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МОЛ СҮБЕЛІ ЕҢБЕК

Ғалия Өмірбекова 

МОЛ СҮБЕЛІ ЕҢБЕК

Белгілі бір өмірдің белестерінен өтіп, асқар шыңына 
шыққан әрбір адам өзінің өткен күндеріне үңіліп, ойға шо-
мылады, толғанады. Ендеше, өз өмірінен көрген, түйгенін, 
тәлімін сыр ғып шертіп, оқырман қауымға ұсынып отырған 
мазмұнды да, мәнді еңбек жайлы сөз қозғағалы отырмын. 

Адам өмірінде кәсіп те, мамандық та көп. Соның ішін-
де ұстаздық ерекше бір бөлек. Қасиетті Құран-кәрімде ұс-
таздарға ерекше жауапкершілік, ерекше міндет жүктелген. 
Ұстаздық жалаң білім беруші емес, тәрбиелік қуаттың қай-
нар көзі, адамгершілік негізі, адам рухының талмас жігері. 

Иә, мәртебелі де, мерейлі ұстаздық жолда 40 жылдай 
еңбек еткен, қадірлі педагог Ғалия Әскерқызының «Ұстаз 
бақыты «атты естелік кітабы жайында болып отыр. Ғалия 
Әскерқызы үш қыз, ата-анасынан айрылған екі ұл тәрбие-
леп, бүгінде немерелеріне әже атанып, адал еңбектің арқа-
сында замана көркіне айналып, мерейі үстем болып, зей-
неттің рахатына бөленіп жүр. 

Еңбекте ұстаздың еңбек баспалдақтары, ұстаз туралы 
пікірлер, ой-толғамдар «Балалық шақ бал дәурен», «Сту-
денттік өмір», «Белсенді де, беделді өмір жолдарым», «Ең-
бектен тапқан бақыт», «Жыр жолдарым», «Шәкірттерім 
жүрегімде сақталған», «Автобиографиялық очерк», «Өз 
жұрт, нағашы жұрт, қайын жұрт шежіресі» деген атаумен 
бөлімдерге топтастырылып берілген. 

Иә, кейде қасымызда жүрген жақсы адамдардың 
қадір-қасиетін сезіне бермейміз. «Ұстаз бақыты» атты 
естелік кітаптан біз ұстаз бітімінің шеберлік өрістерін бай-
қай аламыз. Кітапта оқу-әдістемелік, имандылық сипат-
тағы ойлары, көзқарастары, әріптестер, шәкірт лебіздері 
де лайықты орнымен беріледі. 
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МОЛ СҮБЕЛІ ЕҢБЕК

Ұстаз бақыты

Ұстаз тұлға етіп тәрбиелеген өскен ұясын, ортасын, 
ата-тегін, түтін түтеткен қасиетті қайын жұртының ата-тек 
шежіресін кейінгі жас ұрпаққа үлгі-өнеге болсын деген ни-
етпен ұсынып отыр. 

Сондай-ақ, кітапта ұстаздың өмір өткелдерінен естелік 
беретін әр жылдары түскен суреттер фотошежіре болып, 
кітаптың көркемдігін арттырып тұр. «Еңбектен тапқан 
бақыт» атты бөлімде Ғалия Әскерқызының туыстарына, 
шәкірттеріне, немерелеріне арналған арнау, жыр жолдары, 
баспа бетінде жарық көрген мақала тізімі, әріптес, ата-ана 
тілегі беріледі. 

Иә, «Ұстаз бақыты» атты бұл естелік кітап кең жүректі 
ұстаздың, тәлімгер-тәрбиешінің ұстаздық, аналық, адами 
болмысын танытатын ғибраты, тағылымы мол сүбелі ең-
бек деп танимыз. 

Жанбай Қадыров, 
филология ғылымдарының кандидаты, профессор
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АЛҒЫ СӨЗ

Ғалия Өмірбекова 

АЛҒЫ СӨЗ

    Қайрымдыға қанат бітер
    Қақ алдынан жанат күтер. 
    Ар ұят имандыққа бастар
    Үміт мақсатың болса қостар. 
       Автор

Қолыма қалам алып өмір белестерін жазуға себепші 
болған біріншіден қоғамда ұстаз еңбегі жайлы жазылған 
кітап оқымаппын. Жазушы емеспін қарапайым тілмен, 
кезінде жазылған естелігімді еске ала отырып, қызығы мен 
шаттығы мол өмір жолымды қағаз бетіне түсірдім. Жалғыз 
басты ана, әкесіз қалған үш қыз, ата анасынан айрылған екі 
ұл тәрбиелеп, әрі қырық жыл ұстаздық қызметті бірге ала 
жүрген өмір жолымды немерелерім оқып, шәкірттерім өз-
дері туралы мәлімет алып, өмірде бір - бірімен хабарласып, 
қатынаста болса екен деген ниетпен алдымнан әріп танып, 
білім алған шәкірттерімді қағаз бетіне тізіп шықтым. 

Екіншіден адам баласының кісі болып қалыптасуы ұс-
тазынан дегендей, алдымнан қанат қаққан шәкірттерімнің 
орны бөлек. Олар менің жүрегімде сақталған. Жетпіс 
жыл бодандықпен өткен кеңес заманының тәрбие, білімін 
алып есейдік. Енді міне, Ел басының бастауымен тәуелсіз 
елімнің жақсылығын шәкірттеріммен бірге көрудемін. Екі 
дәуірді салыстыра отырып өткен өмірге аз да болса ой жү-
гірттім. 

Өмірден тапқан бақытым балаларымның бағы, бауырлар 
амандығы, немере шаттығы, шәкірт қуанышы, жанымда 
жүрген жақсы адамдардың құрметі. Балаларым, немере-
лерім өмірдегі қалған ізім. Адал қызметім, халыққа жа-
саған қамқорлығым, үлкенге деген ілтипатым біреуге үлгі 
болса енді біреу есіне алар. Осы еңбегім артымда қалған 
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АЛҒЫ СӨЗ

Ұстаз бақыты

мұра болып, жылдар өте есіне алып оқыса деген ниет. Дара 
жолымды кішкентайымнан таңдап, адами құндылықтың 
жеті кереметі қуану, сезіну, есту, көру, сөйлеу, сүю, ойлау 
қағидаларын өмірімде қазық еткен өмір жолым жайлы ой 
қозғадым. Отбасының төрт шырағы махабат, тыныштық, 
сенім, үмітпен өткен күндерді балаларым мен немерелерім 
білсін. Еңбек адамның көркі, адам заман көркі дегендей 
заманға қарай өмір сүруге тырыстым. Егеменді елімді да-
мытуда тіл жанашыры бағытында жасаған еңбегім зая кет-
пегенін, шәкіртімнің еңбек жемісінен  көрем.Сапалы білім 
мен саналы тәрбие алған шәкірттерім өз ісіне адал,іскер 
белсенді тұлға болғанын көру мен үшін зор бақыт.  
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БАЛАЛЫҚ ШАҚ БАЛ ДӘУРЕН

Ғалия Өмірбекова 

БАЛАЛЫҚ ШАҚ 
БАЛ ДӘУРЕН

І бөлім
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БАЛАЛЫҚ ШАҚ БАЛ ДӘУРЕН

Ұстаз бақыты

АУЫЛЫМ АЛТЫН БЕСІГІМ

Туған елім кіндік кескен жерім, бақытты балалық шағым 
есіме түссе, бір сәт теңіз түбінде сүңгіп жүргендей бола-
мын. Ауылым арғы тегі Ашамайлы, бергі атамыз Қыдыр 
бике тобы, кең жайлауда көшіп жүріп, ақыры Меңгесердің 
маңынан орын тепкен Ленин атындағы ауыл. Ел шежіресі-
не тоқталар болсам. Керей Ашамайлы Танаш бидің он 
тоғыз баласы Тарышының жеті баласының бірі Емәнәлі 
Өлтізер атамыздан тараған ұрпақпыз. Осы бабаларымыз-
дан тараған Қыдыр тайпасы Меңгесердің маңына жайға-
сады. Орналасқан жері айнала ақ қайыңды орман, балығы 
мол Байжырық, Суаткөл, Құрғаккөл, Көтенбай, Сарыба-
лық көлінің маңында топырағы торқалы қасиетті жердің 
бірінде ауыл-ауыл болып әр қыстауда өмір кешкен. Мың 
тоғыз жүз он жетінші жылға дейін бірнеше қыстауда тұрып 
мал шаруашылығымен айналысқан. Өлтізер атамыздың 
алғашқы төрт баласы Қадір, Қыдыр, Кенже, Малай Бике 
апамыздан туған. Ал тоқалы Бибай ападан Мадияр туады. 
Бике ауылы аталуының тарихы атамыз табиғатынан жуас 
адам болған. Бәйбішесі болса көрікті, қөркіне ақылы сай, 
сөзі уәлі қамқоршыл жақсы адам болған екен. Атамыздың 
ақылына ақыл қосып пікірлесіп отырған. Сол себепті ата-
мыз қөлеңкеде қалып Бике ауылы атанған. Ауылым ауыл 
болып тұрақтанғаннан кейін колхоз, совхоз болып ел аза-
маттарының ерен еңбектерінің арқасында осы күнге дейін 
ауыл адамдары түтінін түтетіп отыр. Орман Бике ауылы 
болып, бір мың тоғыз жүз жиырма сегізінші жылы әр қы-
стауда отырған тайпалар бір жерге шоғырланып тұрақтай-
ды. Мұны растайтын дәлел Көтенбай қыстауындағы үлкен 
қорымда бір мың тоғыз жүз жиырма тоғызыншы жылы 
қайтыс болған Тұрымтай бабамыздың тасы тұр. Осы жылы 
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БАЛАЛЫҚ ШАҚ БАЛ ДӘУРЕН

Ғалия Өмірбекова 

ауылым Ленин колхозы болып жарияланады. Бір мың тоғыз 
жүз елуінші елу бірінші жылы совхоз болып Преснов ау-
даны, Миролюбовь кең шарына қарайды. Бір мың тоғыз 
жүз алпыс тоғызыншы жылы 50 жылдық Қазақстан болып 
жарияланады. Кейіннен жекеше шаруа қожалығына айна-
лып, қәзірінде Ленин ауылы болып, ел азаматы Ділдебаев 
Жанғали, Бейсембаев Әлім кәсіптерін дөңгелетіп елімді 
ұстап отыр. Оларға мың алғыс. Мың тоғыз жүз жетпісінші 
жылдары ауылым көркейіп, заманға лайық үйлер салынып, 
әдемі көшелер пайда болды. Қабатты кеңсе, бала бақша 
салынып ауыл тұрғындары жұмыспен қамтамасыз етілді. 
Қыдыр көшесінің оңтүстік шығысынан үлкен мехток са-
лынып, қамбаға алтын дән құйылып жұмыс орны көбейді. 
Ауыл адамдарының тұрмысы жақсарып, астарына жеңіл 
машина мініп, көңілдері жайнап сала берді. 

Ауыл табиғатына тоқталар болсам, жағалай жасыл же-
лек жамылған ақ қайыңды орман, ортасында орналасқан 
Байжырық, Суаткөл деген көлдер. Байжырық көлі балыққа 
бай, қамысы құтты бір көл ішіндегі орман сияқты болып 
көрінетін. Шығыс жағы балдырлы болатын. Ауылға су 
құбыры тартылғанша сол көлден су ішетінбіз. Қыстыкүні 
мұзын ойып, қораға отын үйгендей үйіп қойып, шетінен 
шекіп үйге енгізіп, ерітіп анам шайға, асқа қолданатын. 
Жайлауындағы шүйгін шөптің арасында жидек, гүл әлде 
бір түсті кілем төсеп қойғандай адамның көңіл күйін бір-
ден көтеретін. Жасыл желегіне аунап, көліне шомылған 
балалық шағым есіме оралғанда шіркін туған жер неткен 
сұлу едің. Туған жерге не жетсін? Ауылға барғанда әрбір 
аяғымның ізі қалған жер тым ыстық. Мектеп маңындағы 
өзім еккен талдарға, екпе қайыңдарға қарап жастық шағым 
есіме түседі. Елден алыс шалғай жерде болсам да, жүрегім 
ауылым алтын бесігім деп соғып тұрады. Ауылға ат басын 
тіреп, жылына бір рет барып тұрамын. Ата - анам жатқан 
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БАЛАЛЫҚ ШАҚ БАЛ ДӘУРЕН

Ұстаз бақыты

бейіт басына барып, дұға қайыру жылдағы әдетім. Ауылым 
деп аңсап барғанымда әке - шешем мені құшақ жая қарсы 
алғандай сезінем. Әрине бұл сезім ата-анама деген сағы-
ныш, еліме деген сүйіспеншілік. 

Өзім жайлы айтар болсам жанұяның тұңғышы болып 
дүние есігін аштым. Әкем Аскер, анам Орынбасар елге 
сыйлы, қәдірлі қарапайым жандар. Ауылдың өркендеуіне 
аянбай еңбек еткен жандардың бірі. Әкемнің анасы аяу-
лы әжем Орынбасар Елеманқызы атам Жанмырзадан ерте 
айрылып, жесірліктің тауқыметін көп көрген. Балалары 
Сұраған, менің әкем Аскер, қыздары Айша, Қымбатты 
жеткізуде қыйындықпен ғұмыр кешкен. Сұраған ағайым 
әскерден келген соң еңбекке араласып жұмыс барысында 
кенеттен қайтыс болады. Әжем тұла бойы тұңғышынан 
айрылып қапаланып жүргенде қызы Айша да науқастанып 
дүниеден озады. Ендігі тірегі әкем мен қызы Қымбат. Еке-
уінің қызығын көріп, немере қызығын көре алмай алпыс 
жеті жасында, қылтамақ ауруынан айыға алмай көз жұм-
ды. Әжемнің еңбек десе ерінбейтін қайсарлығы әлі күнге 
дейін есімде. Әкем механизатор, анам қой күтуші. Әжем 
мені ертіп алып шөп, отын жинауға апарады. Жаздың ап-
тап ыстығына қарамастан исламның бес парызының бірі 
рамазан айының оразасын ұстайды. Шалғысын қапсыра 
ұстап шөп шапқаны, беліне байлаған құтысы көз алдымда. 
Су ішуге болмайды, аузын сумен шаяды да, әрі қарай 
шөпті шаба беретін. Мен болсам соңынан еріп жүріп, кеп-
кен шөпті шөмеле етіп жинаймын. Артынан біз жинаған 
шөмелені әкем үйге әкеп, қора сыртына үйіп қоятын, сөй-
тіп отын шөп жиналып қысқы мал азығы дайын. Асыл 
әжемнен он жеті жасқа толғанда айрылып қалдым. Немере 
қызығын көре алмағаны өкінішті ақ. 

Ал анамның әкесі нағашы атам Зікірия бай болған. Бір 
мың тоғыз жүз жиырма тоғызыншы жылғы колективизация 
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кезінде жер аударылып кеткен. Мал мүлкін тәркілеп, өзін 
жер аударып жіберген. Анамның айтуы бойынша нағашы 
әжем Ақышпен Есіл өзені бойындағы Ленин ауданындағы 
Бірлік деген ауылда нағашы жұртында қонақта болып аман 
қалады. Ол кезде Есілдің әр жағындағы туысқа қатысу үшін, 
өзеннің қатқанын тосады екен. Нағашы әжем мен анам үш 
ай қонақтап, әжем ауыл адамдарына киім тігеді. Қолы ше-
бер іс тігудің хас шебері болған. Жазда келген адам, қыста 
ғана еліне оралады. Келсе жолдасын жер аударып нағашы 
әжем екі жасар қызымен күн кешеді. Колхоз басқармасы 
Байбазаров Тәйкен деген кісі, әжемді мәжбүрлеп өзіне қо-
сылуын өтінеді. Тілегімді құптамасаң күйеуіңнің соңынан 
қызыңмен қоса айдатам деп қорқытады. Нағашы әжем дөң-
гелек жүзді. ақ сары, өте ақылды, адамгершілігі мол пара-
сатты көрікті әйел болғанын көзін көрген Бәжен апам ба-
яндап берген. Тәйкен атамыз қызықса қызыққандай екен. 
Көнбейін десе, айдалып кетсе жолдасын қай жерден таппақ. 
. . Ақыры амалсыз ұсынысын қабыл алады. Анам өз әкесін 
білмей, өгей әкенің тәрбиесін бойына дарытып өседі. Бірақ 
нағашы атам Зікірия жасырын келіп, анамды алдына алып 
маңдайынан иіскегенін, одан кейін жоқ болып кеткенін анам 
тебірене еске алушы еді. Тек айтқаны мен Барсакелмес ара-
лына кеттім депті. Анам екі жастан асқан шағым осы сәт 
есімде калғаны. Сол кеткеннен мол кетті, хабар болмады деп 
марқұм анам көзіне жас алушы еді. Ех, шіркін, менің кісі 
болып, адам қатарлы өмір сүріп жатқанымды көрмеді ғой 
деп налитын. Бертін келе әкемді іздеп тауып берші дегенді 
шығарды. Әкеге деген сағынышы болар. Ол кезде қәзіргі-
дей көгілдір экраннан іздеу саламыз хабары жоқ. Өгей әкесі 
туған қызындай мәпелеп, аялап өсіреді. Өзінен кейінгі ба-
уырлары Еренғайып, Қабиден, Екпін, сіңлісі Жамал дүниеге 
келіп солармен бірге Тәйкенқызы аталып кетеді. Жанұяның 
тұңғышы өзінен кейінгі бауырларымен бірге ана құшағын-
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да бой жетеді. Тәйкен атамыздың сөзі өрге асып тұрған кез, 
ауылдың ауқатты Нұрмағанбет деген кісінің сақау баласы-
на тұрмысқа береді. Анам жүрегі қаламаған адамға келісіп, 
әке сөзін жерге тастамайды. Бірақ сөзінде, өзінде түсіне ал-
маған анам нағашы әжеме жылап келеді. Мұны естіген ана-
сы көзімнің тірісінде сені қор қылмаймын деп тұрмыстан 
шығарып алады. Аз уақыт ішінде нағашы әжем тіл, көз тій-
іп қатты науқастанады, ақыры ауруы жеңіп дүниеден өтеді. 
Үйдегі бар ауыртпалықты анам көтеріп, бауырларына бас 
көз болады. Атамыз Тәйкен тоқалдыққа ел іші Алтын сы-
рға Саруар атанған әйелмен тұрмыс құрады. Оның Назым 
деген қызы бір төбе, біз бір төбе болып өмір кештік деп оты-
ратын. Біздің күніміз қыйындап, анамыздың жылы сөзі мен 
аялы алақанын аңсап талай жылаған күндер, ұйқысыз түн-
дер есімнен кетер емес деп терең ойға шомылып отырғанын 
өзім талай көрдім. Бұл дүнйеде жетімдіктен құдай сақтасын 
деуші еді. Сөйтіп жүріп, көп жылағанға, бір тосқау демек-
ші, әкем Аскермен көңіл қосып, екінші рет тұрмыс құрып, 
жоқтан бар жасап ғұмыр кешіп жетпіс үш жасында дүние-
ден өтті. Үйлену тойларының қалай өткенін баяндап берген 
болатын. Келін болып түскенімде той жасамақ түгіл, үйде 
қайнатып салар шай, тіске басар зат болмаған. Қара сумен 
енем қарсы алды. Бір үйде екі Орынбасар болғандықтан 
әжем дүнйеден өткенше жуанбас Орынбасар атанып кетті. 
Әлі есімде сенің әжең жуанбас дегенде, намыстанып ба-
лалармен ойнамай үйге кетіп қалатынмын. Шын мәнінде 
әжемнің басы қазандай, екі көзі қарақаттай, мұрны қоңқый-
ған, ерні дүрдйген ат жақты, қара торы кісі болатығын. Жа-
улығы өзіне жарасып, сән беріп тұратын. Әкеңмен осылай 
қосылып, өз еңбегімізбен үй болып, ел қатарына қосылып 
сендерді дүнйеге әкеп тәрбиелеп өсіріп жатырмыз. Біз көр-
ген ауыртпалықты сендер көрмеңдер деп отырушы еді. 

