  ешқашан ашпайды. Тек 43 жыл өткенде, өзі өмірден 
өткен соң ғана хатта не жазылғаны мәлім болады. 

 
                          Қымбаттым менің, Арлин! 
Мен сені жанымнан артық жақсы көремін.  
Мұны есту саған қандай ұнайтынын мен жақсы білем, 

алайда мен мұны сені қуансын деп қана емес, бұл сезім 
өзімнің де жан дүниемді жылылыққа толтыратындықтан 
жазып отырмын. Менің саған хат жазбағаныма екі жылдай 
болып қалған сияқты, қандай ұзақ уақыт десеңші.. 

Бұрын мен саған жиі хат жазатын едім. Сүйіктім менің, 
мен көптен бері ойлағанымды жүзеге асырғым келеді. Мен 
сені сүйетінімді айтқым келеді. Мен сені сүйгім келеді. Мен 
әрқашанда сені сүйе беремін.  

Сен өмірден өтіп кеткеннен кейін сені сүю деген менің 
ақылыма симайтындай, түсініксіз боп та көрінеді. Бірақ мен 
сонда да сені аялағым келеді, сені қорғағым келеді. Сенің де 
солай еткеніңді қалар едім. Мен сенімен барлық мәселелерді 
талқылағым келеді. Екеуміз қанша істерді бірге бітірер едік. 
Осыған дейін менің ойыма бұл туралы мүлдем келмепті. 
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Шынымен де, біз қаншама істі бірге тындырар едік десеңші? 
Кинопроектор сатып алар едік, іс тігер едік, қытай тілін 
үйренер едік... Ал қазір мен осының біреуін де жасай аламын 
ба? Жоқ. Сенсіз мен мүлдем жалғызбын. Менің барлық 
ойларым мен ессіз қылықтарымның күш беруші генераторы 
сен болатынсың.  

Сен ауырып жатқанда мен үшін ештеңе жасай 
алмағаныңа қиналатынсың. Мүлдем олай емес, оған 
ешқандай қажеттілік  жоқ болатын. Мен саған: «Мен сені тек 
жанымда болғаның үшін сүйемін!» деп әрдайым 
айтатынмын. Қазір мен мұны қаншалықты түсінетінімді 
білсең... Сен мен үшін мәңгі қолым жетпестесің, бірақ мен 
сені сүйетінім соншалық, басқа ешкімді, ешқашан сүйе 
алмаймын. Және солай бола берсе екен деймін. Өйткені сен 
өмірде болмасаң да, жер басып жүргендердің талайынан 
артықсың. 

Сенің не айтатыныңды да білем, сен менің ақымақ 
екенімді, сенің маған бақыт тілейтініңді, менің жолыма 
көлденең тұрғың келмейтінін айтатыныңды білемін. Сен 
осы екі жылда менің қасымда бір де бір құрбы қыздың 
болмағанын білгенде таң қалатын да шығарсың (әрине 
сенен бөтен). Бұған сен де, мен де ештеңе жасай алмаспыз. 
Дәтім бармайды. Өзім де түсінбеймін. Мен қанша қызды 
кездестірдім. Олардың ішінде тәп-тәуірлері де болды. Мен 
де жалғыз қалғым келмеген. Бірақ, аз ғана кездескеннен 
соң- ақ олардың мен үшін түкке тұрғысыз екенін түсіндім. 
Мен үшін тек сен ғана барсың. Менің сүйікті жарым, мен сені 
сүйемін, жанымнан да артық көремін!  

Мен өз жарымды сүйемін. Ол бақилық болған. 
Рич. 
P.S: Бұл хатты саған жібермегенім үшін кешір, өйткені 

мен сенің жаңа мекенжайыңды білмеймін ғой.  
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Нобель сыйлығының иегері, даңқты жазушы Джон 
Стейнбектің ұлына жазған хаты 

Джон Стейнбек «На восток от Эдема», «Гроздья гнева», «О 
мышах и людях» кітаптарының авторы. Бұдан басқа 
Стейнбек эпистолярлық (хат) жанрдың хас шебері. Оның 
АҚШ та басылған «Хаттардағы өмір» кітабы - жазушының 
көркем өмірбаяны іспетті. Оның 850 хатында ойлы да 
сезімтал, адал, бірбеткей, осалдықтан да ада емес, 
қарапайым адамның өмір іздері көрінеді. Бұл хаттарды ол 
отбасына, достарына, баспагерлерге, қоғам қайраткерлеріне 
арнаған.  

Осындай хаттардың бірі Стейнбектің үлкен ұлы Том ең 
алғаш Сьюзен атты қызға ғашық болғанда, ата- анасымен 
бөліскен сырларына орай жазылған. Алғаш рет ғашық 
болған әр жасөспірім ата - анасынан осындай мазмұнда, 
ақыл- кеңеске толы хат алса қандай тамаша болар еді.... 

Нью-Йорк.  
10.11.1958 
Қымбатты Том! 
Сенің хатыңды бүгін таңертең алдық. Бұл туралы өз 

ойымды айтып көрейін, ал анаң Элейн, әрине өз ойын жаза 
жатар.  

Біріншіден, сен ғашық болсаң, бұл әр адамның бастан 
кешер ең ғажайып, кереметі екенін білгейсің. Ешкімге де 
мұны елеусіз, майда- шүйде деп ойлауға жол берме. 

Екіншіден, махаббаттың екі түрі боларын есіңе 
сақтағайсың. Оның біріншісі өзімшілдік пен қаталдыққа, 
ашкөздікке толы. Ол махаббатты өзінің үстемдігі үшін ғана 
пайдаланбақ. Бұл махаббаттың ең сұрықсыз және зиянды 
түрі.  

Ал махаббаттың екінші түрі сені мейірімге, өзгелердің 
назарына және құрметке бөлейді. Бұл жерде құрметтеуді 
жүріс тұрыс сипатымен шатастыруға болмас, бұл сенің 
ерекше және қадірлі екеніңді байқатса керек. Бұл 
айтылғандардың алғашқысы сені әлсіз де аурушаң, күйкі 
етуі мүмкін. Ал кейінгісі саған күш беріп, ерлікке бастамақ, 
мейірім мен даналыққа, өз бойыңдағы өзің мүлдем сезбеген 
ең ізгі қасиеттерге бой ұрғызбақ.  
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Сен мұның көзсіз махаббат емесін жазыпсың. Сенің 
сезімің соншалықты терең болса, әрине, бұл көзсіз махаббат 
емес. Мен түсінсем, сен менен қандай сезімде екеніңді сұрап 
тұрған жоқсың. Сен мұны бәрінен де артық білесің. Сен тек 
менің осы сезімді түсінуге көмектескенімді қалайсың, ал 
менің саған айтарым мынау.  

Рахат пен қуаныштың дәмін ризалықпен татып 
көргейсің. Сенің махаббатың ең керемет және ғажап. Соған 
лайықты болуға тырыс. Ғашықтық жөнінде айтып жеткізу 
қашанда қорқынышты. Бірақ, есте ұстағайсың, кей адамдар 
өте ұялшақ келеді, онымен де санасу керек. Қыз бала сенің 
сезіміңді сезуі де, білуі де мүмкін, бірақ әдетте олар мұны 
сенің өз аузыңнан естігісі келері анық. Кейде осындай 
себепке, кейде басқа да себепке байланысты шынайы сезім 
елеусіз қалуы мүмкін, бірақ бұл, сезім қадірсіз деген сөз 
емес. Қорыта айтқанда, сенің сезіміңді түсінем, өйткені дәл 
сен сияқты мен де ғашықпын, сенің ғашық бола білгеніңе 
қуаныштымын. Біз Сюзанмен көрісуге асықпыз, оны 
жанымызға жақын тартамыз. Элейн барлық мүмкіндікті 
жасауға тырысады, бұл оның аналық борышы. Ол махаббат 
туралы көбірек біледі, бәлкім, саған менен де гөрі оның 
көмегі көбірек болар. Бірдемені жоғалтам деп 
мазасызданбасаң да болады. Дұрыс іс қалайда жүзеге асады. 
Ең бастысы, асықпа. Жақсы нәрсе ешқашан ізсіз кетпейді.  

Саған деген махаббатпен: Әкең. 
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ІV-бөлім.  
БАЛА ТӘРБИЕСІ ЖАЙЫНДАҒЫ 

ҰЛАҒАТТЫ ОЙЛАР 
 
 
ХХ ғасырда төрт педагогты тәрбиеде төңкеріс жасаған 

жандар деп есептейді. Олар америкалық Джон Дьюи, неміс 
педагогы Георг Кершенштейнер, итальяндық Мария 
Монтессори және кеңес педагогы Антон Макаренко. Төменде 
олардың және басқа да белгілі педагогтардың бала тәрбиесі 
жөніндегі ойлары берілген.  

 
 
Мария Монтессори ата-аналарға арналған қысқаша 

нұсқау-кеңестер жазып қалдырған. Олар өте қарапайым, 
оқи отырып ойлансаңыз, әрқайсысы көптомдықтың жүгін 
көтеріп тұрғандай. Әр ата-ана, ең болмаса, осыларды 
жылына бір рет оқысаңыз, өзіңіздің балаңызбен араңыз 
жаңа биікке көтерілері, ал балаңыздың сіз армандағандай 
толыққанды азамат болып өсері сөзсіз! 

1. Баланы орта тәрбиелейді, үйретеді.  
2. Егер баланы жиі сынасаңыз –ол кінәлауды үйренеді.  
3. Егер баланы жиі мақтасаңыз – ол бағалауды үйренеді.  
4. Егер бала араздықты көріп өссе – төбелесуді үйренеді.  
5. Егер бала адалдыққа тәрбиеленсе –әділдікті үйренеді. 
6. Егер баланы жиі келеке етсе – ұялшақтыққа үйренеді.  
7. Егер бала алаңсыз, қауіп-қатерді сезінбей өссе –

өзгелерге сенуді үйренеді.  
8. Егер баланы жиі ұялтса – өзін кінәлі сезініп үйренеді.  
9. Егер балаға жиі қолдау білдірсе–өзін сыйлауды 

үйренеді.  
10. Егер балаға түсіністікпен қарасаңыз – шыдамдылыққа 

үйренеді.  
11. Егер баланы жиі қолпаштаса – өзіне сенімді болуды 

үйренеді.  
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12. Егер бала достықта, ынтымақта өмір сүрсе, өзінің 
өзгелерге қажет екенін сезініп өссе –ол өмірге ғашық болып 
өмір сүруге үйренеді.  

13. Баланың көзінше де, сыртынан да ол туралы ғайбат 
сөз айтпаңыз.  

14. Жақсы баланың қалыптасуына ғана назар аударып, ой 
тоқтатыңыз, сонда жаман балаға орын да қалмайды.  