Анам совхоз кезінде ауылшаруашылығының өркен-
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деуіне көп еңбек сіңіріп, сол еңбегі бағаланып, бірнеше 
мәрте депутат болып сайланған. Мақтау қағазы, бағалы 
сыйлықтармен марапатталған. Совхоздың ең үздік бұзау 
күтушісі болып жұмыс атқарған. Еңбеккорлығы мен жау-
апкершілігі соншалық жұмысын бірінші орынға қоятын. 
Егер бір бұзауы ауырып, сүт ішпей қалса, мазасы кетіп уай-
ымдап отыратын. 

Балалық шағым ата - ана құшағында, аяаулы әжемнің на-
зарында өсті. Әжем намаз оқып рамазан айының оразасын 
ұстайды, әжеммен бірге менде он бір жасымнан бастап ора-
заға ниет еттім. Алланың барын, оған сену керектігін әжем 
айтып отыратын. Ол кезде Алланың жоқтығы, оған сену-
дің қажет еместігін көп кісілерден еститінмін. Өз басым 
сол кездің өзінде Алланың барына, Мұхамед с. ғ. с оның 
елшісі екеніне, құран кәрімнің Алла рахымымен түскеніне 
сенетінмін. Исламның бес парызы жайлы әжем түсіндіріп 
әңгімелеп беретін. Өмірімнің балалық кезеңі жақсы өтті. 

Әке-шешем.
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АҒАШ ҮЙ МЕКТЕБІМ

Бір мың тоғыз жүз алпысыншы жылдың күзінде жеті 
жасымда Ленин сегіз жылдық мектебінің бірінші сыны-
бына қабылдандым. Алғаш аттаған мектебім ағаштан қый-
ылып жасалған төрт бөлмелі үй. Екі аусымда оқыймыз. 
Сыныбымыз екі бөлмелі, ортасында плита пеш, отынмен 
жағылады. От жанып біткен соң пеш төбесін жауып қоя-
ды. Ішіндгі қызыл шоғы кешке дейін бөлмені жылытып, 
біз сабақ оқуға жағдай жасалатын. Сыныбымызды жылы-
тып қоятын нағашы апайым Қалима қәзір Шахау ауылы, 
Бескөл ауданында тұрады және марқұм Нағима апай. Олар 
түн қараңғысынан келіп, сабақ басталғанға дейін сыныпты 
жылытып қояды. Сыныпта екі қатар сегіз парта, мұғәлім 
үстелі, тақта мен парта арасы елу сантиметр. Жарық шамы 
қол матормен беріледі. Кейде жарық өшіп қалса жанғанға 
дейін тосатын күндеріміз жиі кездесетін. Мектеп дирек-
торы Басубаев Мағел ағай, алғашқы ұстазым Ақжігітов 
Көшербай ағайдың жылы жүзбен қарсы алғаны мәңгілік 
жүрегімде сақталған. Анам жұмысымен қоса бір сәт бала 
тірбиесімен де айналысып, ақыл кеңесін айтып беретін. 
Сен тұла бойы тұңғышымсың өзіңнен кейінгі бауырларыңа 
үлгі бола біл, өтірік айтпа, жамандықтан аулақ бол, жақсы-
лармен дос болып, дұшпандарыңа сырыңды шашпа дей-
тін. Анашымның осы айтқан ақылдары өмірімдегі қыйын-
дықтарды көріп білгендей сезінем. Өміріңдегі ең бақытты 
шақ анаңның аялы алақаны әкенің жүрек жылуы, әженің 
мейірімге толы жүзі. Осының бәрін жас кезімде ұғып сезе 
білдім. 

Адамның адам болып қалыптасуы бірінші ата - ана тәр-
биесінен, екінші бастауыш буында білім мен тәрбие бер-
ген алғашқы ұстазынан деп білемін. Өмірдің алғаш кірпіші 
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осы балалық шақтан басталады ғой. Ұстазсыз өмірдің жақ-
сы тұтқасын ұстау мүмкін емес. Адамды тәрбиелеп оны 
азамат атандыру үлкен күш. Сондықтанда ұстаздың еңбегі 
ұлы еңбек. Мектебімде ерекше еске алатын ұстазым Ақжі-
гітов Көшербай, Тасболатов Әбдіреш, Жұсұпов Сәбит, Қа-
зиев Қайырбек, Сейтжанов Есім, Сейтжанова Майра. Бұл 
кісілер өмірден озып бақыйлық болған. Әйтсе де қалай са-
бақты түсіндіргені, тәрбиелі сөздері жанымда сақталған. 
Әбдреш ағайым үшінші сыныпта сабақты түсіндіру бары-
сында математика сбағын өмірмен байланыстыра отырып 
түсіндіретін. Ал балалар сендер білесіңдер ме, күндердің 
күнінде ақша болмайды, дүкенде керек заттар көз жауын 
алып толып тұрады, кіріп байқайсың да шығасың. Ол де-
генің коммунизм заманы болады дейтін. Бұл күнде ойлап 
отырсам социализм мен комунизм дәуірінің өтіп кеткенін 
білмей қалыппыз. Бізді Владимир Ильич Улиянов (Ленин) 
идеясымен, партия, коммунизм деп оқытты. Сол дәуірдің 
тәрбиесі Ленин суретін жерге тастамай, төс қалтада неме-
се төрге іліп қойып өстік. Қарап отырсам ағайым бүгінгі 
тәуелсіздік өмірді білген екен. Ағайым тегін емес көріп-
келдік қасиеті болып отыр ғой. Бүгінгі өмір, бай кедей бо-
лып кетті, дүкенге кіресіңде шығасың. Сәбит ағайым ел 
тарихын түсіну үшін, өзіңді жете түсін. Сен кімсің? Қай-
да барасың? Өмірден өз орныңды таба біл дейтін. Ал Есім 
ағай мен Майра апайым жүректері таза, ақ жарқын жан-
дар еді. Математика сабағын меңгеру үшін, ойың ұшқыр 
болу керек, сонда ғана математика кілті қолыңа келіп қо-
нады, қонса оны уысыңнан шығарып алма деп даналығын 
айтатын. Майра апайым әдебиет пен қазақ тілі сабағында 
біліммен қоса, тәрбиені бірге беріп әрқайсымызға сенім 
артып отыратын. Биология, анатомия, еңбек сабағынан 
Қайырбек ағайымның берген тәлім тәрбиесі өмірімде көп 
көмегін тигізді. Ең бастысы еңбекке үйретуі. Бұл күнде Ле-
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нин жалпы білім беретін орта мектебі маңындағы ағаштар 
біздің еккен бір кездегі талдар болатын. Қәзірінде ауылы-
ма барғанда сол өзім еккен талдарға қарап, марқұм болған 
ұстаздарымды есіме алып, дұғамды оқып қайту жылдағы 
әдетіме айналған. Жатқан жерлеріңіз жайлы, топырағы 
жұмсақ болып, Алладан нұр жаусын. Иман байлығын 
берсін. Зердемді ашып, ғажайып дүниенің сырын ұқты-
рып, өмір шыңына жетелеген асыл ұстаздарым - ай. Қыяға 
ұшырып, мәңгілік жадымда қалған ұстазым әр уақытта жа-
дымда тұрар жаңғырып. . . 

Балалық шағымның еске алар сәттері көп. Бір сыныпта 
он бір бала оқыдық. Жер ауып келген неміс қыздары Эмма, 
Вера, Мина деген сыныптастарымды еске алып, қәзір кан-
дай болды екен деп ойлап қоямын. Біздің үйдің екі жағында 
осы қыздардың жанұялары көршілес тұрды. Ауыл адамда-
ры мені неміс қызы деп атайтын. Себебі көзім көк, дөңгелек 
жүзді, шашым сары, бұйра ақ сары қыз болатынмын. Неміс 
қыздары бізбен қазақша оқу оқып хат таныды. Артынан 
Кладбин ауылына көшіп кетті. Он бір жасқа дейін олармен 
хабарласып достығымызды үзбей араласып тұрдық. Сегіз 
жылдық мектепті бітіріп Целиноград қаласына оқуға кет-
тім де, арамыз шектеліп хабарсыз қалдым. Бірге оқыған 
сыныптастарыммен қатынасып хал жағдайды сұрасып, мәз 
боп қаламын. Көбі ауылдан көшіп, Кызылжар қаласында 
тұрады. Марқұм болған сыныптастарым Сұлтанғали Жо-
лаушы немересі, Маржама Біржанқызы, Мәлгәждар Көше-
гәлі немересі дүниеден ерте озды. Балаларының қызығын 
көре алмай кеткені өкінішті. Балалық шағымның тағы бір 
есте қалған, айтарлықтай жағдай, өзімнен кейінгі тетелес 
сіңлім Нұржамила інім Жұмағали, Жаңғали, сіңлім Тоғжан 
әжеміздің бауырында өстік. Інілерім ерте шетініеп кетті. 

Жұмағали сегіз жасында тілмен көз тійіп, бақилық бол-
ды. Бауырым бауыр етім, өңі ақ қағаздай, көзі көгілдір ас-
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пан тәріздес, екі беті томпиған, қасы қиылған өте көркем 
еді. Қандай киім кисе де, жарасып, адамның көз жауын 
алатын. Болар бала жасынан деп дана бабамыз айтқан-
дайын ерте есейген ақылды, кішіпейіл, мейірімділігі мол 
еді. Әттең сұм ажал бауырымды үш күнде жермен жексен 
етті. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Көрдің бе, 
міне бауырыңа көз бен тіл тиді. Құдай сендерді тіл мен 
көзден сақтасын деп отырушы еді әжем. Жанғали да сегіз 
айлығында шетінеді. Жастайынан асыл жандарынан ай-
рылған анам мен әжемнің қайғырғанын көріп менде ерте 
есейдім. 

Балалық шағымның ең маңызды қызықты күндерінің 
бірі пионер қатарына өтуім. Үшінші сынып оқушысымын 
Гауһар Нұрахметқызы аға вожатый. Бізді пионер қатары-
на дайындап, галустіктің үш бұрышы нені білдіретінінен 
бастаған. Қызыл галустік ол – Ұлы Отан соғысы кезін-
де адамдардың қаны сіңген, кіші бұрышы пионер, үлкен 
бұрышы комсомол, арқаңдағы бұрыш ол партия. Біз Ле-
ниннің ұрпақтарымыз. Бабамыз: «Оқы, оқы және оқы,» - 
деп өсиет қалдырған деп тәрбиелік мәлімет беретін, кеңес 
дәуірінің тәрбиесін көріп өстік. 

Қызыл галстукті тағып келгенімде, әкемнің қызым ко-
мунист болды деп шаттанғаны есімде қалды. Артынан 
жетінші сыныпта комсомол қатарына өтуге дайындығым-
ды да тебірене еске аламын. Кішкене кітапша ережесі бір-
неше бөлімнен тұрады. Оны жатқа білу керек. Сол ережені 
жаттағанымның бір қызық сәтін жазуды жөн көрдім. Анам 
совхозда қойшы болып жұмыс атқарады. Жанұяда үлкені 
болған соң сабақтан кейін анама көмектесуге барамын. 
Қолымда кітапшам, қойнымда қозы ереже жаттап жүрем. 
Мені көрген Сауытбаев Сұраған ағай мен Айжан апай не 
коммунист боласың ба? деуші еді. Ия, мен ең бастысы жақ-
сы адам боламын деп жауап қайыратынмын. 
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Ортада мен, оң жақта жан құрбым Маржәмә және Нұржамиля.

Көрші құрбыларым, оңнан солға қарай: Зураш, Вера, мен, Эмма.
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АЯУЛЫ АСЫЛ ӘЖЕЛЕРІМ

Ауылымыз үлкен болғандықтан Қыдыр, Алтай, Ақмыр-
за көшсі деп бөлінетін. Біздің көшенің үлкендері Атамбай 
ата, Мырзагемел, Бейсенбай ел билеген, Біржан, Бірім-
жан, Махамбет, Уәли, Нұрманғали болатын. Үлкен аталар 
жиылып алып, қыр басында әңгіме айтып отырғаны кейде 
елес береді. Ал ақ жаулықты әжелерім Шаңдақ, Қымбат, 
Ақбөпе, Асылтас, Мәни, Зейнеп, Сағила, Көпей, Шәрипа, 
Күлзипа, Рәзия. 

Әжелеріміз қыздары мен немерелеріне жарыса отырып 
алаша тоқыйды, текемет басады. Бізді жинап алып жүн 
түткізеді. Өздері ұршықпен жүнді иіріп жіп жасайды, әр 
түрлі бояумен бояп, келептеп кептіреді. Келептеп шар-
баққа іліп қойған жіптер не бір қәзіргі дүкендерде тұрған 
қуыршақтай тізіліп тұратын. Кепкен соң алаша тоқыйтын 
үйге өздері жиналады, бізді шақырып алып, жіпті дома-
лақтап доп сияқты дөңгелетеді. Қуана-қуана жіпті домала-
тып біткенше жарысамыз, қайсымыз бірінші бітіреміз деп. 
Бірінші бітіргенді, әй өзің пысық екенсің деп Ұмсынтайды 
мақтап жатады. Шынында да ол өте пысық әйел болды. 
Жіп дайын болған кезде, жерге қадалар қағылады. Қым-
бат әжем арқау жіптерін тізеді, ал біз болсақ жіпті жүгіртіп 
жарыса айналдырамыз бояу түріне қарай. Сөйтіп әжелер, 
қыздар болып бір күнде алашаны құрып тастаймыз. Содан 
кейін әжелерім қою шайды құртпен терлеп ішкенін көріп, 
төрттүлік сиыр сүтінің қәдірін түсіндім. Әжем айтқан сөз 
Ақты төкпе, баспа, қаспақты пышақпен қырма, мал сүті 
қайтады дейтін. 

Келесі күні Мәни әжеміз киіз басуға шақырады. Қатар 
тізіліп отыра қалып жүн түтеміз. Торғын, Жұмағыз, Мүс-
лимә әпкелеріміз жүнді сабайды. Екі таяқты алып қатты 
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- қатты жүнді ұрғылайды, таяқпен көтерілген жүн, аспан-
дағы бұлт тәрізді көрінетін. Сабау аяқталған соң, шидің 
үстіне жүнді қабаттап, тегістеп салады, оны алақанмен 
ұрып тегістейді, бізді бірнеше мәрте жүргізеді, кейін үстіне 
боялған жүннен табақ-табақ етіп, ою өрнегін салады, оны 
да алақанмен тегістейді, арасына су себелеп отырады. Біт-
кен кезде шимен бірге коса домалатады, екі жағынан арқан 
жіппен байлап ал енді домалатып аяқпен текпілеңдер деп 
бұйырады. Барлығымыз бірдей текпілеп шаршағанша жү-
гіреміз. Әжелер мақтаған сайын қыза түсеміз. Біраздан 
кейін шиді алып тастайды. Ендігі жұмыс апатайлар Бикен, 

Асыл әжем, бауырым Жұмағали, Нұржамилә, Гүлнар жиен, мен.
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Тыныштық, Үміт, Дәметкен, Майраш, Зәкен, Дариқа менің 
анам бәрі киізді ыстық сумен тамшылата себелеп, білектеп 
соғады, қайтадан тепкілеу, соғу. Бір кезде киіз дайын бо-
лады, оны шарбаққа кепкенше жайып іліп қояды. Кепкен 
киіз қәзіргі палаз кілем сияқты болып шыға келеді. Әжеміз 
тетелес сіңлім Нұржамила екеумізге алаша мен киіз басқа-
ны есіме түсіп, қыдырдың әжелері мен аптайларын тізіп 
шықтым. Зират пен ауыл арасында үлкен дөң бар, сол дөң-
де асыр салып ойнаймыз. Кешкісін мал қайыруға шығу үл-
кен мереке. Сол жерде асық ойнап доп қуалап, тығылмақ 
ойнаймыз. Бейсенбай үйі көше басында болатын, ол кісіні 
құрметтеп баба дейтінбіз. Қәзір сол қара шаңырақта неме-
ре шөберелері тұрып жатыр. Есік алдында Рәзия, Көпей 
апам отырып бізге ақылдарын айтып отыратын. Ер бала-
ны теппе, үлкеннің алдын кеспе, кішіге қамқоршы, бір - 
біріңді ренжітпей, тату болыңдар деп айтушы еді. Сол та-
тулығымыз жарасып Алтай, Ақмырза балалары біреуімізді 
ренжітсе, жабылып күш көрсететінбіз. 

АЛТЫН ҰЯ МЕКТЕБІММЕН ҚОШТАСУ

Туған жердің ауасы, өзім асыр салып ойнаған дөңі мен 
соқпақ жолдары бұл күнде жүрегімде сағым болып есіме 
түскенде балаша қуанып шаттанамын. Себебі балалық 
шағым, өткен күндерім, еске алар абзал жандардың өне-
гелі істері, тәрбиелі сөздері өміріме сабақ болды. Өмірге 
деген қызығушылық артып, мақсатыма жетуге дем берді. 
Кішкентай кезден Ыбырай атам сияқты жақсы ұстаз болу 
арманым болатын. Мектебіміз сегіз жылдық. Мың тоғыз 
жүз алпыс сегізінші жылы мектепті бітіріп, енді не істесем 
екен деп отырғанда нағашым Қабиден жанұясымен ауылға 
демалыста қыдырып келді. Анамның мен туралы айтуы 
ақ мұң екен, алып кетем, оқуға түсірем, әйтпесе ауылда 
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оқымаған надан болып қалады. Бұл жиенімнің келешегі 
зор мақсатына жетуге қол ұшымды беріп көмектесем деді. 
Анам құптап еді, әкем қарсы болды. Бармайсың ауылда қа-
ласың, әжем де әкемнің сөзін құптап жібергілері келмеді. 
Арманым ұлы ұстаз болу, арманыма балта шаппашы де-
сем, қайбір оқу қалаға барып, секеңдеп күйеуге кету ғой 
ойлағаның деп жекіп тастады. Мен болмай нағашыма еріп 
кетуге бел байладым. Әкемнен естіген алғашқы реніш сөзі 
жүрегімде қатып қалды. Анам жылап Аллаға аманат, ақыл-
ды бол құлыным деп қала берді. Ауылым алтын бесігім, 
туып өскен жеріммен қош айтысып Целиноград қаласына 
аттандым. Кладбиннен мінген автобус желдей желіп, жол-
мен зымырап келеді. Жол жиегі жасыл желек, ақ қайың-
ды орман, кәдімгі көйлегін жайып билеп тұрған қыздарға 
ұқсайды. Егінді алқап құтты кілем төсеп қойғандай. Авто-
бус терезесінен туған жер сұлулығын тамашалай отырып, 
елімнің көркемдігін, ауасының таза екендігін ұқтым. Жүй-
ткіген көлік Қызылжар қаласына жетті. Ол кезде Петро-
павл – Жезқазған поезы жүреді. Сол поезбен қалаға келіп 
жеттік. Жангелдин көшесіндегі он бірінші үй, отыз жетін-
ші екі бөлмелі пәтер. Дәліз, сол жақта асхана, тура өтсең 
қонақ бөлмесі, оң жақта жатын бөлме. Төртінші қабатта 
орналасқан. Алмагүл, Жомарт деген балалары бар. Мен 
және Ұрқия тәтенің сіңлілері Бақыт, Балқия, Сара барлығы 
сегіз жан аядай үйде тұрып жаттық. Сынаққа дайындалу 
үшін қол жуатын бөлме, дәретхананы босатпаймыз. Ар-
тынан нағашымның кенжеқызы Бибігүл дүниеге келді. Тә-
тем жұмыста оны өзім жөргек күнінен бастап тәрбиелеп 
өсірдім. Екі жасқа толғанда оқуымды бітіріп елге кеттім.  
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АРМАН ҚАЛА

Мың тоғыз жүз алпыс сегізінші жылдың шілде айын-
да ауылдан қалаға оқу іздеп келген жанның бірі болдым. 
Қаланы қәзіргі Нұр-Сұлтан қаласымен салыстыру ара-
сы жер мен көктей. Бұрынғы ғимараттар бұзылып, жаңа 
зәулім үйлер салынған. Целиноград қаласының аталу се-
бебі, Қазақстанда тың жерді игеруге байланысты. Бұл бір 
мың тоғыз жүз елу төртінші жылдары Қазақ жеріне комсо-
молдық жолдама алып, Ресей жастары ағылып келе баста-
ды. Сол келген басқа ұлт өкілдері біздің елде тұрақтап, 
ұрпақ өрбітіп тұрып жатыр. Елімізде әр ұлтты халықтың 
шоғырланып жиылуының себебі осы. Бұл күнде бір үміт, 
бір ел, бір бағытпен ғұмыр кешудеміз. Ел бірлігі халық 
тұрақтылығын нығайтуда. Ел президентінің көрегенді-
гінің арқасында ел тыныштығы сақталуда. Тәуелсіз ел 
туы желбіреп, көк тудың астында балаларым, немерелерім 
бақытты ғұмыр кешуде. Туымыздың желбірегені, ел таң-
баның беріктігі, әнұранымыздың шарықтап шыққан әуені 
мен үшін, елім үшін үлкен жеңістік. Алладан тілеуім елім 
тыныш, жұртым аман, халқымның ауыз бірлігі жарасып 
жақсылық болуы. Туымызды жықпай қолдан қолға табыс 
еткен бабалар рухы қолдаған, ту тұғыры берік болғай. Бір 
мың тоғыз жүз сексен алтыншы жылғы төңкерісте, қыр-
шын кеткен жастардың аңсағаны да осы тәуелсіз бейбіт-
шілік заманы еді ғой. Тың игеру кезінде көтерілген қала-
мен бірге мен де бой түзеп, ер жеттім. Төрт жыл студенттік 
өмір, қызығы мол кештер, ұмытылмас сәттер, өмірімнің 
биік шыңға шығу сәтінің алғаш есігі ашылған күн есім-
де сақталды. Қаланың Мир көшесі он бесінші номерлі 
ғимарат Әлібек Майкөтов атындағы педагогикалық уче-
лишенің бастауыш сынып мұғәлім дайындайтын бөліміне 
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құжат тапсыруға келе жатырмыз. Жол қыйлысы болған, 
нағашым екінші жаққа өтіп кетті, мен жол жиегінде қала 
бердім. Кісілер бірінен соң бірі өтіп жатыр. Нағашым неге 
өтпейсің десе, қалай өтем үлкен кісі жолын кесуге бол-
майды деп тұра беріппін. Кешке дейін тұрасың ба? Бұл 
саған ауыл емес қала деп нағашым қаттырақ айтқан соң 
орнымнан қозғалдым. Қалаға алғаш келуім осылай есте 
қалды. Білім алуға кірістім. Мамандығым бойынша дәріс 
берген мұғәлімдер жайлы айтар болсам, ол кісілердің 
орны бөлек. Өзім тарих пен әдебиет пәнін жақсы көретін-
мін. Сондықтан болар әдебиет пәнінен Мақшанова Сара 
Хамидоллақызы, тарихтан Омаров Оспан Омарұлы, неміс 
тілінен Вагнер Рейнгольд Христианович берген сабақтар 
жиі есіме түседі. Орыс тілінен Ибатулина Совья Яковлев-
на берген білім екі тілді меңгеруіме себеп болды. Ауыл 
мектебі орыс тілі сабағын қазақ тілінде түсіндіретін. Орыс 
тілі сабағын меңгерудегі қыйндық кітап бетін жаттап алып 
айтып жүрдім. Ұстаздың жаныма келіп, оқып тұрсың ба? 
деген күндері болатын. Кураторымыз Шалтыкова Елемес 
Қабылдақызы жаны жайсаң, түсінігі мол адам. Топта жиы-
рма жеті қыз, үш ұл болдық. Жас өспірімнің мінез құлқы 
– ауытқып тұрады, сол себепті адами мінез қалыптасу үшін 
«Мінезім менің қандай?» деген тақырыпты көп айтып, тәр-
биелік мәні бар сөзді апайымыз тілге тиек ететін. Анамы-
здай қамқоршы болған анамыз, бұл күнде сексеннен асқан 
Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны. Студенттік өмір зымы-
рап өте шықты. Маған жолдама Торғай облысы, Арқалық 
қаласына берілді. Жаңа бастау алған қала, ешкімді біл-
меймін, ол жаққа баруға жүрексіндім. Нағашым беделді 
қызметкер, онда бармау үшін рұқсат қағазын алып берді. 
Ол кезде қәзіргідей жұмыс іздеп жүрмейсің, бар деген 
жерге міндетті түрде барасың. Қолыма жолдама тиген соң 
туған жерге оралып еңбек жолын бастадым. Достарыммен 
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қоштасу кезі әлі есімде, бес жылда бір маусым айының 
тоғызы күні кездесуге уәделестік. Өкінішке орай тағдыр-
дың басқа салған азабы болар, қимас достарыммен арада 
қырық жыл өткенде жолықтым. Балаларым өсіп, немерелі 
болған шағымда курстастарымды іздеп тауып алдым. Жыл 
сайын Нұр-Сұлтан қаласы, Бәйтерек манументінің жаны 
маусымның тоғызы күні кездесіп тұрамыз. Бұл күнде 
бәріміз әжеміз. Бірақ бір бірімізге қыздар деп сыйласамыз. 
Ұжымымыздың осылай қалыптасуы Елемес апай берген 
тәрбие деп ойлаймын. Басымыз қосылып бақыйлық болған 
үш ұлымыз, Жақан, Алпамыс, Өмірбекті сағынышпен еске 
алып, дұғамызды оқып әңгіме етеміз. Студенттік өмір қан-
дай тамаша. Қызығы мол жылдар, әрине естен кетер емес. 
. . 
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ЕҢБЕК ЖОЛ БАСТАУЫ

Мың тоғыз жүз жетпіс екінші жылдың шілде айында 
төрт жыл бірге оқып, бір жанұядай болған құрбыларым-
мен қимай қоштасып, еңбек жолын бастауға жол тарттық. 
Өзімнің туған жеріме оралып, Октябрь бастауыш мектебі, 
бастауыш сынып мұғалімі болып орналастым. Шағын 
ауыл жетпіске тарта үй, ұзын екі көше бойы орналасқан. 
Батысында Сарыбалық көлі, шығысы мен оңтүстігі май-
ысқан ақ қайыңды орман. Мектебі төрт бөлмелі ағаш үй, 
пешті жағып жылытады. Сыныптар бір мен үш бір бөлме-
де. Екінші және төртінші сынып екінші бөлмеде, төртінші 
бөлме шағын ғана мұғәлім бөлмесі. Әр бөлмеге кірер дәліз 
шағын, есіктерін ашсаң соқтығысып жатасың. Оқушылар 
саны отыз. Әр сыныпта сегіз, бес, төрт партадан. Мектеп 
директоры Байзақов Еркін және мен екеуміз, ауылдың 
өркендеуіне, жас буынға тәрбие мен білім беруде аянбай 
еңбек етіп, ауыл ризашылығына бөленіп еңбек жолымның 
алғаш қадамы сәтті басталды. Алғаш әріп танытпасамда 
бастауыш буыннан шығарып салған шәкірттерімнің көбі 
қызметте. Әр адам өз мамандығын жақсы меңгеру үшін, 
ұстазына қарап бой түзеуі сөзсіз. Менде ағайыма қарап, 
білмегенімді сұрап, білгенімді балаларға үйретуден жа-
лықпадым. Ауылда көзі ашық оқыған жандар санаулы - 
ақ. Ауыл адамдарының санасын оятып, өмірге деген қы-
зығушылығын ояту басты міндет. Балаларын жетектеп 
әкеліп, тапсырар алдында қызым міне балам, оқытып адам 
етіп тәрбиеле, қолыңа тапсырдым, түбінде мендей оқы-
маған надан болмасын, үлкен елге сыйлы, құрметпен қа-
райтын адам болсын, тапсырдым бір өзіңе деп кетіп қала-
тын. Ал осы сөз, олардың айтқан ой пікірлері мені әруақыт 
қатты толғандыратын. Маған мынадай ой келді, бала тәр-
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биесі оңай емес ең бірінші ата - ана тәрбиесін жолға қою 
мақсатымен оларды жиі мектепке шақырып, жиын өткізіп 
бала тәрбиесі жайында баяндама оқып, пікір - талас, жа-
рыс сөздер ұйымдастырып аналар білгенін біле алмай жүр-
гендерге түсіндіріп, уақыт зымырап өтіп жатты. Октябрь 
ауылы ауылымнан жеті шақырым жерде. Әкемнің бөлесі 
Пшенбаев Қайыржан үйінде тұрдым. Оның анасымен 
менің әжем апалы сіңлілі. Арғы аталары Орман, Бөсі-
байдан тараған Елеманқызың үлкені Үмітшақ, Мойшақ, 
Орынбасар, Дәметкен. Қарым қатынас алыс берісіміз жақ-
сы болды. Ол үйде өз үйімдей, еркін қол жеткенімді алып, 
сайрандаумен болдым. Жолдасы Айтжан аптайым қоңыр 
көзді, қара торы, қыр мұрынды, көзі ботаның көзіндей 
мөлдіреген, жанарынан нұр төгіліп, мейірім шуағы төгіліп 
тұрушы еді. Шәй ішіп отырып, сырымызды айтып бауыр-
дай болып кеттік. Бақытжан, Батыр, Гүлістан деген бала-
лары кейін Айнаш, Бүркіт атты кенже ұл-қызы менің көз 
алдымда өсті. Оларды да өз бауырымдай көрем осы күнге 
дейін араласып тұрамыз. Бөлем дүкенші аптайым көмек-
шісі, дүние дегенің қат ақшаңа сатып алуға іздеп таппай-
сың. Ай сайын дүкенге жұмысшы кеңесі арқылы ғана бес 
сандра зат түседі. Оған легу үшін түн қараңғысынан ауыл 
адамдары кезекке тұрып, леккені қуанып, леге алмаға-
ны айғай шумен тарасатын. Езулі әйелдер бізге Ғалиядан 
қалған зат тимеуші ме еді, алған шығар таңдаулысын деп 
күңкілдейтін. Жастайымнан іс тігуді ұнататынмын. Әдемі 
көйлек үлгісін қөрсем, сондай көйлек тігуге, әжемнің сан-
дығын ашып, ішінен кездемені таңдап, пішіп оны кигенге 
дейін асығатынмын. Іс тігуге баулыған ағайын көрші Ма-
ряш аптайым. Ол кісінің қолынан шыққан киім дүкенде 
сатылатын киімнен ешбір жері кем болмайтын. Жанында 
отырып қалай қайшыны ұстағанын көріп отырып, өзімнің 
киім тігуге деген ынтамның ашылғанын да сезбей қалып-
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пын. Кішкене кезімнен неше түрлі қуыршақ жасап, оған 
киім кигізіп ойнайтын уақытымның зая кетпегенін сезінем. 
Тіккен көйлегімнің бір жері келмей қалса аптайыма маза 
бермеймін, ол кісі де қабақ шытпай тігіннің қыр сырын 
үйретуден жалықпайтын. Тіккен көйлегімді көріп мынаны 
қашан алдың деп достарым сұрап жататын. Бір мың тоғыз 
жүз жетпіс төртінші жылы ауылда жаңа мектеп ғимараты 
салынып мектебіміз Октябрь сегіз жылдық мектебі атанды. 
Мектеп директоры Макентаев Салық ағай, ұжымды басқа-
рып, тамаша басшы болуымен көзге түсті. Мектеп көшенің 
батыс жағында ауылдың шетінде орналасқан. Қәзіргідей 
жүйткіген көліктер жоқтың қасы. Сенбі жексенбі күндері 
жеті шақырым жерді жаяу жүрем, жұмыста тоғызда бо-
лам. Ауыл адамдарымен де тіл табысып көпшіліктің риза-
шылығын иелендім. Мектеп жаңа салынған болғандықтан, 
сабақтан кейін мектеп ішілік жұмыстарды түнгі сағат он 
бірге дейін жасаймыз. Аз уақыт ішінде басшымыз Салық 
ағайдың арқасында аудан, облыс көлемінде жақсы мек-
тептің бірі болды. Шәкірт қызығушылығын арттыру, ата 
- анамен бірге жұмыс жасау нәтижелі болды. Жиналыс 
жиындарда ата - ана жүрегінен шыққан пікірлерін тыңдап, 
сабақты өмірмен байланыстыра беру көңілімнен шықты. 
Ауылдың өркендеуіне ат салысып, қоғам жұмысына бел-
сене қатысып көпшіліктің құрметіне бөлену бақытымның 
бастауы еді. . . 

АУЫЛ КЛУБЫ

Көшенің ортасында мәдениет үйі орналасқан, Мәдени-
ет үйі жартылай салынған төбесі дұрыс жабылмаған, те-
резесі ашық, жел үрлесе өңменіңнен бірақ өтеді. Соққан 
желге қарамай кешкісін ауыл жастары жиылып би билеп 
сауық құрамыз сахналық қойылым қойып, ән шырқап ауыл 
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халқына мерекелік концерт ұйымдастырамыз. Сол жылда-
ры ауыл жастарының қатысуымен қойылым қойып, өнер 
көрсету байқауы жарияланды. Клуб меңгерушісі болып 
Кенжегалина Мәну тағайындалды. Комсомолдар коми-
тетінің төрайымы болып, ауыл жастарын мәдениеттілікке 
шақырып, жастар ісі оңға басты. «Қаратай сен жалғыз емес-
сің» пьесассы сахнаға сәтті шықты. Ондағы басты роль-
ді жақсы сомдағаныма жұрт риза болды. Жеке ән тақпақ 
айтылып, артынан тесігінен жел үрлеп тұрған клубта би 
билеп көтеріңкі көңілмен үйге қайтатынбыз. Гүлмәйра 
Орташева фельшер, Гүлзира Жаманова есепші, Райхан Бо-
ранбаева, Рәзия Шәйкенова деген құрбыларыммен жақсы 
тіл табысып кеттік. Байқауда жүлделі орын алып, аудандық 
Знамя труда газетіне мақала жарияланып бір қуанышқа 
кенелдік. Маңайдағы Ленин, Тауағаш, Орталық, Сарман 
ауылдарына өнерімізді көрсетіп, ауыл жастарымен тығыз 
қарым қатынаста араласып, концерттен кейін қой жеп, шәй 
ішіп таң ата үйге келеміз. Достығымыз соншалық, біздің 
қыздарымыз Тауағаш жігіттеріне тұрмысқа шығып, тіптен 
туыс болып кеттік. Жуына сала киім ауыстырып мектеп-
ке жүгірем. Мектеп директоры мұғалімдерді таңғы тіле-
гін айтып, күліп қарсы алатын. Еркін ағай екеуміз болған 
ұжым, тоғыз кісілік ұжымға айналып, жасалған игілікті 
істер көбейе бастады. Қоғам жұмысына белсене араласып, 
ауыл мәдениетінің өркендеуіне жұмыла кірістім. Мектеп 
маңына ағаш отырғызу, мәдени іс шараны іске асыру, ауыл 
жастарын мәдени орталыққа шоғырландыру мақсатымен 
клубқа кино қойылады. Кино жүргізуші Ғалиолла ағай. 
Кино басталар алдында ауыл адамдарына үгіт насихат ай-
тылады. Ауылда мұғәлім лауазымы биік жоғары тұратын. 
Балалар қәзіргідей мұғәліммен сөз таластырмақ түгіл, қар-
сы көрсе бұғып қашып кететін. Мұғәлім бәрін білетін адам 
деген көз қарас қалыптасқан. Ауыл адамдары жиі сұрақ 
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қойып, нәтижелі жауап күтетін. Балауса жеткіншекті пио-
нер қатарына алудың маңызы, комсомол не жасауы керек, 
партияға өткен адамның мақсат міндеті айтылатын. Ауыл 
адамдарын ауыз бірлікке шақырып, ұжыммен жасалған іс 
нәтижелі болуын түсіндіретінбіз. 