15. Баланың сұрағын жауапсыз қалдырмаңыз, оның ойын 
айтуға мүмкіндік беріңіз.  

16. Қате жіберіп алса да, қазір болсын, кейін болсын оны 
түзете алатын баланы құрметтеңіз.  

17. Ізденіс үстіндегі балаға көмек беруге дайын болыңыз, 
ал іздегенін тапқанда елеусіз болуға тырысыңыз.  

18. Балаға бұрын меңгере алмағанын меңгеруіне 
көмектесіңіз. Мұны айналаңыздағыларға, қоршаған ортаға 
қамқорлықпен, ұстамдылықпен, тыныштықпен және 
мейіріммен жүзеге асырыңыз.  

19. Баламен қарым– қатынаста бойыңызда бар барлық 
жақсы қасиеттеріңізді ұстаным етіңіз, балаға бар жақсы 
қасиеттеріңізді беріңіз.  

 
А.С.Макаренконың тәрбие туралы ұлағатты ойлары: 
1. Адамды бақытты болуға үйретуге болмайды, ал 

бақытты болатындай етіп тәрбиелеуге болады. 
2. Қабілеттілік болмаса үздік оқуды талап етудің 

пайдасыздығы былай тұрсын, оны қылмыс деп есептеуге 
болады. Жақсы оқуға мәжбүрлеудің қажеті жоқ. Бұның соңы 
қайғылы жағдайларға әкеліп соғуы мүмкін. 

3. Тәрбие үздіксіз жүреді, ол тіпті сіз үйде жоқ болған 
кезде де жүзеге асады.  

4. Тәуекелден бас тарту дегеніңіз- шығармашылықтан 
бас тарту деген сөз.  

5. Кітап, бұл- қатталған адамдар тағдыры. 
6. Біздің педагогикалық жүйеміз ешқашан 

технологиялық логикаға емес, моральдық уағыз 
логикасына негізделген. Техникалық оқу орындарында 
материалдар қарама-қайшылығын оқытады да, 
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педагогикалық оқу орындарында тәрбие барысындағы 
тұлға қарама-қайшылығы неліктен оқытылмайды? 

7. Менің ата-анасыз балалармен жүргізген жұмысым 
ешқандай да арнайы бағдарлама бойынша жасалған жұмыс 
емес. Бұл жұмыс басталған алғашқы күннен-ақ оларға 
арнайы әдістер қолданудың керексіз екенін ұғындым.  

8. Сөзбен ғана тәрбиелеймін деу, оны іс жүзінде көрсете 
алмау қылмыстан да бетер.  

(Шығармалар жинағынан аударма жасалған) 
 
Джон Дьюи – американдық педагог  
1. Адам болмысының ең терең ұмтылысы басым болуға, 

артықшылыққа ұмтылуы.  
2.Тәрбие ең бастапқы және тәуелсіз туабітті қабілетке 

негізделуі керек. Қабілетті қалыптастыру үшін емес, бағыт 
беру үшін әрекет жасалуы керек.  

3. Қорытындысы бар ойлаудың бәрі де логикалық ойлау 
болып табылады.  

4. Жақсы ой қорытуды үйренуге болар, ал ой қорытуды 
үйренбеу мүлдем мүмкін емес.  

5. Біз қиыншылыққа тап болғанда ғана ойлана 
бастаймыз.  

6. Бала үнемі өз бойындағы қабілеттерін өзі жетілдіріп 
отырады. Ал тәрбиешінің міндеті сол қабілеттерге бағыт 
беру ғана.  

7. Өз қателіктерінен сабақ ала алған адам жетістіктерге 
жетумен қатар, өз таным-түсінігін кеңейтеді.  

(«Психология и педагогика мышления» кітабынан 
аударма жасалған) 

 
Януш Корчак- Польшаның көрнекті педагогы, 

жазушы, дәрігер, қоғам қайраткері. 
Польшаның «Жетімдер үйінде» еңбек еткен Януш Корчак 

балаларды сүюдің, олар үшін жанын құрбан етудің, шын 
ұстаздың үлгісі болған адам. Барлық балаларды неміс 
лагеріне аттандырарда, оның өзінің өлімнен құтылуына сан 
мүмкіндік болған кезде де балаларды тастап кетпей, 
фашистердің газ камерасында өз тәрбиеленушілерімен 
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бірге, Варшаваның «Жетімдер үйі» балаларымен бірге, ажал 
құшқан. 

Януш Корчактың ата-аналарға арналған он кеңесі: 
1. Өз балаңның дәл сен сияқты немесе сенің дәл 

ойыңдағыңдай болуын күтпе. Оған СЕН болуға емес, ӨЗІ 
болуға көмектес. 

2. Балаң үшін жасағаныңның ақысын талап етпе. Сен оған 
өмір бердің, ал ол оның ақысын қалай қайтармақ? Балаң өз 
баласына өмір бермек, әрі қарай жалғаса бермек, осының 
өзі- айтыла алмайтын Алғыс заңы. 

3.Өз реніштеріңді балаға білдірме, әйтпесе қартайғанда 
сол өкініштің кермек дәмін татарың анық. Нені ексең, соны 
орасың. 

4. Оның қиындықтарына немқұрайлы қарама! Өмір 
қиындықтары әркімге шамасына қарай берілмек, оның 
ауыртпалығы сенікінен көбірек болуы әбден мүмкін, 
өйткені оның тәжірибесі кемшін.  

5. Баланы ешқашан кемсітпе! 
6. Адам үшін ең маңызды кездесу- өз баласымен кездесу. 

Оларға жіті назар аудар, балаңыздың КІМ болып өсерін 
болжап білуіңіз мүмкін емес. 

7. Балаң үшін бір нәрсені жасай алмасаң, өзіңді қинама, 
есіңде болсын: мүмкіндік болмаса ғана ойлағаныңды толық 
жүзеге асыра алмайсың. 

8. Сәби сенің өміріңді өзгертетін жан иесі ғана емес, саған 
Өмірдің өзі сыйлаған қымбат бағалы сый. Оны саған 
сақтауға берген және оның бойында бар отты өшірмеу үшін 
сен жауаптысың. Бұл Әке мен Ананың нығая түсетін 
махаббатымен жүзеге аспақ, «өзіміздің», «біздің» сәбиімізді 
тәрбиелемек. 

9. Бөтен балаларды жақсы көруді үйрен. Өзіңнің балаңа 
тілемейтінді, жасамайтынды бөтен балаға да тілеме, 
жасама! 

10. Өз балаңды дарынсыз болса да, сәтсіздікте де, ересек 
күйінде де жақсы көр. Онымен қарым-қатынаста қуанышта 
бол, өйткені бала дегеніміз- сенің қасыңда уақытша 
болатын МЕРЕКЕ.  
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V-бөлім.  
МАХАББАТ ЖАЙЛЫ МӨЛТЕК  

СЫРЛАР 
 
Осы бір махаббат жайлы шынайы хикаяларда өмірдің 

өз бояуы тұнып тұр. Өміріңіз шынайы махаббатпен 
көрікті болсын! 

1. Менің атамның жасы жетпіс бесте. Ол он бес жылдан 
бері катарактыдан көзі көрмей қалған. Ол маған: «Сенің 
әжең-әлемдегі ең сұлу әйел, солай емес пе?» деді. Мен бірер 
секунд ойланып қалдым да, былай дедім: «Әрине, оған сөз 
бар ма? Тек оның сұлулығын көрмейтінің ғана саған қиын 
шығар?» дедім. Атам маған не дегенін білесіз бе? 
«Айналайыным-ау, мен оны күн сайын көремін. Тіпті жас 
күніміздегіден де, қазір анығырақ, айқынырақ көремін».  

2. Бүгін мен қызымды ұзаттым. Осыдан он жыл бұрын ірі 
жол апатынан кейін, өртеніп жатқан фургоннан мен он төрт 
жастағы жасөспірімді алып шыққан едім. Дәрігерлер оны 
енді ешқашан жүре алмайды деп кесіп айтқан болатын. 
Қызым менімен бірге ауруханаға бірнеше рет оның халін 
білуге барды. Кейін өзі, менсіз баратын болды. Ал бүгін, 
аяғына нық тұрған ол, күлімдеп тұрып менің қызымның 
қолына неке жүзігін таққанын көріп тұрмын.  

3. Мен-гүл сатушымын. Бүгін дүкенімді ашуға келгенімде, 
есік алдынан әскери формадағы жас жігітті көрдім. Ол 
аэропортқа кетіп бара жатыр екен. Әрі қарай Ауғанстанға 
бір жылға әскери қызметке кетпек. Ол маған былай деді: 
«Мен әр жұмада әйеліме әдемі гүл шоғын сыйлаушы едім. 
Ұзақ сапарға кетіп бара жатсам да, мен бұл дәстүрі бұзғым 
келмейді.» Осылай деп ол маған елу екі гүл шоғына 
тапсырыс беріп, оны өзі қайта оралғанша, әр жұма сайын 
кешкілік әйелінің жұмыс орнына жеткізуге тапсырыс берді. 
Мен оған елу пайыз жеңілдік жасадым. Осы оқиға менің 
бүгінгі күнімді махаббат шуағына бөледі.  

4. Бүгін мен кішкентай қыз балаға ота жасадым. Оған  
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І топтың қанын құю керек болды. Ал ол бізде болмай қалды. 
Оның сыңары бар екен. Осы ұл баланың қан тобы сәйкес 
келетіндіктен, мен оған «Бұл өмір мен өлім мәселесі екенін» 
түсіндірдім. Сәл ойланып тұрды да, ата-анасымен қоштасып, 
маған қолын берді. Мен оның неге бұлай істегенін қан алып 
болғаннан кейін «Мен қашан өлемін?» деп сұрағанға дейін 
түсінгенім жоқ. Сөйтсем, ол өз өмірін қарындасы үшін 
құрбан еттім деп ойлаған екен. Бақытқа қарай, олардың 
екеуінің де жағдайы жақсы.  

5. Бүгін менің сегіз жастағы ұлым маған: «Сен - әлемдегі 
ең керемет Анасың!»- деді. Мен оған қарап, күлдім де: «Сен 
оны қайдан білесің? Сен әлемдегі барлық Аналарды көрген 
жоқсың ғой,» -дедім. Ал ол мені қатты қысып құшақтады да: 
«Менің әлемімнің өзі Өзің емес пе?»- деді.  

6. Бүгін мен атаммен бірге үйге қайтып келе жатқанымда, 
ол қалт тоқтады да: «Мен сенің әжеңе гүл сатып алуды 
ұмытыппын. Қане, гүл сататын дүкенге кіріп, оған бір шоқ 
гүл алайық,»- деді. Мен: «Бүгін қандай күн еді?»- деп 
сұрадым. Атам былай деді: «Ешқандай да күн емес. Әр күн 
өзінше ерекше. Ал сенің әжең гүлдерді сүйеді. Ол гүлдерге 
қарап өзін бақытты сезінеді.» 