БАЛА МАХАББАТ

Еңбегім бағаланып елге танымал көпке сыйлы болып, 
үлкендердің ризашылығы менің еңбек етуіме қанат бер-
гендей болды. Үлкенді сыйлап, кішіге қамқорлық көрсетіп, 
ұстаздық өмірімнің алғаш баспалдағы көңілімнен шығып 

Ауыл жастары.
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жатты. Осы ауылда өмірлік жарым Аманкелдіні жолықты-
рдым. Ол жауынгер әскери борышын өтеуде демалысқа 
келген. Мәдени орталық клубта кезекті отырыстан кейін, 
биге қәзіргі дискотекаға қалдым. Биге шақырды таныстық. 
Бір мың тоғыз жүз жетпіс үштің көктем айы. Сенбі күні 
үйге шығарып салады, жеті километр тұратын ауылға жаяу 
барамыз. Себебі жүйткіген көліктер жоқтың қасы. Көлік 
атқа жегілген арба. Оның қарындасы Алмамен үй арасы 
жақын дос болдық. Кім білген, достығымыз туысқа айна-
латынын. Әскери борышын өтеп келген күні ауыл жастары 
жиылып оның үйінде кеш өткізілді. Кеш аяқталған соң мені 
үйге шығарып салды. Ештеңе жоғалтқан жоқсың ба? – деді 
де, менің сол қолымның бес саусақ қолғабымды көрсет-
ті. Осы қолғабыңды әр уақыт сол жақ қалтамда жүрегіме 
жақын ұстадым. Енді міне алуыңа болады деп қолғабым-
ды ұсынды. Маған деген көңілінің ерекше екенін білдірді. 
Алғашқы бала махабатым барын әскери борышын өтеуде 
екенін, арамызда бір түсініспеушілік бар, соны шешіп ал-
майынша жауап бере алмайтынымды айтып, мен үшін ол 
қымбат жандардың бірі екенін айттым. . . 

Алғашқы махабатыммен бірінші сыныптан жетінші 
сыныпқа дейін бірге оқыдық. Сегізінші сыныпта ол қа-
ладағы интернатқа оқуға кетті. Бала махабат оқушылық 
өмірдегі қызыққа толы жәйттарды айтысып хат жазысып 
тұрдық. Сегізінші сыныпты аяқтаған соң Целиноград 
қаласына оқуға түсіп, екі курс бітіргенге дейін бізде тек 
оқушылық өмірден ғана хат алысып тұрдық. Оның бірге 
оқыған жолдасы Жолбосын екеуі қарсы алып, шығарып 
салып вокзалда кездесетінбіз. Оныншы сыныпты бітірген 
соң Целиноградтың ауыл шаруашылық институтына емти-
хан тапсырып өте алмаған соң, Покровка орталығындағы 
ауылшаруашылық техникумының мал дәрігерлік бөліміне 
түсті. Сонда бір қызбен қарым қатынасы жақсы дегенді 
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естідім. Естіген соң хат жазбай қойдым. Төртінші курста 
мемлекеттік практикаға ауылға келгенімде, хат жаздым. 
Сен деп соққан жүрегім өзгерді арамыздағы махабат біт-
сін, кінәні өз бойыңнан ізде. . . 

Мектепте сабақ беріп тұрғам досы Мәлгәждар еке-
уі келіп кешірім сұрады. Екеуміздің бір - бірімізді жақ-
сы көретінімізді ауыл жастары білетін. Сезімін бағалай 
білейін дедім де қайта оралдым. Практиканы аяқтап оқуға 
кеттім. Ленин мектебінің тәлімгер ұстазы Ақатай Бейсен-
байұлы сабағымды жақсы бағалап үздік баға қойып берді. 
Екінші сыныпта білім берген шәкірттерім бұл күнде ата-ә-
же болып немере сүйіп отыр. 

Оқуды бітіретін жылы алтыншы мамырда оны әскер-
ге алатын болып, жолдастарын ала келіпті. Мамыр мере-
кесіне демалысқа үйге келген болатынмын. Әскерге ба-
ратын азаматты ел адамдары құрметтеп дастархан жайып 
батасын беріп, сапарға аттандыратын, салт-дәстүрі бой-
ынша қонаққа ауыл жастарын қоса үйге шақырып ата-ана 
рұқсатымен қонақ қылдым. Мамырдың төрті күні қалаға 
келдік. Покровкада достарым мен үшін кеш ұйымдасты-
рмақшы, соған баруым керек деп автобусқа мінді де кетіп 
қалды. Келгенше сапаржайда жан құрбым Мәржама еке-
уміз тосып қала бердік. Егер мені шын қалаған болса неге 
тастап кетті? Түсінбедім мені не үшін тастап кеткенін. 
Теңім емес деген болар осылай түсіндім. Дегенмен алыс 
сапарға кетіп барады келуін тосып, шығарып салдым. 
Алғашында үш хатына бір жауап жазып жүрдім. Қанша 
жазбайын десем де алғашқы махабат қыймайды екенсің. 
Соңында мүлде хат жазбай қойдым, ол да жазбады. Ақы-
ры арамыз суый бастады... 

Ал жарым құдай қосқан қосағым Аманкелді туралы 
жазар болсам, онымен сезімім оянып, достығымыз маха-
батқа ұласады деп ойлаған жоқпын. Алғаш көрген сәттен 
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ұнағаны кісіге жақындығы, кішіпейіл мейірімділігі, ақ 
жарқындығы. Бауырларына деген көз қарасы, ата-анаға 
ерекше көңіл бөлетіні, баурап алды. Ал мен болсам ол 
туралы көп ойлай бастадым. Кештерде сынап отырамын. 
Оның қыз балаларды сыйлауы достарына деген қарым-қа-
тынасы, үлкенге деген сыйы, кішіге деген қамқоры сондай 
ұнады. Күндер зымырап өтіп жатыр бар күш жігерім ба-
лаларға сапалы білім беру, қоғам жұмысына араласу. Бір 
бөлмеде екі сыныпқа сабақ түсіндіріп, олардың жауабын 
тыңдап, тәрбиелеу, білімін бағалау алғашында қиындау 
болды, бірақ артынан үйреніп кеттім. Сабақ жүріп жатқан 
есік тықылы естілді. Шықсам ауыл жастарының бірі Айбат 
екен. Алғашқы махабатың әскерден келіпті, түстен кейін 
келеді, тос деп кетіп қалды. Айтқанындай келді, шықтым 
аман - есен келгеніңе қуаныштымын, бірақ кешіңе бара 
алмаймын. Себебін мынаны оқысаң түсінерсің деп жазып 
қойған хатты ұсындым. Оқып шықты да, енді түсіндім ара-
мыздың неге суығанын. Кешір мені қателестім, жүрегім 
саған ғана арналған деп тұрып алды. Саған деген жүрегім 
мүлде соқпайды, бақытты бол. Өтінемін осымен бәрі біт-
сін, қатты ренжіттің. Бойымдағы жаман мінез бір беткей-
лік, айтқаннан қайтпайтын қайсарлық. Осындай жаман мі-
незден алғашқы махабатыммен хош айтыстық. 

Ол кетті ал Аманкелді болса есігінің алдында бақылап 
тұрыпты, сол сәтте кәртоп егілген егістікті аттап жүгіріп 
келді де, мені құшақтап кетпегеніңе ризамын деді. Себебі 
сен менің қол жетпейтін асылымсың деп көтеріп алып шыр 
көбелек айналды. 

Мен басымның қатты ауыратынын себебі жетінші сы-
ныпта оқып жүргенде марқұм сыныптасым Кірмаңдаев 
Жамбыл есікті теуіп ашқанда қақ маңдайымнан тиіп, 
шекем торсықтай болып ісіп кетті. Есіктің тақтай қа-
лыңдығы үш сантиметрдей. Ауырсада шыдап жүре 
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бердім. Ата-анам жұмыста дәрігерге апармады кейін 
басым ауырып жатып қалатын болдым, қатты соққы-
ның әсері болар. Мен оған ауыратынымды айтқанда, 
сен қасымда болсаң бәрі жақсы болады. Ал осы сөз 
оған деген сенімімді арттыра түсті. Оқу жылы аяқталып 
ауылға кеттім, екі күнде бір кездесіп тұрдық. Алғашқы 
махабатымды әскерден келгеннен кейін Сапарғали мен 
Ләззәт құрбымның тойында көрдім. Тойда дәл қарсы ал-
дымда отырды. Сол кеште билеп жүргем, музыка біткен 
кезде жаныма келіп айтар сөзім бар қыдырып келейік 
деп өтінді. Қандай сөз біздің айтар сөз біткен дедім де, 
бұрылып тойдан ерте кетіп қалдым. Бір ай қалада облы-
стық мұғалімдердің білімін жетілдіру курсын тәмәмдап 
үйге келдім. Анам бұзау күтуші, дем алсын деп орнына 
жұмысқа барғам. Бұзау бағып шаршап келе жатқам, Са-
парғали үйінен шықты да, мында келші бір шаруам бар 
деп өтінді. Үйге кірсем алғашқы махабатым отыр. Аман-
дасып бірәз отырғаннан кейін, мен сені сүйемін, не бол-
ды арамыз, қайтып оралшы. . . Хатта түсінікті етіп жазып 
едім ғой. Ол хатты жыртып тастадым. Ендеше түсіндіріп 
берейін дедім де, басынан аяғына дейін айтып бердім. 
Менің орнымда өзің болсаң қалай істер едің? Сүйем де-
ген сөзің қайда, менен қателік кетті, кешірші мені. . . 
Жүректен шыққан сөз қайтып орын таппас. Төрт жыл 
бойы Целиноградта оқығанда талай жігіттер көңілін 
білдіргенде бір сен деп келгендегі жасаған сыйың осы 
болды ғой. Бақытты бол. Аман сау болайық деп орным-
нан тұра бергенімде, иә айтуға оңай қайтып оралсаң 
жетер едік сол бақытқа. Бұл біздің ақырғы кездесуіміз 
шығар, тым болмаса бейнең қалсын жүрегімде отыршы. 
Бір бірімізге үнсіз бес минуттай қарап отырдық. Оның 
қарағаны мұңлы көзі жүрегімді дір еткізді. Кім білсін 
шынайы сезім болар. Бірақ бәрі кеш еді...



39

БЕЛСЕНДІ ДЕ, БЕДЕЛДІ ӨМІР ЖОЛДАРЫМ

Ғалия Өмірбекова 

АСЫЛ ЖАРЫМ АМАНЫМ

Маусымның тоғызы күні Аманкелдінің ата-анасы сы-
рға салып кетті. Биыл тұрмысқа шығам деген ойымда 
болған емес. Аяқ астынан бәрі қалай болғанын білмей 
қалдым. Осының тез болу себебі түс, аян дейді көп қызыл 
гүлдің ортасында тұрдым, алдымнан Аманкелді шықты, 
гүлдің біреуін үзіп алып оған ұсындым. Таңғысын Дәмет-
кен апама болғанды баяндап бердім. Гүл ортасында тұрға-
ның көп жігіттер сенімен танысқысы келетін белгі, соның 
ішінен таңдағаның. Ол жігіт жақсы мықты жанұя бола-
сыңдар деп тілегін білдірді. Кім білген өмірінің қысқа 
болатынын. . . Сол жылы Нүржәмила оқуын бітіріп Алма-
тының нархозына түсуге шешім қабылдады. Балы жетпей 
оқуға түсе алмады. 

Бір мың тоғыз жүз жетпіс төрттің қазан айында шаңы-
рақ құрдық. Бақыттан басым айналып шаттыққа бөлендім. 
Ол жүргізуші іс сапармен жиі шығады. Ал мен болсам 
аман-есен келгенше жолын тосумен болам. Атам совхоз-
дың беделді қызметшісі, енем үй шаруасымен айналыса-
ды. Көрікті әнді жақсы айтады. Ауыл жиыны ол кісінің 
әнін тыңдамай аяқталмайтын. Бала тәрбиесі, үй шаруасы-
на жауаппен қарап шаңырақ ұйтқысы бола білді. 

Тұңғышым Айдынгүліме аяғым ауырлағанда жерік 
асым сусын лимонад пен алма болды. Еттің иісін ұнатпай-
мын, шайға мүлде қарағым келмейді. Тамақ істегенде есік 
алдында жүретінмін. Жағдайымды сезген апам сусын мен 
алманы керует астына қойып, жеп іш айналайын дейтін. 
Әлі есімде тұңғышым туған күн. Қайынсіңлім Алма тұр-
мысқа шығатын боп, апам, Зейнегүл үшеуміз қалаға қыз 
жасауын алуға жолға шықтық. 

Жолда тұрғанда толғақ қысып, жанымды қоярға жер 
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таппадым. Тәтем болса қәзір тусаң атын Жолдыбай қоя-
мыз деп күледі. Ақыры не керек жолда ауруханадан бірақ 
шықтым. Кешке дейін толғақ қысты. Сағат жеті кезі Ама-
ным келіп, перзентхана терезесінен сөйлестік. Оның кел-
гені, айтқан сөзі ем болды ма, кім білсін, кеткен соң сағат 
сегізде тұңғышым дүниеге келді. Есімін әжесі Айдай гүлім 
болсын деп Айдынгүл қойды. Ата-әжесінің қуанышында 
шек жоқ. Баламызды иіскеуге де бермейді, емізіп болған 
соң алып кетеді. Олар жоғында баламды құшағыма алып 
аймалап сүйіп алатынмын. Көріп қойса сен әлі өзің бала-
сың ойна да күл дейтін. Туғаннан кейін екі ай өткен соң 
жұмысқа шықтым. Екі сағатта бір, жүгіріп келіп емізіп 
кетем. Ене келін арасындағы қарым - қатынас ерекше еді. 
Жарықтық жатқан жері жайлы, кәбір іші нұрға толсын. 
Ақыл кеңесімен бөлісіп, өз қызындай көрді. Мен де айтқа-
нын екі етпеймін. 

Күндер өтіп жатты қайныларым Бәкібәй, Бауыржан, 
Жасұлан қайын сіңлім Ғалия, ата-енем және біз аядай екі 
бөлмелі ағаш үйде тоғыз жан тұрып жаттық. Ауыл кеш-
теріне барамыз, жұрттың көзі бізде, балалары болса да 
бір-біріне деген көз қарастан жарасымды жұп, үлкен ма-
хабат иелері екені көрініп тұр дейтін. Cол жылы ауылдық 
советке депутат болып сайланып ел игілігіне тынымсыз 
жұмыс жасауды бастап, аудандық бөлімге де таныла баста-
дым. Совхозымыз жаңа құрылып бөлімшелерге үйлер 
салынып жатты. Менде қуынып жүріп үй салуға рұқсат 
қағазын алдым. Үй іргесінен жаңа үй салуды бастадық. 
Бұл көктем айы болатын. Қызымның апыл тапыл жүргенін 
көру бәріміз үшін зор қуаныш. 

Екінші қызыма аяғым ауыр болды. Тағы да жерік ас, бұл 
жолы тұздалған қияр жегім келді. Сол күні орталықтағы 
орыстардан жерік асымды тауып әкелді. Себебі ауылда су 
тапшылығы бақшаға көкөніс егуге қыйын болғандықтан 
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картоп қана егеді. Бір ғана құдық су алу үшін түн қараңғы-
сынан кезекке тұрамыз. Сабақ беріп тұрғам, қияр қолыма 
тие сала біреуін күтірлетіп шайнай бастадым. Аманым 
қарап тұрып жаным ақырын қақалып қаласың деп бәй-
ек болуда. Сондағы жегенім біреу, ойпырмай рахаттанып 
жаным жай тапқанын білсеңіз ғой. Ертегі оқығанда жерік 
асы дегенді оқып ойлағам ол не екен деп. Соны өз басым-
нан өткердім. Атқарған қызмет бағаланып мың тоғыз жүз 
жетпіс жетінші жылы аудандық мәслихатқа депутат етіп 
сайлады. Үш айда бір отырыста есеп береміз. Жасаған жұ-
мыс алдағы мақсат - міндет жоспарын талқылап жүктеме 
аламыз. Мұғалімдік пен қоғам жұмысын бірдей алып жүру 
еш қыйындық болмады, себебі кішкентайым енеммен. 
Бар ынта жігерім ауылдың өркендеуі, шәкіртімнің тәрби-
есі мен білімі. Күндер зымырап өтіп жатты. . . 1976 жыл 
мен үшін нағашым Тайкенов Қабиденді жоғалтқан азалы 
күн еді. Өмір жолы көпке үлгі болатын нағашымды мақтан 
ететінмін. 1933жылы 22 шілдеде дүниеге келген, өзінің ет 
тірлігі арқасында қол жеткен жетістіктері көп, қолы шебер 
іс тігудің шебері маған лайықтап жазғы көйлек тігіп бер-
гені есіме оралып отыр. Көптеген мамандықты меңгеріп, 
«Комунизм нұры» газетінің тілші журналисі болып жүріп, 
өмірінің ең биік шыңы Алматы қаласындағы жоғарғы пар-
тия мектебін бітіріп, журналистиканың егжей – тегжейін 
жақсы меңгерген нағашымды жоғарылатып Ауылшару-
ашылық журналының жауапты хатшысы етіп, 1975 жылы 
Қазақстан Республикасы өкілінің шешімімен тағайын-
дайды. Ешкімнен қорықпайтын, айтқанынан қайтпайтын, 
қара – қылды қақ жарып айтатын өз ісіне адал жан болған. 
Жоғары лауазым бөлімінің комисия мүшесі болып Шығыс 
Қазақстан облысы Семей, Өскемен аумағын іс сапармен 
тексеруге барғанда, орда алар шағында жүрек талмасынан 
небәрі 43 жасында дүниеден өтті. Мүрдесі Алматыдағы 
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атақты зиялы қауым Кеңсай қорымында жерленген. Ба-
сына барып дұға оқып тұрамын. Бірінші жолдасы Мәди-
на апайдан Гүлнәр және Жеңіс атты балалары Атбасарда, 
екінші жолдасы Ұрқия апайдан Алмагүл, Жомарт, Бибігүл 
Алматыда тұрады. Алмагүл мен Жомарт нархозды бітірген 
жоғары дәрежелі маман. Бибігүл КазПИ түлегі. Жанұя-
сымен бақытты ғұмыр кешіп немерелерін бағуда. . . 