7. Бүгін мен өзімнің 1996 жылы 2 қыркүйекте жазған 
өлер алдындағы хатымды қайталап оқыдым. Өзімді 
өлтірерден екі-ақ минут бұрын есік қоңырауы соғылып, 
сүйікті қызым маған өзінің аяғы ауыр екенін айтты. Сол 
сәтте мен өзімнің өмір сүргім келетінін ұқтым. Бүгінде ол 
менің сүйікті жарым. Ал он бес жасқа келген қызымның екі 
бірдей інісі бар. Анда-санда өзімнің ақырғы хатымды алып 
оқыған сайын, мен өзіме сүюге, өмір сүруге берілген екінші 
мүмкіндік үшін алғыс айтамын. 

8. Менің он бір жастағы ұлым мылқаулардың тілін біледі. 
Өйткені оның бала күннен бірге өскен досы Джош туабітті 
мылқау. Оларды көрген сайын олардың достығы күн санап 
артып, нығайып келе жатқанына қуанамын.  

9. Бүгін менің әкем дүниеден өтті. Ол 92 жаста болатын. 
Мен келгенде оның қасында анамның үш суреті ғана жатыр 
еді. Ол анамды шексіз сүйетін. Сірә, дүниеден өтер алдында 
да, оның жүзіне бір қарағысы келсе керек.... 
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10. Менің атамның үнемі жанынан тастамайтын бір 
суреті бар. Онда алпысыншы жылдары әжем мен екеуінің 
бір сауық кеште күліп отырған сәті бейнеленген. Әжем 
менің жеті жасымда обыр ауруынан көз жұмған. Бүгін 
атамның үйіне барғанымда, менің сол суретке ұзақ қарап 
тұрғанымды байқап, маған былай деді: «Есіңде болсын, 
ештеңе де мәңгілік емес, бірақ ол үшін өткенді түкке 
тұрғысыз деп есептеуге болмайды». 

11. Бүгін, әйелім екеуміз екі жыл бөлек тұрғаннан кейін, 
біз ақыры алауыздықты доғарып, кешкі аста кездесуді 
ұйғардық. Әңгімелесіп, күліп отырғанда төрт сағат уақыт 
қас-қаққандай болып өтіп кетіпті. Қоштасар алдында ол 
маған үлкен, қап-қалың хатқалта берді. Онда екі жыл бойы 
жазған хаттары бар екен. Сыртына «Өзімнің 
қыңырлығымнан жібермеген хаттарым» деп жазылыпты.  

12. Бүгін мен парк ішімен өтіп бара жаттым да, жолшыбай 
жүрек жалғап алмақ болдым. Жолай сатып алған 
бутербродымды жемек болып, қолыма алғаным сол еді, 
жақын маңдағы еменнің түбіне орта жастардағы жұптың 
машинасы тоқтады. Олар машинаның терезесін ашып, джаз 
қойды. Ер адам машинадан түсіп, әйелге қолын созып алып 
шықты да, сол еменнің түбінде жарты сағат бойына джаз 
әуеніне биледі.  
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VІ-бөлім.  
ОҚУШЫЛАР 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНАН 
 

                            Мұнайлы менің мекенім 
Сен неге сонша қымбат болдың екен адамға, о қасиетті 

туған жер? Кіндік кесіп, кір жуған, топырағыңда аунаған, 
сағымыңа көз талғанша қарап, көк аспаныңда жүзген ақша 
бұлттар арасынан өз арманына қол созған қазақтың бар 
баласы сені аңсап қай қиырдан да жетері анық. Сенде өткен 
әр күн қуаныш пен бақытқа толы, сенде атқан әр таң 
арайлы да шұғылалы, сенің төсіңде өскен әр түп жусанның 
иісі жұпар аңқиды.Өйткені, сен- менің туған жерімсің, киелі 
құт мекенімсің!!! 

Менің туған жерім – қазақтың қара алтынының 
қаймағын қалқып алған, төсінде жігері жасымаған қайсар 
рухты, қаһарман жандар еңбек ететін киелі қара алтынды 
аймақ - Мақат ауданы. Мақат десе мен қазақ 
мұнайшыларының ересен ерлік еңбегі туралы ойланар едім, 
Мақат десе мен мұнайлы ауданнан ел қорғауға аттанып 
оралмай қалған сандаған боздақтар туралы толғанар едім, 
Мақат десе мен «Мұнайшылар, мұнай бер!!!» деп қаһарлы 
күндерде күндей күркіреген Отан үнін естір едім. Менің 
туған жерімде жүздерін күн қақтаған, жүректері жігер мен 
қайратқа толы, жүздерінен табандылық пен қайсарлықтың 
лебі есетін, армандарын алыс болашақтарға жалғаған 
құрыш рухты жандар өмір сүреді. Мен өзім туған өлкемді 
мақтан етемін! Қай жерде жүрсем де мен өзім туған өлкенің 
атына кір келтірмейтініме, оның атын тек жақсы жағынан 
ғана шығарарыма сенемін! Менің туған аспанымның көгінде 
жүзген маңғаз бұлттар маған қайда жүрсем де туған елімнің 
сәлемін жеткізбек. Туған елін сүйген барлық жан дәл 
осылай тебіренерін де сезем! 

Айназ Берік қызы 
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                                    Мен ұнатқан пән 
Өзін өзі тану пәні мен үшін несімен ерекше? Бұл сұраққа 

жауап беру мен үшін қызықты да қиын. Қызық болатыны, 
бұл пән маған әдетте мән бере қоймайтын ұғымдарға назар 
аударуға үйретті. Ал қиын болатыны, осы үйренгендерімізді 
болашақ өмірімізде жүзеге асыра алсақ деп ойлаймын. 
Біздің сынып- ең көңілді сынып. Ал өзін өзі тану сабағында 
біздің сынып ең көңілді, ең қызықты, ең еңбекқор, ең 
бақытты сыныпқа айналады. Бұл пән бізді көптеген 
жақсылыққа үйретті. Біз өз бойымыздағы сан түрлі 
қабілеттерді аштық. Пән мұғаліміміз Дәмен апай бізге түрлі 
тапсырмалар бере отырып, өзімізді танудың сырлы әлемін 
танытты. Достық, адалдық, үлкенді сыйлау, елің мен жеріңді 
сүю, ізгілік, адамгершілік... 

Біз бұл пәнді үлкен қызығушылықпен оқимыз. Оқи 
отырып үйренеміз.Осы пәнді біздің оқу бағдарламамызға 
енгізген Сара Алпыс қызының үлкен еңбегі мен балаларға 
деген шексіз мейірімінің ұштасуы деп білемін. Бізге 
бақытты балалық, шексіз арман, бұлтсыз аспан сыйлаған 
елім мен ел таныған Елбасы аман болсын деп тілеймін! 

Бисекешов Сәтімжан 
 
                           Сөз қарттың ұрпақтары 
Баяғы заманда Сөз деген бір қарт болыпты. Оның Сөйлем 

деген әйелі мен тоғыз ұлы бар екен. Үлкен үш ұлының 
жастары қарайлас, есімдері: Зат, Сын, Сан екен. Ал қалған 
алты ұлы: Есімдік, Етістік, Үстеу, Шылау, Еліктеу. Ал ең 
кішісінің есімі Одағай екен. 

Бір күні әкесі тоғыз ұлын шақырып, оларға өздеріне 
лайық жар тауып, үйленуді тапсырыпты. Сөйтіп тоғыз ұл 
сапарға шығады. Олар адам баспас жерлерден, шалқар 
көлдерден, асқар таулардан өтеді. Сөйтіп келе жатса, 
алыстан бір үңгір көрінеді. Жақындап келіп қараса, ішінде 
тоғыз басты айдаһар ұйықтап жатыр. 

Есімдік: 
-Ананы қара!- деп қолын сілтеді, айдаһарға қарап. 
-Айдаһар!-деді Зат есімді жігіт. Сын болса: Қандай 

үлкен?!- деп ішегін тартты. Ал Сан болса: Айдаһар тоғыз 
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басты, ал салмағы қанша болар екен?-деп жар салып жатыр. 
Етістік: Анау қимылдайды,- деп еді, Үстеу кейін шегінуді 
бұйырды. Одағай кейін шегініп еді, оқыста тайып кетіп 
құлады да: -Пах, шіркін, тереңін қара,-деді, қорыққанын 
сездіргісі келмей. Еліктеу сонда: 

-Одағай шұңқырға күмп берді!- деп айқайлады. Шылау: -
Жаңа ғана құлады,-деді. 

Жігіттер айдаһардың шабуылын күтпестен, айқасқа 
дайындалыпты. Қиян-кескі айқаста жігіттер жеңіп, 
сапарларын ары қарай жалғастырыпты. Есімдік алдарынан 
ештеңе көрінбегеніне қапаланып келе жатқанда, бір ауыл 
көрініпті. Ол Қосымша бидің ауылы екен. Осы ауылдан олар 
бидің қыздарын ұнатып, оларды өздеріне өмірлік жар етіпті. 
Содан бері олар және олардың ұрпақтары Сөзстан 
патшалығында әлі күнге дейін өмір сүріп жатқан көрінеді. 

Құсайынов Абылай 
 
                            Ешкім сенбеген оқиға 
Сол күні мен мектепке ерте шығып едім. Ешкім әлі 

келмеген екен. Кенет, айнала жарқырап кетті де, аспаннан 
бір нәрсе түсті. Ол үйге ұқсайтын. Тек екі аяғы мен екі 
қанаты болмаса... Мен әлгі үйдің ішіне қалай кіргенімді 
байқамай да қалдым. 

Үйдің іші кең екен. Ішінде не жоқ дейсіз! Түрлі 
құрылғылар, теледидарлар мен машиналар, тіпті бір 
бөлмеде роботтар да жүр. Олардың біреуі мені бір бөлмеге 
бастап әкелді де, өз ғайып болды. Онда мен көріп жүргеннен 
өзгеше микроскоптар, түрлі биология сабақтарында біз 
көріп жүрген құралдарға ұқсайтын нәрселер бар екен. 
Зертханаға ұқсайды. 

-Сен кімсің? Мұнда неғып жүрсің? –деген үн естілді. 
Артыма қарасам, көздері менің алақаныммен бірдей, 
басынан басқаның бәрі адамға ұқсайтын тіршілік иесі. Мен 
үндемедім.Таңданғаннан, әрине. 

-Біз болашақ роботтарымыз. Жердің бұдан бес-алты 
ғасыр бұрын қандай болғанын зерттеп жүрміз. Сол үшін 
болашақ адамдары бізді осында жіберді,-деді ол. Осы кезде 
бір гүріл естілді. Біз ашық ғарышқа шығып кетіппіз. Бір 
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кезде көкпеңбек планетаға келіп қондық. Планета маған 
түсініксіз болғанымен, өте әдемі екен. Шөптерге ұқсас 
құрттар, ұшатын ағаштар бар. Суы мөп-мөлдір. Айналаға 
таңданып ұзақ жүріп қалыппын. 