Тағыда аян түсті. Ұйықтап жатқанда қара адам келіп 
алқымымнан алды, шошып ояндым. Жаным мен қорқып 
тұрмын деп оны оятам. Ешкімде жоқ қой, құшақтайды да 
ұйқыға кетеді. Келесі күні көзім легіп кеткен екен, Ай-
дынгүлімнің жатқан жастығын қара адам пышақпен тіліп 
жібергенде, қып-қызыл ақша шашылды, шошып ояндым. 
Жүгіріп бесігіне барсам, қызым тәтті ұйқыда. Бірақ ұйқы 
қайдан болсын, таң атты. Үш күн шошып оянып жүрдім. 
Бірінші маусым мың тоғыз жүз жетпіс жетінші жыл жүре-
гіме өшпестей дақ салды. Бұл күні балалар күні деп тойлап 
жатса, менің жаным дауыл соққандай күй кешем. Сол жыл-
дың сол күні сүйгенім жан жарымды мәңгілікке жоғал-
там деп кім ойлаған. Таңертең жолға шығарда оянғаннан 
кейін таңғы асын беріп, жұмысына шығарып салу әдетке 
айналған болатын. Ал сол күні мені оятпастан, таңғы та-
мағында ішпей жұмысқа кетіп қалыпты. Оянсам күн көзі 
көтеріліп, бірәз уақыт болып қалған. Жанталасып киіндім 
де мектепке келдім. 

Балаларды лагерге апару мақсатымен ауданға дәрігерге 
көрінуге апару керек болатын. Автобуспен сексен шақы-
рым жерге жол тарттық. Тынышым кетіп мазасыздана 
бастадым. Жеткен соң бес алты баладан дәрігерлер қарай 
бастады. Ал мен болсам үстімнен бір ауыр жүк басқан-
дай, сол жерде жатып қалдым. Дәрігер қарап аяғымның 
ауыр екенін, төрт айдан асқанын айтты. Бәрі маған бәйек 
боп, тез қаралып өттік те ауылға бет алдық. Жүйткіп келе 
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жатқан автобус тоқтады. Совхоз директоры Сюникаев Ра-
шид Абдуллаұлы сіз ауданға баруыңыз керек деді. Неге? 
Мен әлі мәлімет жасауға дайын емеспін дегенімде, бүгін 
отырыс болмайды, басқа бір мәселеге барамыз. Аң таң 
болып волга көлігіне мініп қайтадан жолға шықтық. Жай-
ғасып отырған соң жолдасыңыз қатты жараланып қалды, 
ауруханаға барамыз. Ауданға жеттік. Сапаржай алаңында 
Темірболат ағайдың жеңіл машинасы ішінде атам бір қо-
лымен басын ұрғылап отыр, анадай жерде Ғалидың ауыл 
шаруашылық машинасы тұр. Біз жақындағанда оларда 
қозғалып акиматқа қарай беттеді. Бәрі түсті де жоғарыға 
көтеріліп кетіп қалды. Ал мен болсам, аяғым жүре алмай 
төрттағандап көтерілгенше, олар төменге түсті. Сол кез-
де Аманымды өмірімнен жоғалтқанымды естідім. Ауылға 
қалай жеткенім бұл күнде түсім тәрізді. Көзімді жұмып, 
аштым ауылдан бірақ шықтым. . . 

Асыл жарым совхоз инженерінің қателігінен қыр-
шындай дүниеден озды. Көктемгі егістіктен кейін бидай 
салатын бункерді ауыстыру үшін, шынжыр болмаған-
дықтан қайыс белбеумен алуға рұқсат берген, үзіліп 
кетіп бункер астында қалған. Мазасызданған уақытта 
осының бәрі болған, үстімнен қара басып ауырлаған 
уақытта жанын тапсырған екен. Ақтық сөзі анам, Ғали-
ям деп көз жұмған. Үйге де жеттік, есік алды толған кісі, 
апам орамалын алып, шашын жайып жылап тұрғаны 
есімнен кетер емес, қалғаны шығасы-кірісі есімде қал-
маған. Бейіттің басында мені де бірге көміңдер деп бо-
тадай боздаппын. Күнім түн болып өтіп жатты. Таңертең 
ерте оянам, есік алдында жылап отырғанымда Аманым-
ның иті Құтжол жаныма келіп, аяғын тіземе салып жы-
лайтын. Ит адамның досы деген осы болар. Ауылдан екі 
шақырым жерде зират басына барып, мауқымды басып 
келем. Құтжол менімен бірге қырық күнге дейін бірге 
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барып жүрді. Қырқын бергеннен кейін жан досым, итім-
де мені тастап өзінен өзі өліп қалды. Ендігі күнім тіпті 
қаран болды. Енем жарықтық мені аңдып ұйықтамай кү-
зететін болды. Өзім білмеймін қандай күйде болғаным-
ды. Бір күні бауырым Нүржәмила келді, оны құшақтап 
жылап тұрып, Аманым қайтқанда қайда болдым дегенде, 
о сорлы әпкем-ай. Жетеді енді өзіңді қолыңа ал, бір бала 
ішіңде, қасыңда қызың бар. Солар үшін өмірде қажетсің 
деп ұрсып тастады. Бауырымның берген ақылы, енемнің 
демеуінің арқасында кісі қатарына қосыла бастадым. 
Уақыт емші деп тегін айтпаса керек. Дәрігерлер іште-
гі төрт айлық баланы қимылдағанша түсіріп таста ба-
сың жас, қиын болады деп кеңес берді. Олай айтпаңыз 
сүйген жанымнан қалған естелік туам деп болмадым. 
Ақыры қараша айында перзентханадан бірақ шықтым. 
Бес күн толғақ қысып жанымды қоярға жер таппадым. 
Толғақ тездететін екпе салды. Қолымдағы Аманымның 
сағатын, құлағымдағы сырғамды шешіп палатадағы әй-
елге бердім сізге аманат осыны қызыма берерсіз. Өте 
ауыр босандым, дүниеге сәбиім келді, бірақ ақ уыз сүтін 
еме алмады. Себебі жан сақтау бөлімінде өзіме келе ал-
май жаттым. Қан құю керек болды, ауылдан кісілер келіп 
қан тапсырды. Сөйтіп басқа адамдардың қаны құйылып 
аман қалдым. Ауруханада жазған хатыма тоқталғанды 
жөн көрдім. 

Қымбатты апа, тәте. 
Хәлдеріңіз қалай? Қандай жаңалық өзгерістеріңіз 

бар? Балалардың, Айдынымның хәлі қалай? Көр-
шілер, туыстар ше? Менен бәріне тегіс сәлем. Бәрі 
жақсы болуына тілектеспін. Енді өз амандығымды 
жазайын. Бүгін аман сау жаным қалғанына үш күн. 
Жүруге, отыруға болмайды, осы хатты жатып жа-
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зып отырмын. Өте ауыр болды. Айдынымның көз 
жасына әйтеуір тірі қалдық қой. Системамен қан 
құйған бүгін анализ төмен болса, тағы да қан құя-
мыз деді. Мындағы әйелдер айтады, маған ұл керек 
деуші едің өзіңнің жаның қалғанына қуан, біз сондай 
қорықтық дейді. Қызым Амантайымның аузынан 
түсіп қалғандай құтты сойып қаптап қойғандай. 
Жұрттың он ұлына да бермеймін. Жазып аяқтай 
алмағам. Система қойды, бірінші группаның қанын 
таба алмай жатыр. Тағыда қан керек деді. Сағат 
төрт кезінде Зейнегүл тәтем телефон шалып еді 
дұрыс сөйлесе алмадық. Нүржамилә екі рет келді, 
екеуінде де көре алмадым. Ал сіздерге не болды, қыз 
деп ренжіп жатқан жоқсыздар ма? Әрине үміт-
теніп құр болғанда жаман екен. Бірақ өкінбеймін 
тірі қалғаныма қуанамын. Өліп қалсақ Айдынымның 
күні не болар еді? Осы өлімнен тірі қалған енді өле 
қоймаспын. Өзім ойлайтынмын аман есен - жаным 
қалса Амантайымның ақырғы өтінішін орындайын, 
жасай алмаған жасын, көре алмаған қызығын қос 
құлынына көрсетіп бақытты етейін дегем. Аман-
тайым қайтар күні тәтем мен апамды ренжітпей 
күт, мені сүйсең Айдынымды ренжітпе, ал балаларға 
ренжімей-ақ қой, оларға әлі ақыл кіреді-ғой дегені әр 
уақытта менің есімде. Көп жігіт арасынан таңдап 
қосылған сүйген жарым еді. Амал қанша, тағдыр-
дың салғанына көнемін. Қара жер қойнына тықса 
да, менің Амантайыма деген махабатым еш уақыт-
та да сөнбес. Сіздер барда, көзі мен тырнағы, айдай 
жарқырап бейіті тұрғанда менің оған деген махаба-
тым жанбаса өшпес. Аманым салған ауыр жара, өл-
ген күні бірге қара жер астына түсер. Мен сіздерді 
туған әке-шешемдей көрем, ал балаларды жалғыз 
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інім Көпжасарымды қандай көрсем оларды да сон-
дай жақсы көрем. Кейбір келіспей қалған жағдайда 
артық сөздер де кетіп қалатын шығар, көңілдеріңе 
ауыр алсаңыздар кешірерсіз. Бауырымдай көрем, ер-
тең осылар жұртқа қайырымды жақсы адам болса 
екен деймін. 

Алдым қараңғы тұман сияқты, тұман ішінде 
адасқан аққудаймын. Алайда тапқан жолым, ақырғы 
шешімім осы болды. Туған қыздарыңдай аялай біл-
сеңіздер ашсаң алақаның мен жұмсаң жұдырықта-
рыңдамын. Бұның жолы ашуды ақылға жеңдіру ғой. 
Қатем болса бетіме айтып, жұрттың сөзіне ермей, 
өз сөзіңе берік болу. Жұрт арамызды айырмаса, еш 
уақытта да біріктірмес. Сіздер не десеңіздерде кө-
терем, себебі ата-анаға қарсы келген жан емеспін. 
Ал балалар ренжітсе шаншудай тиеді. Амантайым 
барда ойыма кіріп те шықпайтын, қәзір көңіліме 
ауыр аламын. Әлден сыйламайды бара-бара не істер 
екен? деген ой мені көп мазалайды. Балаларға осы 
жағын ескертсеңіздер. 

Басымнан жақсы да, жаман да өтер. Бірақ со-
ның бәріне де шыдаймын. Қорлық пен жетімдікті 
де көрген өзім көрейін, қос құлыным көбелектей боп 
көзімнің алдында жүрсе болды. Асыл да киермін, ой-
нап та күлермін, жер басып та жүрермін. Сол кезде 
менің кигенім де, жүргенім де жұрттармен, сіздер-
ге ерсі көрінуі мүмкін. Достарым сүйінсе, дұшпанда-
рым күйінер. Арамызға айлакер қу түлкілер түсер. 
Міне сондай түлкілерден сақ болайық. Өмірде жа-
нымдай сүйгенім жалғыз Аманкелді ғана. Қара жер, 
бауыры суық оны құшағына алса да, менің жүрегім-
де оған деген махабат жалыны шексіз. Сіздер мен 
қос құлыны тұрғанда, сіздерге және оған деген ма-
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хабатым күннен күнге жанбаса сөнбес. Қәзір жүр-
генде сыртым бүтін, ішім түтін у жалағандаймын. 
Дүниедегі ең жетім, ең сорлы адам сияқтымын. Ал 
сорлы жандар анадайдан өзін кем санайтыны мәлім. 
Осы хатты көңілімнің нәзі деп біліңіздер. Үйден еш-
кім келмеді, бұл да қақалған үстіне жұдырықтай 
тиеді екен. Құдайға шүкір әке-шешем бар ешқандай 
қорлық көрмеспін. Бұл жазғаным көңілімдегі көптен 
толғанып жүрген шешім еді. Оқығаннан кейін сіз-
дердің қандай күйде болатындарыңызды білмеймін. 
Өзім сондай жеңіліп қалдым. Сау болыңыздар. Бет-
теріңізден сүйдім. Сәлеммен қыздарың Ғалия мен 
аты қойылмаған немереңіз. 

1977 жыл 13 қараша. 
 
Осы хатты жазғаннан кейін өмірімде көп өзгерістер 

болды. Еңбек жасап қайғымды басып бірәз оңалып қал-
дым. Жоғары Министірдің бұйрығымен Социалистік 
жарыстың жеңімпазы медәлімен марападталдым. Біздің 
заманымызда ең жоғарғы марапад. Бұл сыйлық ұстаз-
дық жолымды шыңдай түсті. Жылдар өтіп жатса да 
Аманымды ұмытпадым. Қыздарым ана құшағы, ата-әже 
бауырында алаңсыз өмір сүріп жатты. Қызымның атын 
Арман қойдық. Бауырымдағы құлыным, көңілімді ашар 
қуыршағым, жанымда жатқанда құтты Аманым жатқан-
дай сезінетінмін. Арада төрт жыл өткенде қайнысын 
әмеңгерлікпен жеңгесіне қоспақшы екен деген ауыл сөз-
дері сондай ауыр тиді. Көп ойланып орталықтан жұмыс 
іздедім. Жұмыс, үй жағдайы шешілгенше үйдегілерге 
тіс жарып ештеңе айтпадым. Бәрін тыңғылықтап алған 
соң естірттім. Сондағы айтқандары балаларды тастап 
кет, басың жас өзіңе рұқсат деп бірақ қайырды. Үнде-
мей ғана жүк машинасына әке-шешем берген заттарды 
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тиеп жатқам, енем керует пен түске құратын кілемшені 
тастап кет, жатқан жерің ойсырап қалмасын деді. Бізді 
қайда тастап кетіп барасың деп енем дауыс қылып жыла-
ды. Сіздерді еш уақытта ұмытпаймын. Немерелеріңізді 
әкеліп, үй ішін жуып жинап тұруға уәде берем. Уақытша 
балабақшаға мектепке дайындық тобының тәрбиешісі 
болып орналастым. Қыздарым жанымда. Атам күнде 
бақшаға келіп немерелерін көріп, мауқын басып кетіп 
жүрді. Бір күні үйге келіп дастархан басында отырған-
быз, атамның жүйкесі тозған болар, үстелді бір қойды 
да, үйіңнен әкелген балаң жоқ, баламның баласында 
жұмысың болмасын демесі бар ма? Алғаш рет үлкенге 
қарсы келгенім, мен де үстелді бір қойдым да, бала ана-
сымен болу керек. Ертең ақ балаларыңыз ер жетеді, одан 
немере көргенде қыздарымның өмірі не болмақ? Маған 
деген көңілі қандай болмақ? Бермеймін айттым болды 
бітті дедім де үнсіз қалдым. Атам жылап шығып кетті. 
Содан ай уақыты өткенде енем өзі келді. Келгеніне мәз 
болып қуандық. Содан бастап апта сайын қыздарымды 
алып, екі күн болып үй жинап, кір қоңдарын жуып беріп 
жүрдім. Райымнан қайтпаған соң әкемді ортаға салып, 
Арманымды бізге берсін, мауқымызды баса тұрайық деп 
өтінеді. Көңілшек басым жарайды деп оғанда көндім. 
Атам шауып келіпті, ас ішіп болған соң жиналды. Арма-
нымды арбаға отырғыздым, атты қамшылап айдай бер-
генде, жүрегімнің бір ұшын жұлып әкеткендей сезіндім, 
қызым атасының артында шүкімәндай болып отырған, 
арба соңынан жүгіріп бардым да, ататай ренжімеші бере 
алмаймын деп құшақтадым да үйге кірдім. Әкемнің сон-
да маған айтқаны жиырма төртте ғанасың, ертең ақ бала 
туып аласың, үлкен кісі жылап кетті ғой. Жалғыз ұлың-
ды бер біреуге, содан кейін сөйлесейік. 
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Жан-жарым Амангелді.
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Ерболат – Ұлжан жанұясымен.
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Нұрлан – Бақтыгүл балаларымен.
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Көпжасар, Гүлзия, Бауыржан.
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МАҚСАТ КҮН КӨРУ

Қос құлынымды бір - бірінен айырмай өсіріп ел қатар-
лы адам етуге бел будым. Үйлер босағанша жатаханадан 
екі бөлме берген, сол жерге бақша сеуіп, мал ұстап өмір 
сүре бастадық. Бар қуанышым қыздарым, алданышым 
малдарым боп ұстаздықты жалғастырып жаттым. Жата-
ханада көршілес Веременко деген шал мен кемпір тұрды. 
Олар кәдімгідей маған ес болды. Түнде алаңсыз ұйықтай-
мын, бір жаққа шықсам үйге, қыздарыма ие болып қалады. 
Сондай жақсы адамдар еді. Табыстан ақша жинап сиыр 
алдым, әкем қой, ешкі берген. Енді кең қора керек болып, 
халықтың мұңын шешетін ұйымға арыз жазып кең үй сұра-
дым. Бастықтар тұратын көшеден екі пәтерлі үйдің бірін 
берді. Көршім Самуратов Жәрдем жүргізуші бидай, сұлы 
қырманға тасиды түскі тамағын ішуге келіп есік алдына 
тұра қалады, ол шыққанша жұртқа көрсетпей екі шелек би-
дайды тасып алам. Көршім көрсе де көрмеген болады. Ба-
лаларымның тамағы тоқ, малдарыма азық. Көршілеріммен 
тату-тәтті болдық, жарты нанды бөліп жедік десем артық 
айтқан емес. 

Бірде құда Өміржан үйге келіп, менен бұрын қыздарым-
ның жүрегін жаулап алды. Оның әйелі қайтқан, екі ұлы 
бар. Арманым маған әке керек деп жылап отырып алды. 
Кімді әперейін, дүкенде сатылмайды десем, бізге келетін 
аға бар ғой, соны әкел. Ол да көңілі барын айтып, әкемнен 
рұқсат сұрапты. Әкем жалғыздың аты жалғыз, мал ұстай-
сың еркексіз қиын тұрмысқа шық деді. Аманым қайтқалы 
жеті жыл дегенде, кәдімгідей құда түсіп, той жасап қо-
сылдық. Әкем артыңнан бір ауыз сөз жамандық естімедім 
ризамын деп ақ батасын беріп шығарып салды. Тауағашқа 
келін болып, апта өткеннен кейін екі ұлын алып үйге орал-
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дым. Ерігім жетіде, Русланым бесте. Бір күнде көп балалы 
ана атандым. Ол құрылыс алаңында жұмысшы. Қыздары-
ма деген мейірімі шексіз. Менде ұлдарын жақсы көріп то-
лыққанды жанұя болдық. Ата-енемде өз баласындай жақ-
сы көңілмен қарсы алды. Өміржан да ақ көңіл, ақ жарқын 
жақсы адам. Ұлдарым да анашым деп, қыздарыммен бір 
туғандай болып кетті. Дүниеге Айгерімім келді. Жолда-
сым қуанып қыз сыйлаған саған рахмет деп қояды. Бірде 
Қорған облысы, Бердюжи деген жерге сабан дестелеуге 
жібергелі жатыр деп келді. Мен барғанын қаламадым, ол 
болса табысы мол барамын деп болмады. Жиналып кеткен 
бір кезде келіп қызын құшағына алып, қарап отырды да 
шығып кетті. Бірәз уақыт өткен соң тағы келіп, қызымды 
берші тағы бір иіскейін деп, ұзақ отырды да кетіп қалды. 
Аз уақыттан кейін келіп, қызын құшағына алды да, бала-
ларым саған аманат бірінен-бірін айырма өтінемін деді де, 
есік алдына келген машинаға жүгіріп мінді. Бұл бір мың 
тоғыз жүз сексен бесінші жыл ақпанның үші болатын. 
Арада үш күн өткенде кешке совхоз басшылары үйге келіп 
бас киімдерін шешіп диванға жайғасты. Орыс халқы суық 
хабарды естірткенде бас киім шешеді ғой. Суық хабар 
әкелгенін сездім. Осылай екінші жолдасымнан айрылдым. 
Тағдыр-ай неткен қатал еді. . . 

Бұл жолы да совхоз инженері кінәлі. Сабан бастыра-
тын құрылғыны, жақтаусыз іске қосқан. Ақпанның алты-
сы күні боран болған, соған қарамай жұмысқа шыққан. 
Сабан салып тұрғанда сырт киімнің етегі легіп, сабанмен 
бірге тірі кісі туралып кеткен. Үйге цинктелген табытпен 
алып келді. Сондағы көрген жұмысшылардың айтқанына 
қарағанда бөлшектелген дене мүшесі қызыл-ала қанмен 
бірге қозғалыста болған деп қорқынышпен еске алады. 
Жыл өте ауыр, қысы қатал болды. Мәйітін еліне апарып 
жерледік. Жерлегеннен кейін үшін өткізіп үйге жинал-
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дым. Айгерімім жөргекте, шықсам менен бұрын ұлдарым 
машинаға отырып алған, анашым сенімен кетеміз деп 
отырып алды. Ал туыстары болса алып қалмады, оларды 
сүйреп түсіруге аналық сезімім жібермеді. Бір жыл ішін-
де бес баламен тағыда шырылдап қала бердім. Тағы да 
Алланың маған берген сынағы болар, көнбеске шара бар 
ма? Төрт баланы мектепке шығарып салдым, сондағы ай-
тқан тілегім. Ей, Аллам маған күш қуат, ден-саулық бере 
гөр, балаларыма ақыл сана бер. Осы күнде көзімді ашып 
жұмғандай болып, күндер мен жылдар өтіп жатты. Алға 
қойған мақсат балаларымды ешкімнен кем қылмай ер 
жеткізу. Қырқын ауылда бердім, туыстары аға-інісі кел-
ді. Жұрттың көзінше ұлдардың тағдырын шешіп алайық, 
алып кетем десеңдер тұяқ сіздердікі, себебі қамқоршы 
қағазын толтыру керек. Туыстары болса үндемей кетіп 
қалды. Ұлдарым нағыз тұл жетім екеніне көзім жетті. 
Бауырыма баспасқа амал қалмады. Балаларым өсіп қол 
қанат болды. Мектеп, үй, мал, бала деп ғұмыр өтіп жат-
ты. Жесірмін маған көмек бер деп, алақан жайған күнім 
болған емес. Таза еңбекпен бауыр ет балаларым да ерте 
есейіп, еңбекке араласты. Күндіз мектепте, түнде тоққа 
жұмысқа барам. Қайтарда суық бидайды қарныма бай-
лап алам, сырт киімімді кеңдеу кием, сонда өзімнің то-
лықтығымдай дөңгеленіп білінбейді. Бидаймен ұстап 
алса масқара боласың алқа жиналысында қаралып айып 
пұл төлейсің. Жолда бастық машинасын көрсем жерге 
жата қалам. Осылай бидай жинап алам, оны Преснов де-
ген жерге апарып ұн қып бастырып әкелем. Төрт сиыр, 
жылқы, қой, ешкі, қаз - үйрек бәрін ұстадым. Балалар 
өсіп келеді оларды ешкімнен кем қылғым келмейді. Кей-
бір ауыл кісілері сені аяймыз деп есіркегендерге, құдай 
аямағанды адам аямай ақ қойсын. Маған берген Алланың 
сынағы, мақсатыма жетемін, аман болсын балапандарым 
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дейтінмін. Мал жайлап жүріп, жылағым келсе сиырым-
ды құшақтап өкіріп жылап алам, денем жеңілденіп үйге 
күліп кірем. Қыздарым сезімтал болып өсті, анашым жы-
ладың ба десе, жоға көзіме сабан түсіп кетті дей салам. 
Ауылды жерде мереке, жарыс ойындары болып тұрады. 
Қысты шығарып салу мерекесінде өлең айтып сыйлыққа 
бұзау, шөп, жем аламын. Мал басы көбейген соң жеке 
үй, үлкен қора қажет болды. Тағыда қуынып жүріп, үл-
кен үйге қоныстандым, жылу орталықтан мектеп жақын. 
Балаларды таңғы алтыда оятам, кезекпен қаз - үйректі 
сегізге дейін бағып, орнына қамап кетеміз, үзіліс кезін-
де жүгіріп кеп суын, жемін шашып кетем. Түскі тамақты 
түнде қазан толтыра жасап қоям. Түнгі жарым болғанша 
іс тігем. Ол кезде совет өкіметінің ақшасы сом. Көйлек, 
жейдені бес сомға тігем, немесе тапсырушы берген әйел-
дің еркегі сабан, шөп, жем әкеп береді. Малдың тамағын 
осылай жиып алам. Көшеге бір әдемі көйлек киіп шықсам 
болды, замандастарым байларын қызғанатын. Үйге келіп 
мал қорасында өксіп жылаған күндерімді есіме алғым 
келмейді. Сол жылы жартылай ақылы әлеуметтік көмекші 
болып жұмыс істедім. Балалары жоқ жеті кемпір шалдың 
үйіне аптасына екі рет барып, міндетім үйін жинап, азық 
түлігін дүкеннен әкеп беру. Сол кісілердің ризашылығын 
алып, екі жұмысты меңгеріп алдым. Әр минутым есепте-
улі, таңның қалай атып, кештің қалай батқанын да білмей 
қалған кездер жиі болатын 

Екі апай өте кірпияз болды. Қалай іс жасасамда амал-
дарымды ұнатпады. Бірде үйіне барғанымда іш киімін 
легенге салып қойыпты. Мынаны жу деді. Менің жұмы-
сым үйіңізді жуып жинау, азығыңызды әкелу. Ренжітетін 
сөздер айтып көп салғыластық. Ақыры сіздің жасыңызды 
сыйлағандықтан осы жолы жуып берейін, келесі жолы 
қайталанбасын. Жылап отырып біреудің іш киімін, ба-
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лаларымның бақыты мен болашағы үшін жудым. Бірақ 
апай түсінді білем, бұл жағдай қайталанбады. Бес құлы-
ным біреудің алды, енді біреудің соңы болып өсіп келеді. 
Айдынгүлім оқуда озат, еңбекқор болып өсті. Арманым 
екеуі еңбектеніп мектепке керек оқу құрал қаражатын өз-
дері тауып алатын. Совхоздың үлкен мал қорасын жарты-
лай әктеп, немесе сауыншылардың сүт құятын құтысын 
жуып ақша табады. Балалардың алды есейіп оқуға түсер 
алдында Ерігім ауыл малын бақты. Таңғы бестен тұрып, 
сиырларды сауып алтыда баламды оятам да, өзім тамағын 
ішіп келгенше ауыл малдарын жиып дайындап қоям. Ба-
лам келген соң өріске айдасып салам. Кешке алдынан 
шығып ауылға айдап келеміз. Мал бағып ақша жинап 
жылқы алдық. Ал Русланым болса жастайынан тілазар 
тентек болды. Ер балаға әкенің айбаты, қолының қайра-
ты керек екенін ұқтым. Ана болып шырылдадым бірақ 
әкелік борышымды өтей алмадым. Ақыры Алла не сал-
са соған көндім. Бірде Ерігімнің бет аузы ісіп жүргенін 
көріп, жүрегім қатты ауырды. Не болды? десем ештеңе 
жарытып айтпады. Сұрастырып білсем Жандосов Тілеген 
ағаның баласы, сен жетімексің деп ұрыпты. Күзгі салым 
уақыт қолыма таяғымды алып үйлеріне бардым. Ағай 
мен аптайым шәй ішіп отыр, мені көріп тыныштықпа 
деді. Балаңыз қайда шақырыңыз. Келесі бөлмеден баласы 
шықты. Саған жетімек дегенді көрсетейін, ол менің ұлым 
әкесі де, шешесі де менмін енді айтқаныңды естісем 
мына таяқпен басыңды жарам. Ағай кешіріңіз сөйлесіңіз 
балаңызбен дедім де шығып жүре бердім. Жанымызда 
көршім Колесниковтың баласы қыздарыма тас лақтырып 
тиіскенде де, шатырдың үстіне шығып кеткен баланың 
сыбағасын бергенім бар. Бұл жағдайдан кейін балалары-
ма тиіспек түгіл, саусағының ұшымен көрсетуге қорқа-
тын болды. Тоғызыншы сыныпты бітіргеннен кейін Ері-
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гім Қарағанды қаласындағы әскери Суворов учелишесіне 
оқуға түсуге, Айдыным Ақмоладағы финансовый техни-
кумға жиналды. Ерігіме оқуға түсу үшін бір апта жаттығу 
сынағынан өту керек, содан кейін емтихан тапсыру қажет. 
Сол себепті баламды алып Қарағандыға тарттым. Құжат 
тапсыру кезінде денсаулығына байланысты бір ақпарат 
болмай, онысыз қабылдай алмаймыз деп жергілікті жер-
ден анықтама қағаз керектігін айтты. Содан дәрігерге 
ақша берсем алмайды, не істеу керек? Жалбарынып үл-
гермейтінімді айтып, қалтасына еріксіз ақшаны сүңгітіп 
жібердім. Орыстың орта жастағы дәрігері көмектесіп құ-
жатты тапсырдық. Бір апта баламмен бірге қыстырылып 
кереуетте жатып шықтым. Апта өткен соң Айдынгүлімді 
Қуанышпай таңғы поезбен алып келді. Сіңлім Нүржами-
ланың жолдасы ішкі істер қызметінде істейді. Қызымды 
табыс етеді де, жұмысына үлгеру үшін қайтуы керек. Сол 
күні Қарағандыдан автокөлікпен шыққан болатынмын, 
қырсыққанда жолда сынып қалды. Түн ортасы таңғы по-
езға үлгеру керек. Нар тәуекел, жолдан машина тоқтатып 
жеттім. Қызымды қарсы алып, құжаттарын тапсырдық, 
емтиханды жақсы тапсырып үйге кетті. Өзім Қараған-
дыға қайта бару керек болды. Балам оқуға түсіп, форма-
сын киіп ауылға келгендегі қуанышымды сөзбен айтып 
жеткізе алмаспын. Ғалияның баласын қарашы деген сөз-
дер өмірімнің мәні екенін түсіндім. Айдынгүлімді жата-
ханаға орналастыруға комендатқа келсек орын жоқ деді. 
Таныс болмады, қызымды қайтсемде орналастыру ке-
рек. Студент қыздарға этаж бойынша бөлмелерді жуып 
шықсаңдар бөлме болады дегенді құлағым шалып қалды. 
Мен жуып берейін дедімде, халат сұрадым. Қызым еке-
уміз екінші қабат бөлмелерін кешке дейін жуып шығып, 
бөлме алдық. Екі бала студент. Ақша табудың жолын қа-
растыра бастадым. Егеменді еліміздің алғашқы кезеңі 
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еңбек ақыға тауар береді. Балаларыма киім аламын, та-
мағын өзім қолдан жасаймын. Ай сайын сөмкемен азық 
түлікті аудан орталығына Қуанышпайға автобуспен жі-
берем, әрі қарай жұмыстан шыққан қалпы ұйықтамастан 
Айдынгүліме жеткізеді. Артынан Арманым мен жиенім 
Айгүл де финанс техникумына түсті. Сөмке тасумен жыл-
дар өтіп жатты. Еңбекпен тапқан ақша қолға тимейді, екі 
жұмыста істеп ақшасыз өмір сүру қыйындығын да бастан 
өткіздік. Себебі бюджетте ақша жоқ, жалақы бермейді. 
Ақша табудың амалын таптым. Сәтбек баурыма бір литр 
спирт әкеп беруді өтіндім. Одан төрт шөлмек ішімдік жа-
сап, оны сатып қант алдым. Сол кезде ауылдың көбі сыра 
қойып, спирт айдайды. Алладан кешірім сұрап, күн көру 
мақсатымен спирт сатып студенттеріме ақша жинап қоям. 
Ал Русланым болса шектен шыққаны сонша өзімді тонап 
он үш жасында қаладан бірақ шықты. Артынан іздеп ба-
рып, неге бұлай жасадың дегенде, қалада өмір сүру үшін 
деді. Ауылға бармаймын өз күнімді өзім көремін деп, 
қолхат берді де нағашы жұртында қалды. Аллаға аманат 
етіп үйге келдім. Күнде тілеуін тілеймін жамандығыңнан 
сақтай гөр. Бірде үйге келді, есіктен бірінші сөмкені кір-
гізді. Бұл не дегенімде тауар ауылға сатып саған көмек-
тесем деді. Ұрланған болса үйге кіргізе көрме дегенім-
де, анашым адал тапқан еңбегім деген соң, қабыл алдым. 
Түнде қыдырады, күндіз ұйықтайды. Бәріне көндім, есейе 
келе ақыл кірер деп. Әскерге бару керек, құжат жоқ тууы 
туралы куәлікті қалаға кеткенде алып кетіп жоғалтқан. 
Бұрынғы тұрған жері Якорь ауылына сұрау салу арқылы 
қайтадан куәлік көшірмесін жасап, әскери орталықпен 
келісіп, әскерге жіберуге рұқсат қағазын алдық. Құрмал-
дық жасап борышын өтеуге шығарып салдым. Ерігім 
учелишені бітіріп, Свердловск жоғары оқу орнына түсті. 
Айдынгүлім болса қолына дипломын алып, СевНИЖ дің 
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есеп айыру бөліміне, бас есепші Гүлхан Ақтайқызының 
көмекшісі болып Бескөлге орналасты. Таңғы алтыдан 
тұрып сегізде жұмысына үлгеріп жүрді. Әр адамның ең-
бек жолында мамандықтың қыр сырын үйреткен ұста-
зы болады. Адамгершілігі мол жан қызыма қамқорлық 
көрсетіп жұмыстың қыр сырын үйретіп алты жыл қара-
мағында қызмет атқарды. Кызыма да ақша орнына азық 
түлік береді. Әкелген тамағын Алла разылығы үшін көр-
шілерге таратам. Олар қызыма рахматын айтып қуанып 
қалады. Самогон айдап бірде күйіп қала жаздадым. Бұл 
маған Алланың берген белгісі, шүкіршілік етейін деп са-
могон айдауды қойдым. Екі айда бір шамалап жалақы ала-
тын болдық... Соқының әсері болар басым жиі ауыратын, 
айлап қалада ауруханада жатып емделіп, путевкамен 1987 
жылы көктемде Қара теңіз жағалауындағы Алуштада бір 
ай ем – дом алып келдім. Сочи, Ялта, Артек, Севасто-
поль, Украйна жеріндегі болған соғыс алаңын суреттей-
тін Эрмитажды көрдім. Теңізді бірінші көргенім жақсы 
дем алып үйге келдім. Бір айдан кейін июнь айында 53 
жасында бауыр ауруы асқынып әкем қайтты. 