Қасыма келген бір роботқа, кетуім керектігін айттым. Ол 
маған: «Жат жерлік, біз сені корабльге ала алмаймыз!»-деді. 
Енді қалай қайтамын деп келе жатсам, екі робот бір 
құрылғыны бөлісе алмай таласып жатыр екен. Мен олардан 
жөн сұрадым. Олар өз таластарына төрелік беруімді сұрады. 
Мен достарыммен ойнағанда талассақ, кезектесіп 
ойнайтынымды айтып едім, олай етуге де болады екен ғой 
дегендей боп, таңданып қалғандай көрінді. Олар даудың 
шешілгеніне разы болды ма, әйтеуір маған көмектеспек 
болып, жер картасын ашты. Қайдан екенімді сұрап, мен 
мекенімді айттым.Олар мені бір есікке кіргізіп жіберді. Мен 
олардан аттарын сұрамағаным есіме түсіп, кері қайтпақ 
болып есіктен шығып едім, мектептің есігі алдында тұр 
екенмін. 

Достарыма айтсам, маған ешкім сенген жоқ.  
Хайруллин Мұханбет 

 
            Септік атайдың жеті ұлы туралы ертегі 
Баяғыда Септік деген атай өмір сүріпті. Оның жеті ұлы 

бар екен, Ең үлкені Атау, оның арманы ержеткен соң 
жазушы болу болатын. Ілік болса кім кімнің ағайыны екенін 
ешкімнен сұрамастан біліп отыратын. Ол 
айналадағылардың бәрінің атын жаңылмастан айтатын. 
Барыс, Табыс, Жатыс, Шығыс және Көмектес атты ұлдардың 
ішіндегі ең қайырымдысы Көмектес болатын. Ол қашан 
көрсең де әйтеуір біреумен бірге қайырымдылық іс жасап 
жүретін. 

Бір күні Септік ата балаларының бәрін жинап алды да, 
оларға адам өмірге келген соң өзіне адал жар болатын, 
ұрпағын жалғастыратын жар табуы керектігін айтты. 
Ұлдарына сәтті сапар тілеп, оларды өз бақытын табуы үшін 
алыс сапарға шығарып салады. Балалары да әке сөзін 
мақұлдап, жолға шығады. Жолаушылар ұзақ жүреді. Жол 
таусылмастай болып көрінеді, бірақ жолаушылар шаршаса 
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да алдан көз тоқтатып қарар да ештеңе болмаған соң 
жүрісті тоқтатпайды. Бір кездер болғанда алдарынан ұшы 
қиырына көз жетпейтін айдын шалқар көл кезігеді. Олар 
осы көл жағасында демалғанды жөн көреді. Демалатын жер 
қарастырып, тамақ әзірлеуге отын жиыстырмақ болған 
жолаушылар көл ортасындағы қайыққа көздері 
түседі.Қайық ішінде ешкім көрінбегені оларды таң 
қалдырады. Олар «Кім? Не? Кімнің? Ненің?» деген 
сұрақтардың  шырмауында қалады. Тып-тыныш бола 
қалған жолаушылар пыс-пыс еткен дыбысқа таңданып 
қараса, бауырлары Жатыс жағада ұйықтап үлгеріпті. 
Көмектес әдеттегідей: «Біреуің менімен бірге жүріңдер!» деп 
айқайлап жіберді. Барыс әдеттегідей: «Қайда?» -деді. 

-Менімен бірге!-деді Көмектес. Бәрі қайыққа жүзіп барса, 
Жалғаубай деген байдың алты қызы серуендеп жүріп, 
адасып кеткен екен. Бұларды көріп, қорыққаннан үндері 
шықпай, қайық ішіне тығылып отыр екен. Септіктің жеті 
ұлы қыздарға үйленбекші болады. Бірақ ағайындылардың 
біреуіне қыз жетпейді екен. Сонда Атау: «Мен әлі 
бақытымды іздеймін!»-депті де, інілеріне үйленуге кеңес 
беріпті. Содан бері Атау өз бақытын әлі іздеп жүр дейді. 
Қалған інілері ұрпақтарымен бірге әлі күнге Атау 
ағаларының бастауымен Тіл білімі патшалығының Сөз 
қаласында тұрып жатқан көрінеді. 

Сәрсенғалиев Аманқос 
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            Аман бол, Анам! 
Асыл анам, ардақты, аяулы анам, 
Жылуын жүрегінің аямаған. 
Төрт бөліп сәби үшін түн ұйқысын, 
Тал бесікті таянып таң атырған. 
Ей, Ана, мен өзіңнен қуат алам, 
Көргем жоқ дәл өзіңдей қайсар адам. 
Өседі жігіт болып ертең балаң, 
Тілегім: Аман болшы, асыл Анам! 

Қалиева Гүлсара 
 
Ақын болғым келеді 
Қолға қалам алатын, 
Көп-көп өлең жазатын, 
Жолын қуғым келеді, 
Мен де Абай атамның. 
Мен өскенде ақын боп,  
Сырлы өлеңдер жазамын. 
Күләш, Фариза апамдай,  
Үлкен ақын боламын. 

Жұмашева Мөлдір 
  
              Табиғат 
Жаз ортасы келді деп,  
Балалар жүр қуанып. 
Неткен сұлу айнала, 
Жайнап тұрған нұрланып.  

Есмағамбетова Әйгерім 
 
                                        Бауырмал 
Айкүн өзінің сіңлісін жақсы көреді. Сіңлісінің аты-

Жангүл. Бір күні Жангүл ойнап жүріп жолға шығып кетті. 
Жолда көліктер ағылып жатқан. Айкүн жүгіріп келіп, 
сіңлісін жолдан алып шықты. Сасқалақтап жүріп аяғын 
жаралап алғанына да қараған жоқ. Ол өзінің сіңлісін әлі 
кішкентай ғой деп қамқорлап жүреді. 

Тапанова Гүлзира 
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                                         Жылауық 
Біздің сыныптың басшысы – Анар. Апай шығып кетсе 

болғаны, біздің сынып қатты шулайды. Оларды 
тыныштандырамын деп Анар жүреді. Ең соңында, әлі 
келмесе жылап тынады. 

Бір күні қазақ тілі сабағында Анар сабақ айтып тұрып, 
ұмытып қалды. Апай сұрақты қайталап қойып еді, балалар: 
«Апай, жаңбыр жауайын деп тұр!!»- деп шулап қоя берді. 
Апай: «Қандай жаңбыр?»- дегенше болған жоқ, Анар жылап 
жіберді. Ал біз Анардың неге жылайтынын біле алмадық. 

Ізбаева Гүлдерайым 
 
                                        Ойыншы 
Арман футболды ұнатады. Бірақ оны мектеп 

командасына қоспай қойды. Бірнеше күннен соң мектеп 
командасы жарысқа баратын болды. Командадағы 
балалардың біреуі келмей қалыпты. Арманның жақсы 
ойыншы екенін білетін Айбар жаттықтырушыға оны 
шақыруды ұсынды. Арман қуана келісті. Осы жарыста 
мектеп командасы жеңіске жетті. Арман енді мектеп 
командасының мүшесі. 

Сағатова Мөлдір 
 
                                         Менің інім 
Менің інімнің аты – Эльдар. Ол сабақты жақсы оқиды, 

бірақ мақтаншақ. Бірде ол маған көмектесіп жүріп, менің 
сабаққа алып кететін ақшамды түсіріп алды. Мен ашуланып, 
оған ұрсып алдым. Әкем келгенде менің неге ашуланып 
жүргенімді сұрады. Менің айтқанымды үнсіз тыңдаған әкем: 
«Ол сенің бауырың ғой»,-деді. Мен қатты ұялдым. Содан бері 
мен ініме ұрыспайтын болдым. 

                                                                                 Бөкенов Азамат 
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                                 Спортшы Батырбек 
Батырбек біздің сыныптың ең кішісі. Бойының 

кішкенелігін айтқан адамға ол қатты ашуланатын. Бір күні 
ол ауданда бокс үйірмесінің ашылғанын естіді. Содан бастап 
ол жаттығуға күнде баратын болды. Еңбегі нәтижелі болып, 
ол республикалық жарысқа қатысып, жүлдегер атанды. 
Содан бері оны ешкім «кішкентай» деп айтпайтын болды. 

Көңілқосова Перизат 
 
                                 Жұмбақшы гном 
Кеш уақыты болатын. Мен Амангүл деген дос қызыма 

бара жатыр едім. Алдымнан өзімнен аумайтын бір қыз 
шықты. Өзіңді өзің көргенде шошып кетеді екенсің. Бірақ, 
қызық та екен. Аузыма түскен бірінші сұрақ «Сен кімсің?» 
болды. Ол мені қолымнан жетектеп бір ғажайып бақтың 
ішіне алып келді. Мен мұндай бақты өмірімде бірінші рет 
көруім. Құдды сурет дерсің! Жайқалған бақтың ішіндегі 
жолдар түрлі түстерге боялған екен. Бақтың сұлулығынан 
бас айналғандай. Мен өзімнен аумайтын қызды қалай 
атарымды білмедім. Атының кім екенін сұрағаныма ол 
жымиып күлді де, өзінің Жатжерлік екенін ғана айтты. Мен 
қалай қарай жүрерімді білмедім. Жол сұраймын деген 
Жатжерлік қыз да ғайып болыпты. Түрлі түске боялған 
жолдардың ішінен өзім ұнатқан түсті де таба алмадым. Ол 
ақ түс болатын. Тәуекел етіп көзімді жұмдым да, аяғымды 
алға басып едім, жаңағы ғажайып бақ жоғалып, қу медиен 
құла түзден бір-ақ шықтым. Айналада ештеңе көрінбейді, 
жан баласы жоқ. Тек аяқты қарыған ыстық құм ғана. Мен 
ілгері жүре бердім. Шөл қысты, шаршадым. Ал күн тас 
төбеде әлі тұр. Бір мезгілде алыстан бір қарайған көрінді. 
Жақындап келсем құм ортасында жалғыз есік. Қызығып 
кеттім бе, әлде ойнағым келді ме білмеймін, жан-жағында 
ештеңе жоқ есікті ашып, бөлмеге кіргендей кіріп келдім. 
Қызық енді басталғандай болды. Менің кіргенім шынымен 
де бөлме болып шықты! Ішінде мен мультфильмнен 
көргендей гномдар толып жүр. Түрлері де аса мейірімді емес 
сияқты. Орталарына Амангүлді отырғызып қойып, 
қорқытып отырған сияқты көрінді. Олар мені өздерінің 
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басшысына алып келді. Оны «Жұмбақшы гном» деп атайды 
екен. Ол маған өзінің сұрағына жауап берсем ғана досым 
екеумізді үйге жіберетінін айтты. Мен: «Досым екеуміздің 
атымызды қайдан білесіз?»-деп сұрадым. Ол біздің 
атымызға қоса өмірбаяндарымызды да білетінін айтты. Ал 
оның сұрағына жауап бермесек, екеумізді Марстан бірақ 
шығаратынын, біз мәңгі бақи сонда қалатынымызды айтып 
қаһарланды. 