Әкеміз қайтқаннан кейін қыйындық торлап кетті. Інім 
Көпжасар жас өспірім. Әкеміз менің, Нүржәмиләнің, 
Тоғжанның қызығын көріп дүниеден өтті. Сіңлім Ұлжан, 
Бақтыгүл, інім, анам бір шаңырақ іиесі болып қала берді. 
Екі жанұя ауыртпалығын арқалап анам екеуміздің сансыз 
өткізген күндерді ойласам жүрек сыздайды. Анам болса 
зейнеткер. Екі үйдің мал жаны, олардың жағдайын жа-
сау, басшылық міндеті енді басталды. Айгерімімді ерте 
балабақшаға бердім. Бір қызық жағдаят есіме түсіп отыр. 
Таңертеңгі малды жайлап, балаларды мектепке шығарып 
салған соң, қызымды шанаға отырғыза салып, балабақ-
шаға шананы сүйреп зырылдай жөнелдім. Бақша есігінің 
алдына кеп, қызымды алайын десем ол көрінбейді. Үйге 
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қайтадан жүгіріп келсем, түнде жауған қар қалыңдығы он 
сантиметрдей, ет бетінен құлаған қызым мен келгенше қар-
ды өби отыра жерге дейін жеткен. Енді кішкене кешіксем 
көпей қызымнан айрылады екем. Себебі үстіндегі тонын 
өзім қолдан, ішіне мақтасын молырақ салып тіккен бола-
тынмын. Өзі нәзік киімі қалың қалай құлады, солай аунай 
алмай жасқа толмаған қызым бір өлімнен қалды. 

Мектепте де іс шараларға қатысам. Бірде мектеп дирек-
торы Бакев Серік Болатұлы «Шебер» ұстаздар көрмесін 
ұйымдастырды. Құрбым Уақпаева Ұлбосын сәнді көй-
лек, Баймұқанова Ләйла Бүркенқызы мен Төлепова Алтын 
Ақпанқызы тоқыма өнерін, мен сырт киімнің үлгісін көр-
сеттік. Кәдімгідей мектеп оқушыларын модель қылып сах-
наға шығардық. Дүниенің тапшы кезі, ескі плашымды сө-
гіп екінші жағын қаратып, аляска мода болатын тігіп соны 
ұсындым. Ауылымыз үлкен совхоз орталығы. Іс тігетінімді 
білмейтін адамдар тамашалап, киім тігуге ұсыныстар кө-
бейіп кетті. Жұмыс үстіне жұмыс қосылды. Түнде шам жа-
рығымен отырып іс тіккен күндер бұл күнде ұмыт болды. 
Інім өте ерке болып өсті. Жалғыз ұл кенжеміз болған соң, 
бес қыз тұра қалып қыйындық көрмесе екен деп мәпеледік. 
Аудан орталығында механизаторлық оқуды оқып тәмәмда-
ды, бірақ еркелігінің арқасында жарытып жұмыс жасама-
ды. Қыста мал күтуші болып орналасты. Бір мың тоғыз 
жүз сексенінші жылдары жұмысқа шықшы деп басшы-
ның өзі келеді. Жұмысты жақсы атқарсаң совхоз сыйақы 
береді. Келсем еркелігі қысып ұйықтап жатыр, анам жүр 
шырылдап. Анашым мен барып малдарына шөп салып ке-
лейін деп совхоздың мал қорасына келдім. Ең бірінші жем, 
су беріп шөп салу керек. Жем салайын десем ұзыннан екі 
қатар жем сауыт ортасына дейін мұз болып қатқан. Мал-
дарды аяп кеттім. Қолыма сүйменді алып, мұздақты ойып 
тазалап, жем шөбін салып кешкісін үйге келсем, анам қай-
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да жүрсің дейді. Мән-жәйды айтқаннан кейін анамның ай-
тқаны есімде қалды. Малда тіл болмаса да жақсылығыңды 
ұмытпайды, Алла саған береді дегені. Жексенбі күндері 
ініме көмектесем. Әскерге алынатын күнде жетті, ініміз 
қалай күн көреді деп бәріміз қыйналдық. Екі жыл әскери 
борышын Украйнада өтеп келді. Бір жыл дегенде анамды 
алып сіңлім Нүржәмила жолдасы екеуі апарып мауқын 
бастырып келді. Келген соң үйлендірдік. Бақытты ғұмыр 
кешіп жатқан, аяқ астынан не болғанын білмеймін, дәм 
тұзы жараспай ажырасып кетті. Келін демей қыздай көр-
ген жаныннан айрылу анам үшін ауыр соққы болды. Інімде 
ата-анадан қанына сіңген намыс бар, сол намыс жетелер деп 
үміттендім. Бір күні екінші жолдасы Самалды алып келді. 
Тағыда той жасап үй болып кетсе екен деп бәріміз тіледік. 
Анам өте ақылды кешірімі мол болатын. Жоғын жасырып, 
барын асырып отыратын. . . Свердловскінің жоғары әскери 
оқуын оқып жатқан балам хат жазды анашым мен қысым 
көрудемін қазақтарды жәбірлейді. Егемендік алған жылда-
ры өзімде жәбір көргем. Аудан орталығынан ауылға қай-
ту керек, автобустан қалып қойдым содан жолға шықтым. 
Жеңіл машина тоқтап Сенжар ауылына жеткізуді өтіндім. 
Келе жатырмыз сөзді өзі бастады, қазақтар киіз үйде тұрып 
мал баққан халық, ел болу қайда сендерге? - дейді. Намы-
сым келіп қайда тұрасың, кімнің нанын жеп күніңді көріп 
жүрсің ұнамаса кет Росияңа дегенімде кенет машинасын 
тоқтатты да түс деп ақырды, кешкі он бір шамасы, жауын 
құйып тұр. Көліктен түсіп ай далада қала бердім. Малман-
дай су болдым. Жүк машинасы тоқтап міндім де өкіріп жы-
ладым. Болған жағдайды баяндап бергеннен кейін жаман 
адамдар әр ұлтта бар деп орыс болсада жұбатып жатыр. 
Түн ортасында Кладбинге жетіп құдам Қазанбайдың үйіне 
қонып келесі күні үйге жеттім. Шет жердегі баламның күні 
не болып жатыр екен деген ой мазалап тыншым кетті. Төрт 
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сйырдың біреуін сойып, ел жігіті Бота Мұхамбетов ет та-
сыйды қалаға, өткізіп қолыма ақша тиген соң, Алматыдағы 
жоғары әскери оқу орнының басшысы, қәзір сенатта депу-
тат Тасбулатов Абаймен кездесіп, оқу орнын ауыстыруға 
келістім. Алматыда әкесінің қарындасы Таңсықтың жолда-
сы да көмегін беріп балама көмегі тиді. Сөйтіп Алматы-
да оқып жатқан ұлым оқуын бітіруге жыл-жарым қалған-
да оқуын тастап кетті. Неге тастадың дегенімде, анашым 
сұрамашы деп өтінді. Міне содан бері жақ ашпадым. Се-
бебі әлі күнге дейін белгісіз. . . 

Ерігім қалада базарда жұмыс істеп күнін көріп, Арма-
ным да қалада салық инспекциясында жұмыс істеп жат-
ты. Ауылда кіші қызым екеуміз мал күтіп, құс ұстап күн 
көрдік. Русланым әскерден келген соң, қалада әр түрлі жұ-
мыс атқарып өмір сүрді. Ерігім жуас өте еңбекқор, жуа-
стығынан да болар, қол жетпейтін оқуын тастап кеткені. 
Кітапты көп оқыйтын, оқығанын қайтейін алдына мақсат 
қойып, діттеген жеріне жете алмаған соң. Ауылда жұмыс 
жоқ, үш балам қалада үлкен қызым Бескөлде. Ауылдағы 
өміріме өкпем жоқ, таза адал еңбектің және ел азаматта-
рының көмегінің арқасында жұрт қатарлы өмір сүрдік. 
Әкемнің қарындасы Қымбат апайымнан туған жиенім 
Жамбылдың Ержан деген баласының көмегі көп тиді. Ар-
бамен шөп, отын тасыймын, автобус болмағанда тасжол 
бойы орналасқан Кладбинкаға қыздарымды шығарып са-
лып тосып алған кезде әр уақытта қасымнан табылатын. 
Он алты жасында кенеттен қайтыс болды. Жаны жанатта 
болсын. Құстарыма суын жемін белгілі бір уақытта берем, 
көшеге шығып гуле -гуле деп шақырсам даусымды естіп, 
бірінің соңынан бірі қатар тізіліп асфальт бойымен үйге ке-
леді. Көршілерім күлетін сен осы дұға оқыйсың ба? Мәнісі 
қалай? Малың да, құсың да сені айналып шықпайды. Әр 
таңды көрсеткеніне Аллаға рахмет айтам, әр заттан ләззәт 
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алып жақсы көрем деймін. Көршім орыс Валентина Сұл-
тан сондай жақсы адам, жолдасы балық аулайды балық со-
рпасын ішіп мәз боламыз. Далада плита пеш бар үстінен 
ас, ішінен тәтті тоқаштар кетпейді, пісіремде көрші бала-
ларына таратам. Макрыгина деген жалғыз басты ана қы-
стың қақаған күні келіп бір уыс ұн берші, балаларым нан 
жемегелі үш күн. Жүрегім ауырып кетті жиырма литрлік 
шелекті толтырып ұн бердім. Артынан ауылға барғанымда 
рахметін айтып, сол ұнды бір ай жедік дегені есіме түсіп 
отыр. Тағыда бір жағдаяттар есіме түсіп, соны жазайын 
деп шештім. Арманым оқуға түскен жылы ақша болмай 
қыйналып кеттім. Оқуына апару үшін барар жолға ақша 
бар, оны да жылу жинағандай көше кездім, не істеп жүр-
сің дегенге мектепке оқушылар тізімін алып жүрмін деп 
қоям. Өзіме жақын жағдайымды түсінетіндер берді, оны 
жазып алдым. Қайтуға қаражат керек. Не істеу керек? Үй-
дегі жақсы заттарды салып алдым. Ойым Ақмолаға барып 
сатпақшымын. Таңғысын малдарды өріске әкеттім. Келе 
жатсам Арманым алдымнан жүгіріп шығып, анашым сенің 
Аллаң мың теңге ақша берді міне қара. Не ойларымды да 
білмей қалдым, көктен лақтырды ма деппін. Анашым Әлі-
бек ағай әкеп берді, қандай жақсы адам. . . Ия, жақсы мей-
ірімі мен қайырымы мол кісі. Жанұясымен ауылда тұрады, 
қажылыққа барып, мұсылмандық парызын да өтеп келді. 
Ел азаматтарынан жақсылықты көп көрдім. Менен қайт-
паған жақсылық Алладан қайтсын деп тілеймін. Қыстыгүні 
түн ұзақ, шаруа біткен соң түннің бір уағына дейін іс тігем, 
әлемді жаратқан ием, кешу етсін деп, совхоздың шөбін 
ұрлауға барам. Түнгі екі мен төрттің арасы тәтті ұйқыға 
кететін уақытта, шанамен шөп ұрлауға баратындар бола-
ды. Бір-бірімізге қарау қайда, тезірек шанаға артып алып, 
үйге қарай қашамыз. Әрбір айырды түйреген сайын, Алла 
кешіре гөр, күн көріс жайы. . . Оны естіген жанымдағы 
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кісілер совхозды түбімен жұтып жатқандардың қасында, 
бұл түк емес кешіреді. Сол жерде әйел затынан жалғыз 
болам, қасымда бауырым. Әкем марқұм кезінде ай далада 
шашылып жатқан темірді жинап шөп шабатын шікә, тыр-
науыш, жүк таситын арба жасап алған. Әкем тірі кезінде 
шөпті үйіп, отынды тасып алатынбыз. Әкем қайтқаннан 
кейін үй жанында тізіліп тұратын. Қолдануға сұрап кел-
гендерге беретінмін. Інім әскерден келгенше әкемнің қолы 
тиген заттарды қызғыштай қорып келдім. Мектеп жұмы-
старымен бір жұмадай байқаусыз қалды, келсем шөп ша-
батын шікә болмады. Іздеуге кірістім, таптым. Алған адам 
бұл совхоздікі маған меншікті деп тыңдағысы келмейді. 
Менде болмаймын әкеммен бірге қараусыз қалған темірді 
бірге іздегем, міне мынау темірді мен тапқам деп көрсет-
тім. Ендеше ұстай тұрайық деп өтінген соң мақұл деп, жай 
тұрғанша халық игілігіне жұмсалсын деп жиені екеуіне 
тырнауышты да бердім, өзіме де шөп шабылсын деген ни-
етпен. Күндердің күнінде жүк таситын арба да орнынан 
табылмады. Совхоз тарап жеке меншікке бөлініп, айран-
дай ұйып отырған елім, сан саққа кетті. Арбаны да бұл 
менің меншігімдегі деп бергісі келмейді. Маған отын әке-
луге керек болған. Ашуға мінгенім соншалық, үлкен кісі 
не істей аламын. Ойыма келгені бөтелкеге керосин құйдым 
да, қәзір өрттеп жіберем, бұл әкемнен қалған жәдігер, сізге 
де, маған да болмасын деп арбаға қарай жүгірдім. Сол кез-
де білді білем менің райымнан қайтпайтынымды алып кет 
деді. Әкеп үй жанына қойдым. Ол кісінің қолынан алға-
ным арба ғана болып игілігін көрдім. Шікәнің құр қаңқа-
сы қолыма тиіп, өзім қалаға көшуіме байланысты Сәбит 
ағамның үйінің жанына апарып қойдым. Арбаны Мамлют 
қаласында тұратын бауырымның қолына бердім. 

Қалаға көшуімнің де тариғы бар. Көшем деген ойымда 
болмаған. Балалар оқып жатыр ауыл адамдары малмен 



71

БЕЛСЕНДІ ДЕ, БЕДЕЛДІ ӨМІР ЖОЛДАРЫМ

Ғалия Өмірбекова 

күн көреді. Кешкісін қойым өрістен келмеді. Ізіне түсіп 
іздедім, түс кезі келсем дастархан басында жас ет жеп 
масайрап отыр. Кіргеннен әйелі кел жас ет же деп қояды. 
Дастархан аттамайын деген ниетпен отырдым табақ шеті-
нен тұздығының дәмін таттым да, мына қойдың басын 
көрсет десем, өзіміздің қой деп әйелі екеуі бет қаратпады. 
Менімен бірге тысқа шықты бірақ көрсетпеді, ендеше сен-
дер жедіңдер көруші Алла жазаларыңды жаратқанның өзі-
не тапсырдым дедім де, үйге келіп екі күн өксігімді баса 
алмай жыладым. . . 

Үшінші күні автобусқа шықтым да, қалаға келіп кварти-
ра іздедім. Базардың маңынан үй қарастыру, себебі ауыл-
дан келген мұғаліммін, ешкімді білмеймін ойым базарда 
сатушы болу. Қосалқы мектептерге кіріп жұмыс қарасты-
рдым. Бір мың тоғыз жүз тоқсан алтыншы жылы ашылған 
жаңа мектеп күмбезі киіз үй тәріздес, кірсем нағашы інім 
Сабыр Аманкелдіұлы алдымнан шыға келді қуанып кет-
тім. Өтініш тастадым орын болса хабарласам деп шығарып 
салды. Кешке қарай Мамлютке барып қонам автобусқа 
төлейтін ақша санаулы. Ол кезде көлікке жолаушыны оты-
рғызып діттеген жеріне жеткізіп салатын мейрімді жандар 
көп болатын. Жол тосып отырғанымда Ресейде тұратын 
Сайран құда тоқтап не отырыс деді. Жағдайымды айтып 
қалаға көшембе деген ойым бар, бірақ қолда ақша жоқтың 
қасы малдарымды сатсам үйге жетуге тиісті. Қара малда-
рыңды өткізуге көмектесем жүргізушімді жіберем ертерек 
хабар берем, сол күні малдарың дайын болсын деп уәде 
берді. Айтқанындай апта ішінде алып кетті, ақшасын бір 
мың доллар, бағамы жетпіс үш мың ақшаны қолыма ұстат-
ты. Басым қатып жүргенде тағы да бір қайырымды жан 
Серік Тұрғынов ауданда тұрады, жолда отырғанымды көріп 
хал жағдайымды сұрасқаннан кейін көшіруге көмектесем 
демесі бар ма? Кезінде көңілін білдірген болатын. Тіпті 
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маған жақсылық жасайды деп ойлаған емеспін. Себебі 
жыл көлемінде соңымнан қалмай, сені бақытты ету үшін 
бәрін жасаймын қаласаң бес балаңды атыма түсірем деп, 
өлердегі сөзін айтқан болатын. Екі ел арасындағы жүріс әб-
ден шаршатты. Оныншы күні Алладан аян түсті. Марқұм 
әкем ақ орамалға оралған түйінді қолыма ұстатты. Жаным 
жай тауып оянсам түсім екен. Сіңліме айтқан бірінші сөзім 
бүгінгі үй менікі табылады дедім де тағы жолға шықтым. 
Квартира тауып екі мың екі жүз долар сұрады. Қолма - қол 
төлеуге екі мың доларға келістім. Бір жылғы жалақым бір 
мың доларға жақын болды, жетпегенін әріптесім Самат 
Қабдолұлы берді оның да қалаға көшуге жинаған ақшасы 
болатын. Қарыз алып айтылған күні апарып бердім. Квар-
тираға келісім шарт жасау үшін тамыздың тоғызы күні бару 
керек болды. Дәл сол күні Сафуан Шәймерденов атындағы 
қалалық классикалық гимназияға сайысқа қатысуымның 
бір келуі-ай. Квартираға менен басқа тағы біреу таласты. 
Не істесем екен? Қалада өмір сүру үшін ең бірінші баспана 
қажет. Пәтерді атыма түсіру үшін натариусқа барып одан 
шыққан соң жүгіріп гимназияға келсем кешігіп қалыппын. 
Мектеп директоры Тажин Жангелді Уақпанұлы мұғәлім 
алып қойдық орын болса хабарласамыз деді. 