-Ендеше сұрағыңды айт!- дедім мен қорыққанымды 
сездірмей. 

-Алтыншы планетаны атасаң, екеуіңді үйге жіберемін,- 
деді ол. Мен қуанғанымды еш жасырмастан: «Сатурн! 
Сатурн!» деп айғайға бастым. Ол не дерін білмей қалды. Ал 
мен болсам: «Енді бізді жібер!»- дедім. Ол маған: «Қайда, 
Сатурнға ма?»- деп күлді. Оның өзі де, қасындағылар да 
алғаш көргендегідей емес, мейірімді сияқты көрінді. Ол 
бізге көзімізді жұмуға бұйырды да, қолын сілтеп қалды. Біз 
сол сәтте үйде болдық. Үйге келген соң осы оқиғаны 
дәптерге түсірдік және ешкімге айтпадық. Ең бірінші сізге 
ғана жазып отырмын. Ал Амангүл маған әлі күнге разы. 
Өйтпегенде ше? Сол сұраққа жауап бермегенде кім білсін, 
екеуміз әлі үйге жете алмай, Марстың бір қиырында жүрер 
ме едік? 

Қайрошева Әйгерім 
 

                         Ұрпақ үні 
Қазақ жері-қастерлі менің мекенім, 
Ұлан байтақ қасиетті кең жерім. 
Тәуелсіздік туын биік ұстаған, 
Қазақ елі-киелі менің ер елім. 

Жансұлтанова Әйгерім 
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               Мұқағали ақынға 
Бір ақынды білемін дара туған, 
Дара туған, ол жырдан жаратылған. 
Поэзия көгінде шарықтады, 
«Ұстап алып қыранның қанатынан». 
Бүгін сенің даңқыңа таласар кім, 
Бар әлемге танытқан Қарасазын. 
Хантәңірі баурынан бала қыран, 
Болашаққа жалғаған бала шағын. 
Ақын еді ол жырының үні бөлек, 
Қарасаз, Шалкөдеде өскен ерек. 
Туған жерін жырлаған жүрегімен, 
«Түні де ерек, тауының күні де ерек». 

Құрманқұлова Амангүл 
 
                                        Менің отбасым 
«Отбасы» деген ұғымның өзі ғажайып емес пе? Қазақтың 

даналығы да, дархандығы да осы бір сөзде жатқан жоқ па? 
Үлкен мемлекеттің іргесі болар шағын отбасылар екені 
анық. Менің де отбасым сондай шағын мемлекеттің бірі. Сол 
мемлекетте бірлік пен ынтымақ болса, тұтас елде де 
бейбітшілік боларына мен сенемін. Елбасымыз халыққа 
жолдауында «Әркім өз игілігін жақсарту арқылы елдің 
игілігін жақсартады» деген болатын. 

Анам мен әжем, ағам мен жеңгем, менің және 
сіңлілерімнің болашағы үшін еңбектену арқылы, ел игілігін 
көтеруге қызмет етуде. Менің отбасым сияқты қазақ елінің 
барлық отбасында бақыт орын алса екен деп тілеймін!  

Мен өз отбасымды сүйемін, оның барлық мүшелерінің 
амандығын тілеймін! 

Сұлтанова Мөлдір 
 

                      Анама 
Анажаным, көңілімнің нәрісің, 
Күн сайынғы күліп атар таңымсың. 
Анажаным, қасымда жүр әрқашан, 
Саған деген жыр жолдары ағылсын. 
Анам менің- махаббатым, жүрегім 
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Ол болмаса көңілсіз боп жүремін 
Әлемдегі ең қымбаттым, қазынам, 
Бақытты боп жүрсең екен-тілегім!  

Багитов Сержан 
 
                                     Сиқырлы қоян 
Баяғыда бір бала болыпты. Баланың анасы ауырады екен. 

Олар өте кедей тұратын. Бір күні бала қақпан құрып, аң 
ауламақ болыпты. Қақпанын қарауға келсе, бір қоян түскен 
екен. Оны ұстамақ болған балаға қоян сөйлеп қоя беріпті: 
«Сен мені босатып жіберсең, қандай тілегің болса да 
орындайын,»- депті. Бала ойланып қалады. Қоянды 
жібермекші болады. Босатқан қояны қаша жөнелмей, одан 
тілегін сұрайды. Ол анасының ауырып жатқанын, ал үйде 
тамақ етер ештеңе жоғын айтады. Сол сәтте қоян жоқ боп 
кетеді. Бала бұның не түс екенін, не өңі екенін айыра алмай, 
үйге қайтады. Келсе анасы ас әзірлеп жүр, тіпті ешқашан 
ауырмағандай. Бала қатты қуанды. «Енді ешқашан 
ауырмашы!»-деді анасын қатты қысып құшақтап тұрып. 

Саликадинов Асылхан 
 
                                Жазғы демалыста 
Мен төртінші сыныпты өте жақсы бағамен бітіріп, мақтау 

қағазын алдым. Жазғы демалыс кезінде әкемнің жұмыс 
орнынан Көкшетаудың жазғы демалыс орнына жолдама 
берді. «Дискаверий» демалыс орнында республикамыздың 
түкпір- түкпірінен келген балалармен таныстым, олармен 
дос болдым. Демалысым өте қызықты өтті. Ауа райы мен 
табиғаты маған қатты ұнады. 

Русланова Аяулым 
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              Ана 
Мен Анамды сүйемін, 
Ол қуанса күлемін. 
Аман бол деп анашым, 
Күнде тілеп жүремін. 
Мына жарық дүние, 
Сенімен ғана көрікті, 
Бір мен үшін анашым, 
Түн ұйқысын бөліпті. 
Ана, сізді сүйемін, 
Мәңгі басымды иемін! 

                                                        Пауеденова Гүлмира 
 
 
                                       Әке туралы сыр 
Әке! Осы сөзді айтқанда бойымды жылылық пен мейірім 

кернейді. Өзі үш-ақ қана әріптен тұрса да, әр отбасы үшін, әр 
перзент үшін орны ерекше. Мен үшін де солай... Сондықтан 
да әкем туралы сөз еткім келіп отыр. Шыны керек, бұрын 
соңды әкем туралы ой қозғап, оған деген перзенттік 
сезімімді бұлайша қағаз бетіне түсірмеген едім. Енді міне 
әкеме деген жүрегімнің түкпіріндегі сезімді ашатын сәті 
бүгін келгендей. Менің пір тұтатын жаным - ол әкем. 
Шетелде, Қазақ елінде, одан қалса өзімнің туып-өскен 
жерімде пір тұтатындай, өмірден ойып тұрып орын алған 
адамдар жетерлік. Бұл неге өз әкесін пір тұтады дерсіздер. 
Әлдекімдер жезтаңдай әншілерге, шетелдік әртістерге 
табынып жатады. Ал мен шетел аспай-ақ өз отбасымның 
тірегі, қамқоршым - әкемді пір тұтқанды жөн көрдім.  

Менің әкем сегіз қырлы, бір сырлы жан. Әкем қарапайым 
тракторшы болып қызмет етеді. Өзі Қызылқоға ауданының 
тумасы. Ауылдан шыққан қазақтың қара баласы 
болғандықтан ба, әйтеуір әкемнің бүйрегі ауылға қарай 
бұрып тұрады. Әкем ауылда жеке мал шаруашылығымен 
айналысады. Әкемнің үйір-үйір жылқысы, бәйгеге тігетін 
тұлпарлары бар. Мейрам сайын ауылда бәйге өткізіле қалса, 
әкем шабандозын тұлпарына отырғызып, тақымын қысып 
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бәйгеге қосады. Небір бәйгелерден жүлделі орындар алған 
кездері де бар. 

Әкем тек мал шаруашылығымен шектеліп қана қоймай, 
қолөнермен де айналысады, техниканың тілін де жақсы 
біледі. Бәйгеге қосатын тұлпарларына арнайы ер-тұрман, ат 
әбзелдерін өз қолынан жасайды. Әкем іскер, он саусағынан 
өнер тамғанымен қатар, ағайын-тума, дос –жаран арасында 
сыйлы азамат. «Жақсының жақсылығын айт, нұры 
тасысын!» демекші әкемнің жақсы істерін, айта берсем сөз 
таусылмас. 

Әкемнің салмақты, сабырлы мінезі, әр нәрсені жан-жақты 
жоспарлап, перзенттерінің болашағына бей-жай 
қарамайтындығы, өзі қандай болса, ұрпағын да өзіне 
ұқсатып тәрбиелегенінің арқасында біз бүгін инабатты, 
адамгершілігі мол, білімді болып өстік. «Сайына қарай 
саласы, әкесіне қарай баласы» деген ғой қазақ атамыз. 
Өзімнің мінез-құлқымды, жұртқа ұнамды қасиеттеріме 
қарап, әкемнің қызы болған соң, әкеме көбірек ұқсағанмын-
ау деп ойлап қоямын. 

Бүгінде әкем ердің жасына келген шағында өмірден 
көрген-түйгені мол, өз үлгі-өнегесін балаларының санасына 
ұялатқан, ұрпағының салиқалы, салауатты болып өсуі үшін 
еш нәрсені аямаған жан дер едім. Таң атқаннан кеш 
батқанда бір-ақ келетін әкем біз үшін шаршап-
шалдыққанына, ауру-сырқауына қарамастан, бізді 
қатарынан қалмасын деп, арқа еті арша, борбай еті борша 
болып еңбек етеді. Кешкұрым әкем жұмыстан келген 
кезінде алдынан жылы шыраймен қарсы алып, керек-
жарағын дайындап беруге тырысамын. Алладан ата-
анамның амандығын, тезірек ер жетіп, ата-анамның 
алдындағы перзенттік борышымды өтесем екен деймін. 

Асқар тауым, тірегім, қамқоршым – әкешім! Ұрпағың үшін 
жасап жатқан ерен еңбегің біз үшін қымбат! Аллам сізге сол 
еңбегіңіздің, маңдайдан аққан теріңіздің әр тамшысының 
жемісін, бейнетіңіздің зейнетін көруге жазсын! 
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Кім болам? 
Әрбір адамды өзінің болашағы толғандырады. Сол 

сияқты мен де өз болашағым жайлы жиі ойланамын. 
Өйткені, мен мектеп бітіруші түлекпін. Менің алдымда 
балалық шақтан үлкен өмірге қадам басатын бір өткел 
тұрғандай. Қоғамға қажетті, болашағы бар мамандық 
таңдап, бұл өткелден жығылмай өтем бе? Әлде шалыс 
басып, саны бар, сапасы жоқ мамандықтың бірін таңдап, өз 
таңдауым үшін өкініп жүрем бе? Осы секілді сұрақтар қазір 
менің санамда қаптап жүр. 

Мен болашақта кім боламын? Мен бұл сұрақтың жауабын 
бастауыш сыныпта оқып жүрген кезімде-ақ шешіп 
қойғанмын. Менің жүрекпен сүйіп таңдаған мамандығым – 
ұстаз болу. Бұл мамандықты жеті рет өлшеп, бір рет кесіп, 
таңдадым десем де болады. Өйткені, мамандық таңдау 
барысында мен өз ісінің мамандарымен тілдесіп, әр түрлі 
ақпарат құралдарынан мамандықтар жайлы көп мәліметтер 
анықтадым. Алғашында мен тілмаш болғым келді, дәрігер 
де болғым келді. Алайда барлығын ой елегінен өткізген 
сәтте менің түсінгенім, сан түрлі тіл білетін тілмаш та, ауру-
сырқауды емдейтін дәрігер де, мұнай өндіретін мұнайшы да, 
көмір өндіретін шахтёр де, бәрі-бәрі ұстаздан тәлім-тәрбие 
алады. Ұстаз – мамандықтардың анасы деп бекер айтпаса 
керек. 

Ұстаз болу – қызығы мен шыжығы көп, сонымен қатар 
жауапкершілігі мол мамандық. Бұл мамандық иесі болу үшін 
бойыңнан іскерлік, шыдамдылық, ұйымдастырушылық, 
табандылық сияқты қабілеттер табылу керек. Ұстаз өз 
алдына жиылған әр үйдің еркелерін бір үйдің баласындай 
етіп, оларды бөліп-жарымай, ұстаздық мейірімін баршасына 
бірдей төгуі тиіс. Ақ параққа жазу жазғандай, ұстаз да 
оқушының санасын білім нәрімен сусындатады. 

Ұстаз – ата-анадан кейінгі балаға тәлім-тәрбие беруші. 
«Білім мен тәрбие егіз» дегендей, ұстаз оқушыға тек білім 
берумен ғана шектелмей, оның бойынан жақсы 
қабілеттердің табылуына, дүниетанымының кеңеюіне, 
соның арқасында өмірден ойып тұрып өз орнын таба 
алатындай адам болуына себепші болады.  
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Әрбір шәкірттің қамын ойлап, шыр-пыр болып, оларды 
терең біліммен сусындатқан ұстаздар қауымы құрметке 
лайық. Бүгінгі таңда ұстаздар қауымының жасаған 
еңбектері жерде қалмай, олардың қоғамдағы рөлі де, 
тиісінше еңбекақылары да жоғарылады. Елбасымыз ел 
тізгінін ұстайтын көшбасшыларды тәрбиелейтін ұстаздарға 
үлкен жауапкершілік артып отыр. Қазір ұстаздар үшін де, 
оқушылар үшін де өз білімдерін жетілдіруге барлық жағдай 
жасалған. Сол себепті қолымыздағы бар мүмкіндікті 
ұтымды пайдалануға тиіспіз. 

Мен болашақта қазіргі заман талабына сай, тәжірибелі, 
білімді ұстаз болғым келеді. Өзімнің біліміммен қатар, 
заманауи ақпараттық-техникалық құралдарды қолдана 
отырып, берілген мәліметтерді оқушының санасы тез 
қабылдай алатындай, жаңаша әдіспен оқытқым келеді. 
Оқушылармен өткізетін қырық бес минуттық сабағымды 
қызық әрі ақыл-білімге толы етіп, сабақтан соң 
оқушылардың сана-сезімі жоғары болатындай өткізгім 
келеді. Болашақта осы армандарым жүзеге асып, еліме 
пайдамды тигізер өз ісінің маманы болатыныма кәміл 
сенемін.  

 
 
                             Табиғатты аялайық! 
Табиғат.. Бар тіршіліктің анасы. Көгілдір аспаның, 

мақтадай үлбіреген бұлттарың, жасыл кілемдей жайнаған 
далаң, сарқырап аққан өзен-көлің, жан-жануарлар дүниесі 
барлығы сенікі. Сен неткен бай едің! Бұл дүниеде сенен 
көркем нәрсе жоқ. Сол үшін де небір ақын-жазушыларымыз 
сенің көркем бейнеңе тамсанып, саған жыр шумақтарын 
арнайды.  

Табиғат жаратылысы өзіне тән жыл он екі ай төрт 
мезгілмен ұштасады. Әр мезгіл өз сұлулығымен таңдай 
қақтырарлықтай. Мысалы қыс - мамықтай жұмсақ, кіршіксіз 
таза көңілдей аппақ қарымен көрікті болса, көктемде 
жылғалардан су ағып, өсімдік атауы бүршік атып, ағаштар 
ақ гүлден моншақ тағынады, төрт-түлік төлдеп, тіршілікке 
жан бітеді. Айналасына жасыл кілем төсеп дала біткенді суға 
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жүгіртіп, қарынын үзілген жеміске тойдырған жаз да бар. 
Сары жапырақ, қоңыр салқын ауа-райы, жабырқаулы көңіл-
күй, қара суық жер сияқты қасиеттерімен күз мезгілі де 
ерекшеленеді. Осылай бір бірімен ауысып-түйісіп отыратын 
мезгілдеріңді, дүниенің әр шетіндегі небір кереметтеріңді, 
бар әсемдігіңді сөзбен де, жазумен де жеткізу оңай емес. 
Сондай әсем көріністерге өз көзіңмен куә болған кезде, «бұл 
дүниеде осындай да көздің жауын алар нәрсе бар екен ау!» 
деп таңғаласың. 

Уа, Табиғат Ана!!! Біз, адамзат қауымы, сен арқылы 
тарадық. Егер сенің мөлдір суыңды ішіп, шөліміз қанбаса, 
өнімдеріңді тұтынып, қарнымыз тоймаса біз қазір аяқ басып 
жүрер ме едік?. Адамзат - сенің ажырамас бөлігің. Біздің 
әрбір басқан қадамымыз, әрбір істеген ісіміз саған 
байланысты. Сен адамдарға барыңды бердің. Ал адамзат 
соны қанағат тұтты ма? Нулы орманыңды, саялы 
бақтарыңды, жайқалған өсімдіктерің мен жануарларыңды 
қазіргі таңда адамдар өз игілігіне пайдаланып жатыр емес 
пе? Саған титтей де пайдасын тигізер болса жақсы ғой. 
Қаншама жасыл желектерің кесіліп, олардың орнына 
аспанмен астасқан зәулім ғимараттар салынып жатыр. Жан-
жануарлардың саны азайып, мүлдем жойылып кетудің сәл-
ақ алдында тұр. Адамдар кез-келген жерге қоқысты тастай 
салып, «ештеңе етпес» деп жайбарақат кете барады. Сондай 
кішкентай нәрселерден шешуі қиын үлкен мәселе 
туындайды.  

Қазіргі адамдардың әрекеттеріне қарап, оларға «су ішкен 
құдығыңа түкірме» деп айтар едім. Өйткені, біз табиғат 
арқылы өсіп-өніп, бар қажет өнімді, жер қойнауындағы 
түрлі пайдалы қазбаларды содан алдық. Табиғат байлығын 
тиімсіз, оңды-солды пайдалана берсе, оның бітер күні де 
туады. Ендігі біздің борышымыз сол байлықтардың орнын 
толтыру емес пе? Келешек ұрпаққа табиғаттың кереметін 
мұра етіп қалдырғымыз келсе, әр адам табиғатты қорғау 
үшін өз үлесін қосу қажет. Әлемдегі неше түрлі жаңаша 
технологияларды осы табиғаттың игілігіне пайдалануға 
тиіспіз. Ормандарымызды қоқыстан арылтуға, өзен-
көлдерімізді тазалау жұмысына, ешкімге зияны жоқ жан-
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жануарларды өз мүддесіне қолданатын пайдақорлармен 
күрес жұмыстарына ден қойып, араласар болсақ, 
табиғатымызды қорғап қалар едік. Білім беру орындары 
мен қоғамдық, жұмыс орындарында табиғатты қорғау 
жөнінде көптеген іс-шаралар жасалса, табиғатқа жасалған 
көмегіміз болар еді. 

Табиғат пен адам - қатар ұғым. Адамсыз табиғат, 
табиғатсыз адамның өмір сүруі мүмкін емес. Сол себепті 
қолдағы бар байлығымызды аялап, барынша қорғауға 
тиіспіз. Табиғатымыз әсем де көрікті, қойнауы тұнған 
байлық болса, еліміз де молшылықта өмір сүреді. 

 Әділбек Алдабергенов 
 
 

Мен кім боламын? 
Мен кім боламын? Бұл әрбір мектеп бітіруші түлекті 

толғандыратын сұрақ. Мен де өз болашағым туралы көп 
толғанамын. Әттең, бірнеше мамандық иесі болуға 
болмайды... Сондай болғанда ұнаған мамандықтарды 
таңдап жіберер едім. Қызықты мамандықтар көп, оның 
ішінен маған ұнайтындары да аз емес.  

Қандай мамандық иесі болсақ та, ең алдымен қазақ болу 
керек. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, бала қазақ отбасында 
дүниеге келген соң ол қазақ болады деп, жоқ қазақ болу 
үшін қазақша ат пен затқа ие болу жеткіліксіз. Қазақ болу 
дегеніміз түр мен пішіннің ұқсастығы емес. Ол тіл мен 
ділдің, дін мен мәдениеттің, ойлау мен істің, арман мен 
мүдденің, тұрмыс пен танымның тұтастықта болуы 
дегендік. 

Мамандық таңдау оңай іс емес. Өйткені қандай мамандық 
таңдасаң да көкейімізде бір сұрақ тұрады, сол мамандығыма 
сәйкес жұмыс таба аламын ба? Болашақта отбасымды 
асырай алам ба? Жақында оқығанмын, былай жазыпты: “Ең 
бастысы екі нәрсе таңдаудан қателеспеу керек. Бірінші- 
мамандық таңдаудан, екінші - жар таңдаудан”. Осының 
біреуі таңдалды, енді уақыт көрсетеді дұрыс таңдадым ба, 
әлде қателестім бе… 
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Ал енді мен таңдаған мамандыққа келетін болсақ, ел «ақ 
халатты абзал жандар» деп атаған жандар санатында 
болсам деп армандаймын. Ол арманға жету жолдары оңай 
болмасын да сезем. Бірақ, тез, оңай қол жететін Арман 
болушы ма еді???? 
                                                                                Қасым Еділбаев 

 
 
                                Нұрлы да шуақты болашақ....  
Адам ержете келе өз болашағы жайлы көп толғанады 

екен. Балалық шағыңның да қалай тез өтіп кеткені 
байқалмай қалады. Осынау бес күн жалғаннан өз орныңды 
табу ең басты мақсат емес пе? Ата-анам үшін бала 
шығармын, бірақ болашағым туралы көп ойланамын. Алда 
мені қандай болашақ күтіп тұр? Мен қандай мамандық 
таңдаймын? Кім боламын? Осы сұрақтар маған маза 
бермейді. Мазалауы да түсінікті. Осы таңдаған 
мамандығыммен менің еліме пайдам тие ме? Осы мамандық 
бойынша еңбек ете алам ба? Болашақта құрар отбасымды 
асырай алам ба? Міне, менің таңдауым осындай сұрақтарға 
жауап бере алар ма екен.... 

Әрине, жай ойланудың аз екенін де білем. Арман  
жетегіне құр ере бермей, алдыма қойған мақсатыма жету 
үшін, табанды түрде талпынып келем.  

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашақ 
білімді жастардың қолында» деген сөзі маған күш береді, 
алдағы мақсатымды айқындай түседі. Біздің 
болашағымыздың өз қолымызда екеніне сенім береді. 
Келешегімізді бүгінгіден де нұрландыра түсу біздің өз 
қолымызда. Ал нұрлы да шуақты болашақ болуы үшін ең 
алдымен лайықты мамандық таңдау керек. Менің таңдаған 
мамандығым энергетика саласы. Осы мамандықты игеру 
үшін талмай еңбектенемін деп ойлаймын. Еліміздің 
энергетика саласының дамуына өз үлесімді қосып, егемен 
еліміздің болашағына бір кірпіш боп қалану - Мақсатым! 

Жұпбол Гүлдірайхан 
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Дәрігер болу – менің арманым 
Әр адамның арманы болады ғой, менің де балалық 

армандарым өте көп. Армансыз адам болмайды. Арман адамға 
қанат бітіреді. Мені өскенде кім боламын, қандай мамандықты 
таңдаймын деген сұрақтың толғандыратыны рас. Мамандық 
таңдау мектеп қабырғасынан басталады. Мамандық таңдау - 
өміріңнің бір кірпішін дұрыс қалау. Мамандық таңдау деген 
өзің айналысқың келетін жұмысты таңдау ғана емес, өзің 
араласқың келетін ортаны да таңдау.  

Әрине, әр адамның да таңдауы әр түрлі. Бірі мұғалім болса, 
екіншісі – дәрігер, кейбірі биші, әнші мамандықтарын таңдап 
жатады. Менің ойымша, мамандықтың жаманы болмайды, тек 
адам баласы өзіне ұнайтын, өзі жан - тәнімен қалайтын 
мамандықты таңдау керек. Мамандық таңдауда қателесуге 
болмайды, өйткені әрбір адамның болашағы таңдаған 
мамандығына байланысты болмақ. Адам өзі таңдап алған 
мамандығын жақсы көріп, шын пейілмен атқарса ғана, сол 
еңбегінің жемісін көреді. Кейбір кішкентай балалар мен 
өскенде футболшы болам, жүргізуші болам деп армандап 
айтып жатады ғой. Ал мен кішкентай кезімнен болашақта 
мұғалім боламын деп армандайтынмын. Бірақ,өсе келе 
арманым да өзгерді. Дәрігер болу – менің арманым. Болашақта 
дәрігер болып, адамдарға көмектескім келеді. Адамдардың 
денсаулықтарын тексеріп, емдеп, олардың жүздеріндегі 
қуанышты көргім келеді. Білімді, мейірімді дәрігер болып, 
олардың өмірге деген құлшыныстарын арттырғым келеді. 
Әрине, дәрігер болу – жауапты мамандық. Бұл мамандықты 
таңдай отырып, сен адам өмірі үшін үлкен бір жауапкершілікті 
мойныңа аласың. Дәрігер болуды үлкен мәртебе деп білемін. 
Менің қолымнан дәрігер болу келеді, мен бұл арманыма қол 
жеткізуге тырысатын боламын. Ол үшін мен ең алдымен 
сабағымды жақсы оқып, медициналық университетке түсуім 
қажет. Ең бастысы, адам еңбекке қабілетті, зейінді болуы 
қажет және оның мамандығы өзін қоршаған ортаға маңызды, 
бағалы үлес қосатындай болуы шарт. Өз ісіне сенімді, 
мамандығын сүйіп таңдаған адам ғана жетістікке жетеді. Адам 
еңбегінен қуаныш таба білсе ғана, шабыты арта түседі. 

Төребекова Әлианна 
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Болашақта мен кім боламын? 
Адам өсе келе өз болашағы жайлы көп ойланады екен. 

Жастық шақтың қалай тез өтіп кететінін де байқамай 
қалатындаймыз ба? Мен әлі мектеп табалдырығындағы 
оқушымын, ата-анамның көзінде кішкентай қыз болсам да , 
өз болашағым жайлы көп ойланамын. Алдағы өмірім қандай 
болмақ? Болашақта мен кім боламын? Қандай мамандық 
иесі атанамын? деген сұрақтарға көп ойланамын. Жай ғана 
ойланудың аз екендігін де білемін. Сондықтан да қазірден 
бастап алдыма мақсат қойып, арманымның жетегіне еріп 
келемін.  

Келешегімізді бүгіннен де нұрландыра түсу өз 
қолымызда. Ал болашағымыз баянды да бақытты , нұрлы да 
шуақты болуы үшін менің ойымша ең алдымен өзіне лайық 
мамандық иесі атану. Себебі, әр мамандықтың өзіне тән 
ерекшеліктері мен маңызы бар. Мысалға ұстаздықты 
алатын болсақ , ұстаздық ең жоғарыда тұратын, өте 
құрметті де қадірлі мамандық. Ұстаз алдындағы шәкіртті 
қандай жолға түсірсе, шәкірт сол бағытты өмір бойы 
ұстанып жүреді деп ойлаймын. Жалпы жалғыз ұстаздық 
қана емес, мейлі аспаз, дәрігер болсын, өз алдында жеке бір 
мамандық деп білемін. 

Ал, өзім жайлы айтатын болсам, болашақта дәрігер 
мамандығының иесі боламын деп шештім! Жалпы мен ұстаз 
болғым келді, себебі әкемнің қалауы болатын. Көп ойлана 
келе осы шешімге келдім. Әкеме бәрін түсіндіріп қалауымды 
айттым, әкем қолдап,таңдағаныма қарсы келмеді. Енді бұл 
мамандыққа дайындалып, биология, химия пәндерін білуге 
тырысып жатырмын. Білімді, мейірімді дәрігер болып, 
болашақта адамдардың денсаулықтарын тексеріп, емдеп, 
олардың жүздеріндегі қуанышты көргім келеді. Әрине, 
дәрігер болу – жауапты мамандық. Бұл мамандықты таңдай 
отырып, сен адам өмірі үшін үлкен бір жауапкершілікті 
мойныңа аласың. Дәрігер – мәртебелі мамандық. Ең 
бастысы, адам еңбекке қабілетті болса, қоршаған ортаға 
маңызды, бағалы үлес қосатындай болуы шарт. Адам 
еңбегінен қуаныш таба білсе ғана, шабыты арта түседі. 
Әрине бұның барлығы да қазір арман болса да, мен бұл 
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мақсатыма жететініме сенімдімін. Бұл ойымды жүзеге асыру 
мақсатында қазіргі күннен бастап мен алға қарай қадам 
басудамын. 

 
Төлегенова Әсемгүл 

 
 
                                    Арманымның алқасы .... 
Әлі есімде, ес жиып, ақыл кіре бастағаннан Абайдың, 

Мұқағалидың өлеңдеріне көңілім ауып, менің бала жүрегіме 
осы алып тұлғалардың әрбір сөзі, әр шумақ өлеңі терең із 
қалдырды. Дәл сол көңілім алып-ұшып тұрған кезде ақын 
болам, халқыма жақын болам, өлең арнап шығарма жазам 
деген асыл арман қылаң бере бастады. Сол арман мені әлі 
күнге жетелеп келеді. Кез келген адам бала кезінен 
армандауға құмар. Біреудің сол бала күнгі арманы 
балдәурен балалықтың бақшасында қалады, ал есейе келе 
сол балалық арманның бал-шырынды дәмін тамсанып еске 
алып жатады. Енді біреулер шын ниетімен қалаған арманын 
уысында берік ұстап, өмірлік жолына айналдырады. Менің 
бала күнгі арманым тек балдырған шақтың естелігі болып 
қалды. Ес біле, уақыт жылжи келе көкейіме бір арман құсы 
ұялады. Ол – журналист болу. Бұл мамандық атауымен 
алғаш мектеп қабырғасында таныс болдым. Содан бері 
бүгінге дейін сол арманның алқасын шешпей келемін. 

Бұл кәсіптің бүкіл қыр-сырын біліп, тереңінде жатқан 
асыл маржандарын теріп, білікті маман атанғым келеді. 
Баспасөзді «төртінші билік» деп бекер атамаған. Үнемі 
халықтың мүддесін қорғап, сөзін сөйлеп, әрқашан халықпен 
етене жақын болу — міне, менің мақсатым. Өз басым 
телевидение саласының болашағының жарқын болуына өз 
үлесімді қосқым келеді. Әрине, ол үшін қажырлы еңбек ету 
қажет, бірақ мен қиыншылықтардан қорықпаймын, өз 
арманымды жүзеге асыру үшін барлығына дайынмын! 
Мақсатың айқын болса, армандар орындалады. Бастысы мен 
өз арманыма сенемін! 

Аятай Сағандықова 
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                              Анашым-мейірбаным... 
Анашым... Менің өмірімдегі ең басты жан. Ол-шексіз 

қамқорлық пен махаббат... Аналарымыз бізді өмірге 
әкелгеннен бастап, түн ұйқысын төрт бөліп, бар уақытын бізге 
арнайды. Балаларын еркелетіп, бар жылулығын береді.  

Жарық дүниеге әкелген, ақ сүтін беріп аялаған анам-мен 
үшін әлемдегі ең мейірімді, ең сұлу, қамқор жан. Анам неше 
түрлі тағамдар пісіріп, тоқуыш тоқиды және бар білгенін бізге 
үйретуден ешқашан жалықпайды. Ол балаларына қамқор, 
жарына адал жан. Анашым-сырласым, досым, ақылшым. 
Өйткені, өзгеге сыр ақтармайтын мен анама келгенде, ештеңе 
жасырмай, сырларымды ақтарып саламын. Ата-анам менің 
сабағымды жақсы оқытып, кішкентайымнан үйірмелерге 
қатыстырып, белсенді болуымды қалады. Мен төртінші 
сыныпта оқып жүргенімде "Ең сүйкімді бүлдіршін" атты 
сайысқа қатысқаным есімде. Сол сайысқа қатысуым үшін анам 
бар өнерін салып, түнімен отырып, өз қолымен әдемі көйлегін 
тігіп берген болатын. Сол сайыста жеңіске жетіп, жүлделі орын 
алдым. Алғашқы жеңісім болған соң ба, бәрі қаз-қалпында 
есімде. Кейін де әртүрлі жарыстарға қатысып, жүлделі 
орындарға ие болып, ата-анамды қуантудамын. Кейде шалыс 
басып, аналарымыздың көңілін түсіріп, ренжітіп алатын да 
кездеріміз болады. Бірақ ана-әлемдегі ең кешірімді жан ғой, 
баласы қандай қателік жасаса да кешіреді. Ана баланы тоғыз 
ай құрсағында, екі жыл бауырында, өмір бойы жүрегінде 
көтереді. Олар баласының болашағы үшін алаңдайды, 
келешекте жақсы адам болғанын қалайды. Бізге үлкен үміт 
артады. Анам маған "Ата-ананың қадірін балалы болғанда 
білесің" деген сөзді үнемі айтады. "Жәннат ананың аяғының 
астында" дегендей аналарымызды ренжітпей, айтқанына 
құлақ асып, оларды разы етуіміз қажет. Бала күнімізде бізге 
асымызды аузымызға салып беріп, түн ұйқысын төрт бөліп, 
мейірімділікпен қарап, қамқор болғанындай, бізде қазір 
аналарымызға дәл солай қамқор болуымыз қажет 

Анамызды құрметтеп, қастерлеу-біздің борышымыз. Олар-
біздің басты байлығымыз. Берген мейірімің мен 
қамқорлығыңа рахмет, Анашым! Сіздің үмітіңізді ақтау үшін 
бар күш-жігерімді саламын. Сіздей жанның перзенті болғаным 
үшін қуанамын. Аллаға сіздей қамқор анамның барына мың 
алғыс! 



 94  

 
                                  Мектеп өмірінен суреттер 

 
 
 
Соңғы 

қоңыраудан 
көрініс 
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«Гүл мерекесі» байқауы 

 

Республикалық «Ақ 
көгершін» фестивалінің 

ІІІ орын дипломанты 
Мадина Нұрлаева. 

Алматы қаласы 2013 
жыл 
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Наурыз мерекесі 
 
Сыныбымның озаттары - менің мақтаныштарым 
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«Үздік  бірлестік  жетекшілері-2008» байқауы 
 

 
 

"Үздік  

филолог» 

байқауы 
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 2012 жыл. «Педагог қызметін жандандырудағы 

өзгерістер» Республикалық «45 minut kz» сайты 
ұйымдастырған семинар. «Алғыс хат» және сертификат. 

 2013 жыл. Аудандық «Үздік филолог» байқауы Бас жүлде.  
 Облыстық «Үздік филолог» байқауы ІІІ орын 2013 жыл.  
 Аудандық «Тіл-өркениеттер тұғыры» аудандық 

семинарда өткізген шеберлік сыныбы, Аудандық білім 
бөлімінің «Алғыс хаты». 

 2014 жыл. Республикалық «Жарқын болашақ» 
олимпиадасында мәнерлеп оқудан оқушысы жетістікке 
жеткені үшін диплом. 

 2014 жыл. Халықаралық балалар мен жасөспірімдер 
шығармашылығының VІІІ «Ақ көгершін» конкурс 
фестивалі, «Лучший педагог» дипломы. 2014 жыл. 
Халықаралық «Бейбітшілік әлемі» Бірлестігінің «Лидер 
образования» медалі. 2014 жыл. Халықаралық 
«Бейбітшілік әлемі» бірлестігінің «Бейбітшілік әлеміне  
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5 жыл» медалі. 2014 жыл. Халықаралық Ұстаздар 
Одағының мүшесі төсбелгісі. 2014 жыл. Халықаралық 
«Бейбітшілік әлемі» бірлестігінің Құрмет грамотасы.  

 2014 жыл. Халықаралық «Бейбітшілік әлемі» 
бірлестігінің Алғыс хаты.  

 2014 жыл. Халықаралық «Бейбітшілік әлемі» 
бірлестігінің V жылдығына арналған «Тәуелсіздік-
тірегім, теберігім!» фестивалінің Алғыс хаты. 

 2014 жыл. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің Құрмет грамотасы. 

 2014 жыл. «Қазақстанның Білім және Ғылым әлемі» 
журналы. «Үздік сабақ жоспары үшін» дипломы.  

 2015 жыл. Халықаралық «Бейбітшілік әлемі» 
бірлестігінің Қазақ хандығының 550 жылдығына 
арналған «Мәңгілік ел Қазақстаным» фестивалінің 
Құрмет грамотасы. 

 2015 жыл. Халықаралық «Бейбітшілік әлемі» 
бірлестігінің Қазақ хандығының 550 жылдығына 
арналған медалі. 

 2016 жыл. «Қазақстан ұстазы» қоғамдастығының мүшесі.  
 2016 жыл. «Қазақстан ұстазы» қоғамдастығының  

І-ші  дәрежелі «Қазақстан ұстазы» медалі.  
 2016 жыл. Атырау облыстық Ішкі саясат басқармасының 

Алғыс хаты. 
 2017 жыл. Аудандық Фариза Оңғарсынова 

шығармашылығына арналған, мұғалімдер арасындағы 
«Тұнық жырдың тұмары» эссе байқауының І-орын 
жүлдегері 

 2017 жыл. Бұқаралық ақпарат қызметкерлері мерекесі 
құрметіне Мақат ауданы әкімінің Алғыс хаты. 

 2017 жыл. Аудандық «Ең үздік қазақ тілі пәнінің 
мұғалімі» байқауының І-ші дәрежелі диплом иегері. 

 Оқушы жетістіктері: 
 2008 жыл. Аудандық пән олимпиадасы ІІІ-орын. 

Құсайынова Жайнагүл. 
 2009 жыл. «Атадан туған аруақты ер» Махамбет оқулары. 

ІІ- орын. Құсайынова Жайнагүл. 
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 2009 жыл. Хайруллин Мұхамбет «Мақат Жас Отан Мен» 
клубы Пікірсайыс турнирі І -орын. 

 2009 жыл. Хайруллин Мұхамбет Х.Досмұхамбетов Атырау 
мемлекеттік университетінде өткен «Пікірсайыс өнері» 
семинар – тренинг сертификаты. 

 2009 жыл. Хайруллин Мұхамбет Атырау облыстық «Нұр 
Отан» кубогына арналған турнирі. І-орын. «Үздік спикер 
атағы» 

 2010 жыл. Аудандық Махамбет оқулары Жексенғалиева 
Жанаргүл. ІІ- орын. 

 2010 жыл. Нығметова Гауһар. АДЖИП компаниясы 
ұйымдастырған Шығармалар сайысының жүлдегері.  
ІІ-орын. 

 2010 жыл. Хайруллин Мұхамбет, Бисекешов Сәтімжан, 
Мұханбетов Қанат «Нұр Отан» ХДП «Жас Отан» жастар 
қанатының  Алғыс Хаты 

 2012 жыл. Алпысбаева Жарқынай. Аудандық «Ертегілер» 
сайысында Алғыс хат. 

 2011жыл. Қайрошева Әйгерім. Аудандық «Полиглот» 
сайысы І- орын. 

 2012 жыл. Берік қызы Айназ. Аудандық «Полиглот» 
сайысы І- орын. 

 2012жыл. Нұрлаева Мадина. Аудандық ХІІІ Абай оқулары 
ІІІ- орын. 

 2013 жыл. Жексенғалиева Жанаргүл. Республикалық 
олимпиаданың ІІ- кезеңі, ІІ- орын. 

 2013 жыл. Нұрлаева Мадина. Республикалық «Ақ 
көгершін» байқауының көркемсөз жанры бойынша  
ІІІ- орын. 

 2014 жыл. Нұрлаева Мадина. Республикалық «Жарқын 
болашақ» олимпиадасында мәнерлеп оқудан ауданда  
І- орын. 

 2014 жыл. Нұрлаева Мадина. Халықаралық «Ақ көгершін» 
байқауының көркемсөз жанры бойынша ІІІ орын. 

 2014 жыл. Қарабала Сағындық. Халықаралық 
«Бейбітшілік әлемі» бірлестігінің V жылдығына арналған 
«Тәуелсіздік-тірегім, теберігім!» фестивалінің көркемсөз 
жанры бойынша ІІ-орын лауреаты. 2014 жыл. 
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Сейтқалиева Орынгүл. Халықаралық «Бейбітшілік әлемі» 
бірлестігінің V жылдығына арналған «Тәуелсіздік-
тірегім, теберігім!» фестивалінің көркемсөз жанры 
бойынша ІІ -орын лауреаты.  

 2014 жыл. Нұрлаева Мадина. Халықаралық «Бейбітшілік 
әлемі» бірлестігінің V жылдығына арналған «Тәуелсіздік-
тірегім, теберігім!» фестивалінің көркемсөз жанры 
бойынша ІІІ- орын лауреаты.  

 2014 жыл. Құрманқұлова Амангүл. Халықаралық 
«Бейбітшілік әлемі» бірлестігінің V жылдығына арналған 
«Тәуелсіздік-тірегім, теберігім!» фестивалінің көркемсөз 
жанры бойынша І- орын дипломанты.  

 2015 жыл. Жексенғалиева Жанаргүл. Республикалық 
олимпиаданың ІІ- кезеңі, ІІ- орын. 

 2015 жыл. Сейтқалиева Орынгүл. Халықаралық 
«Бейбітшілік әлемі» бірлестігінің Қазақ хандығының 550 
жылдығына арналған «Мәңгілік ел Қазақстаным» 
фестивалінің көркемсөз оқу номинациясы бойынша  
І- орын жүлдегері.  

 2015 жыл. Әлиева Әйгерім. Халықаралық «Бейбітшілік 
әлемі» бірлестігінің Қазақ хандығының 550 жылдығына 
арналған «Мәңгілік ел Қазақстаным» фестивалінің 
көркемсөз оқу номинациясы бойынша ІІІ-орын 
жүлдегері.  

 2017 жыл. Төлегенова Әсемгүл. Республикалық «Жарқын 
болашақ» олимпиадасында ғылыми жоба бойынша 
ауданда ІІ- орын. 

 2017 жыл. Төлегенова Әсемгүл. Республикалық «Жарқын 
болашақ» олимпиадасында ғылыми жоба бойынша 
облыста ІІІ- орын. 
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