Балаларыма келетін болсам Айдынгүлім Бескөлде, 
Арманым халық банкіде Райхан Тілекқызының қара-
мағында қызмет жасап жатты. Айгерімім жетінші сы-
ныпты бітірді. Ерігім оқуын тастап базарда жұмысшы, 
Русланым әскерде. Тамыздың жиырма бесі күні қалаға 
көшіп келдім. Айтқанындай Серік камазымен көшіру-
ге көмектесті. Сәбит жездем, Тілеген нағашым, Қуа-
нышпай, бауырым бар бәрі көмектесіп, сонау бесінші 
қабатқа жиhаздарымды шығарып орналастырып болған 
соң, тамақ беріп отырғам. Гимназиядан хабаршы келді 
жұмыс бар, қаласаңыз ертең келуге болады деген. Қу-
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анғаным соншалық таңның атуын тағатсыз күттім. Бар-
сам ақылы сынып ашпақшы екен өзіңізді көрсете біл-
сеңіз, әрі қарай көре жатармыз айлығыңыз төрт мың 
деді. Екі айда білім, біліктілігімді көрген соң бюджет 
сыныбына ауыстырды. Еңбектің жаңа парағы ашылған-
дай болды. Жолдығарина Бақыт Тынышпайқызының сы-
ныбын бір жыл жеті ай оқытып, бастауыштан шығарып 
салдым. Ол кісі жанұя жағдайына байланысты басқа 
мектепке ауысты. Сол жылы қазақ елі қыйын жағдайды 
басынан кешіп жатты. Егемендік алдық құрып кеткен 
совхоз, жұмыссыздық. Еті тірі жандар күн көруін ойлап 
аудан орталығы қалаға қарай көше бастады. Қалада да 
өмір мәз емес еді. Жарықты белгілі уақыт аралығында 
сөндіреді, газ тапшылығы далада тамақ жасаған күндер 
де болды. Айдыным университетті сырттай бітіргеннен 
кейін қалаға кәсіпкер Бекожин Арыстанбек фирмасына 
бас есепші болып ауысты. Арманым болса Алматының 
Халықаралық бизнес университетіне оқуға кетті. Күн 
көріс қыйындады. Қандай қарекет жасау керек? Сон-
дағы тапқаным жазғы демалыста Айгерім екеуміз ба-
зардағы жұмысшыларға тамақ сатамыз. Күніне екі сағат 
ұйықтаған күндерді ойласам, мен емес сияқтымын. Төрт 
мезгіл тамақ тасыймыз. Литрлік, жарты литрлік банкіге 
құйып алып, он адамға жететін тамақты сөмкеге салып 
алып зырылдаймыз. Пирожки, шайды жүрек жалғауға, 
түскі кешкі асқа не жегілері келеді соны дайындап апа-
рам. Сөйтіп жүріп жазда отыз мың ақша жинап алам. 
Бірде милиция ұстап алып штраф төле дейді. Неге десем 
бұлай тамақ сатуға болмайды, ден саулық жайында құ-
жат керек деп екі сағат ұстады. Балаларым үшін жүрмін, 
еңбегіммен тапқан тиынды неге берем жағдайымды біл-
гіңіз келсе гимназияға барып сұраңыз, ден саулық жай-
ында кітапшам сол жерде. Ақыры түсінді менің бермей-
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тінімді қоя берді. Бірде Астанаға баруым керек болды 
да, қыздарыма тамақ пісіріп апаруды өтіндім. Оларды 
да ұстап алып бөлімшелеріне отырғызып қойыпты. Ана-
мыз бізді жалғыз жеткізіп келеді. Оқуға ақша жинаймыз 
дегенде, ақ орамал тартқан әйел ме, ендеше барыңдар 
деп қоя береді. Туғандарымның балалары менде тұрып 
оқып бұл күнде қызметтерін атқарып жүр. Бөлем Қай-
ыржан мың тоғыз жүз тоқсан тоғызыншы жылы ақпан-
ның жиырмасы күні қайтыс болды. Қыздары Гүлістан, 
Айнаш, Бақытжан білікті маман иелері. Ата - анасы ерте 
дүниеден озды. Анасы қайтарында мың тоғыз жүз сек-
сен төртінші жылдың бесінші мамырында балаларым 
саған аманат, ақылыңды айт олар сені тыңдайды деген 
болатын. Сол аманатына еш уақыт қянат жасамадым. 
Бірақ анасының орнын толтыра алмадым. Қыздары 
ақылды болып ер жетті. Екеуін ақ босағасына батамды 
беріп, күйеу қошысының қолына табыс еттім. Бұл күн-
де жан-жарларымен бақытты күн кешуде. Ұлдары Батыр 
мен Бүркітте жанұясымен бақытты. Бір туғандай арала-
сып тұрамыз. Екі мыңыншы жылға дейін базарға тамақ 
тасып, жетпегенді жеткізіп күн көрдік. Пирожкиді үл-
кен етіп бабымен пісіріп, әлгідей болмай өткізіп келем. 
Сатып жүріп ауыл адмдарының көзіне көрінбеуге тыры-
сам. Қасмақасов Сәкен апайды көріп қалып, жеміс сатып 
тұрған қыздың үстел астына жып бердім. Ол маған бады-
рая қарайды. Апай келді де неге тығыласың шық деген-
де жағдайымды ауылға айтпаңызшы, күнін көре алмай 
тентіреп жүр деп сөз етеді десем, сендей болсын айтқан 
адам. Балаларым деп шырылдап жүрген жоқсың ба де-
ген сөзі маған күш қуат берді. Ауылдан келген адамдар 
асханаға бармай мен жасаған кеспе, манты, тұшпара, па-
лауымды сатып алып рахматын айтатын болды. Ерігім 
болса бір әйелдің үйіне кіріп екі баласы бар сонымен 
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тұрып жатты. Айгерімім мектепте оқыйды, балмұздақ 
жегісі келіп жиырма тыйын сұрайды, ақша жоқ деп бер-
мейді. Қызымның ағасына деген өкпесі қара қазандай. 
Туысқа ренжуге жарамайды кешір десем, анашым сол 
кездегі көрген қыйыншылық есіме түссе жанымды жай 
табатын жер таппаймын. Баламның ой санасы сондай 
әрекетке барғаны мен үшінде жұмбақ. 

Айдынгүлім ел ордасы Нұр-Сұлтанға 2005 жылы қыз-
метке кетті. Пәтер жалдап қаланың бірәз жерін шарлады. 
Базарда бір таныстан бес мың ақша қарыз алдым. Бұл ақша 
ол кезде қомақты қаражат. Сол ақшаны уақытында бере ал-
мадым. Счетчикке қоям деп кетті. Пәлі электр счетчигін 
білем ол не екен деп ертесіне әріптесім Сәлимә Қайрол-
лақызынан сұрағанымда күн сайын үстеме ақша алады 
деді. Жалақымды алам сосын беремін ғой деп жүргенде 
ақша өсіп кетті. Еңбек ақымды ала алмағандықтан сөзім-
де тұра алмадым. Тағы келді ендеше рекет жіберемін деп 
кетті. Жаман бір пәле екенін ішім сезді, не екенін түсін-
бей әріптесіме тағы бардым. Үйіңіздегі жақсы заттарды 
алып кетеді. Ойпырмай, қыздарыма жинаған жасауым бар 
еді енді қайттім деп жыладым. Кәсіподақ төреайымы бо-
лып қызмет атқаратын, ұжымыма көмектесу керектігін ай-
тып ақша жинап құтылдым - ау. Ауылдан келген бірінші 
рет счетчик, рекет деген сөзді естідім. Қарызға белшеден 
баттым. Басқа амал таппадым, пәтерімді сатып қарыздан 
құтылдым қалғанын Нұр-Сұлтан қаласынан үй алуға қы-
зыма бердім. Алғаш құнын төлеп ипотекаға пәтер алды. 
Бауыржан Момышұлы көшесі он үшінші қабаттан. Қызым 
жалғыз мен жұмыстан шыға алмаймын. Балаларды жеке 
оқытумен айналысам үйлеріне барып оқытам сағатына 
жүз теңгеден. Өзім қалап ұнатқан жұмысым бар білгенімді 
үйретем, білмегенімді кітапханаға барып білімімді жетіл-
діріп отырдым. 
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ҰЖЫММЕН ӨТКЕН БАҚЫТТЫ КҮНДЕР

Директорымыз жаңашыл жан. Кабинетіне шақырып 
алды да, не бітіріп жүрсіз тәжрибеңіз бар, әдіс тәсіліңізді 
методикалық құрал етіп жазыңыз деп тапсырма берді. 
Ойлана келе қала балаларының қыйындығы тілдік сөз 
қорының жетпеуі, болашақтың мақсат міндетін түсінбе-
уі. Ең бірінші осыдан бастауды жөн көрдім. Тегін, ақылы 
курстарды тәмәмдап білімімді шыңдадым. Ұстаз өзі біл-
месе несін балаға үйретеді деген қағиданы мақсат еттім. 
А. Ж. Мырзалинова, Д. Х. Вагаповадан алған «Шешен-
дік», «Дамыта оқыту», «Сыни тұрғыдан оқыту», Жанпей-
ісованың «Модульдік оқыту» дәрістері бала оқытудағы 
қызығушылығымды арттырды. Республика көлеміндегі 
семинарларға қатыстым. Ендігі мақсат Егеменді ел бола-
шағын дамытатын шәкірттеріме тәрбие мен білім беру. 
Жаңашалап оқыту технологиясы «Ойшылдар Одиссеясы», 
«Тіл дамыту», «Бастауыш буында ғылыми жоба жазуға 
баулу» әдістемелік нұсқау кітәпшаларым әріптестерімнің 
көңілінен шығып, іс тәжрибесінде қолданып алғысын 
айтып жатты. Бұл кітәпшалар жас ерекшелігіне қарай әр 
баланың шығармашылық қабілетін арттыруға арналған. 
Шығармашылық арттыру үшін сыни тұрғыдан ойлау стра-
тегиясын басшылыққа ала отырып, сөзді байланыстырып 
сөйлеу, оқый отырып шығармашылыққа үйретуді мақсат 
еттім. Алдымда отырған шәкіртке өмір сүру үшін, жаңа 
рухани күш беру, білім берудің түкпілікті мақсаты екен-
дігін ұқтым. Бала тілі сөйлей білсе сөз мағынасын, оның 
тіркесін түсінсе ғана дамиды. Жетпіс жыл бодандық бұға-
уында өмір сүріп, өз ана тілімізді жоғалтып ала жаздадық. 
Қара көз балаларымыз орыс тілін, тәрбиесін меңгеріп адам 
танымастай өзгеріске ұшырадық. Өз тілін менсінбей шұ-
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барландырып сөйлеуді мәдениеттілік деп ұққан қазақтарға 
не дерсің? Екі қазақ бір бірімен орысша сөйлегенін көру 
жаныма сондай ауыр тиді. Жалпы елімізде «Қазақ тілін 
дамыту» жолы қарастырылып Қазақ тілін дамыту қоғамы 
ашылды. Әр мекеме қызметкерлерінің қазақ тілін үйрену-
ге деген құлшыныстары артты. Тіл жанашыры бағытын-
да үлесімді қосу мақсатымен іс тәжрибемнен бір неше 
кітәпшаларым жарық көрді. Білім негізі бастауыштан 
бастап оқып, үйрену, іздену мақсатында жазған «Ақыл Ой 
Одиссеясы» бағдарламасы оқушы қабілетінің дамуында 
маңызды орын алды. Гимназия оқушыларының әр түрлі 
деңгейдегі қаблеттері мен таланттарын қалыптастырып 
жол ашты. Алдыма қойған мақсатым бастауыш сыныптан 
«Болашағымыз 2030» - дың моделін құру, білім берудің 
ұлттық моделін жасау болды. Міне Қазақстан Республика-
сы аталатын кең байтақ Отанымыз дербес Егемен мемле-
кетке айналып, Президенттіміздің парасатты саясатының 
арқасында әлемдік қауымдастық арасында салмақты орын 
күрделеніп отыр. Басты мақсат дүние жүзіндегі алдыңғы 
қатардағы 50 елдің бірі болу. Бүгінгі таңда өзіміз тәлім - 
тәрбие беріп жатқан бүлдіршіндер ертеңгі күні тек білімді 
маман иесі емес, Отанды жанындай сүйетін ұлттық тарихы 
мен мәдениетін қастерлейтін рухани кемелденген азамат 
болып өсіп жетілуі көп толғандыратын. Алған дәріс са-
бақтарымды, іс тәжрибемде қолдана отырып қала кітіпха-
наларына барып, шығармашылығымды шыңдап білімімді 
шыңдаудан шаршамадым. Елу жасымда Қарағанды Уни-
верситетінің қазақ тілі мен әдебиет бөліміне түсіп елу үш 
жасымда сырттай оқып шықтым. Бұл жасқа келгенге дей-
ін қыздарым оқып жоғарғы білім алды, сосын олар мені 
оқытты. Кішкене бүлдіршіндерді жақсы көргендіктен сол 
бастауышта қалдым. Бастауыш буында бір кабинетте қыз-
меттес болған әріптестерім Долдина Сәния Қәбдәлмәнқы-



85

БЕЛСЕНДІ ДЕ, БЕДЕЛДІ ӨМІР ЖОЛДАРЫМ

Ғалия Өмірбекова 

зы, Махметова Қызжібек Жақсылыққызы, Нұрғалиева 
Нұргүл Амантайқызы, Абуева Райса Тұрлыбекқызы сый-
ластығымыз жарасып, туған қыздарымдай болып кетті. 
Сынып бөлмесін өзіміз сылап, сырлап келесі оқу жылы-
на дайын етіп қоямыз. Бір бірімізбен санасу деген болған 
емес, бастауыш буын ұстаздары жарасымды ұжым болдық. 
Қан қысымым көтеріліп ауырып қалам, сол кезде ұжымым 
әр уақытта жанымнан табылатын. Сол үшін әріптестеріме 
мың алғыс. Жазған кітәпшаларымның негізгі мақсаты 
шәкіртімнің ойлау қабілетін дамыта отырып, шығар-
машылыққа, ізденіске баулу, еңбектенуге үйрету. Білімді де 
білікті, парасатты жан - жақты жетілген тұлға тәрбиелеу. 
Әдістемелік кітәпшаларымды Солтүстік Қазақстан педа-
гог кадырлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау 
институтында қорғап, облысқа танымал ұстаздардың бірі 
болдым. Шығармашылықтың биік шыңына жетуді мақсат 
еттім. Институтта облыстың шығармашыл ұстаздар то-
бын құруға Майра Тұрашқызымен бірге іс тәжірибемнен 
дәріс оқып, жас ұстаздарға көмектесуге әр уақытта ерін-
бедім. Шығармашыл топпен зейнетке шыққанға дейін жұ-
мыс жасап, шалғайдағы аудандарға барып тәжрибемізбен 
бөлісетінбіз. Ауылдан келген әріптестерім іздеп келіп, 
бағдарлама бойынша түсініктеме алып жүрді. Риза болып 
алтын уақытыңызбен санаспай, берген көмегіңізге мың 
алғыс деп ыстық ықыластарын білдіретін. Өмірдің сәні 
ұстазда, ұстаздың сәні шәкіртте дегендейін қызыққа толы 
өмір жолымды бұл күнде еске алып отырамын. Өзім қы-
змет жасаған класикалық гимназия орны ерекше. Себебі 
өмірімдегі ең бақытты, шаттыққа толы ғұмырым осы ки-
елі қарашаңырақта өтті десем артық айтқаным емес. Ай-
наламдағы адамдардың жүзінен нұрлы мейірім шашылып 
тұратын. Бастауыш сынып мұғәлімдерінің ең үлкенінің 
бірі болып, қыздарыммен жасты қыздармен ойнап күліп 
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бірге өткен күндерді жиі есіме аламын. Бастауыш кафедра 
ұжымы тату, бір бірімізден көмегімізді аямайтынбыз. Қан-
дай да жағдаяттарды бірге шешіп пікір алысып отыратын-
быз. Маған айтқан: Сіз бастауыш буынға білім берудің әдіс 
- тәсілін үйретуде тірі энцеклапедиясыз ғой деген сөздері 
мерейімді асыратын. . . 

Қалада не бір қыйындықты бастан кешіп балаларым 
оқуын бітіріп жұмысқа араласып, тіршілігіміз жақса-
ра бастады. Ауылдағы жер телімімді кетерде ел азаматы 
Әлімнің қарамағына берген болатынмын. Төрт жылдық 
пайызға әрең дегенде төрт қапшық ұн берді. Жерімді алып 
Яровойға беріп, ол жыл сайын пайызын қалаға әкеп беріп 
жүрді. Қайтыс болғаннан кейін Диханшы ТОО серіктесті-
гіне өткіздім. Ал анам мен інімнің жер пайызын Мәмбетов 
серіктестігіне тапсырдық. Ауылда қалған қара шаңыраққа 
жиенім Жамбылды кіргіздік. Себебі ауылда жұмыс қалма-
ды інім жас, жаман жолға түсіп кетер деген оймен, Бого-
любова ауылына көшіріп алдық бізге барып, анамыздың 
хал жағдайын білуге жақын асфальт бойы. Анам жерсін-
беді, кәрі кісіні жылы орнынан елден қозғамау керек екен. 
Уайым қайғының түбі ауру әкеледі екен ғой. Осыны ерте 
білгенімде елден көшірмеген болатын едім. Анама соқыр 
шектен ота жасалды, одан кейін жамбасы сынып ақыры 
ауруы айықпай дүниеден озды. Көзі тірі кезінде аманат ет-
кен, мені ауылға апарып қой, мазар істеме басыма қайың 
ағашын ек, салауат айтып тұрады деді. Аманатын орын-
дадық тек иман байлығын берсін. Ерігім де бірәз аяғын 
шалыс басып жүрді. Бір қызбен танысып үйленем дегенді 
естіп, қуанғаннан той жасап, құдалық өткіздік. Айдыным 
он бес мың кредит алып, қалғанын өзі қосты, алпыс мыңға 
үй сатып алып сол үйде той жасадық. 

Сол жылы Арманым тұрмысқа шығуға рұқсат сұра-
ды. Қанатым ұлы Абай елінің тумасы, үйге келгенде сізге 
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сәлем беруге келдім деп танысып кетті. Артынан ата - ана-
сы келіп тамыздың он алтысы күні қыз ұзату тойын өт-
кіздім. Айгерімім Класикалық гимназияны бітіріп жоғарғы 
оқу орнына түсуге дайындалды. Балы жетпей ақылы оқуға 
түсті. Бір жылы оқуының ақшасын төлеуге ақша жетпеді. 
Қысылғанда басыңа не бір ойлар айтылған сөздер түседі 
екен. Ауылдың бетке ұстар азаматы Қазиев Қуат кезінде 
балаларыңыз он сегіз жасқа толғанға дейін көмектесем, 
ағамды соттатпаңызшы деп есігімді босатпаған болатын. 
Себебі Айгерімнің әкесінің жан кешуіне марқұм ағасы 
Мейрам инженер кінәлі болатын. Сабан дайындайтын 
құрылғы техникаға сай болмай, жұмысқа жауапсыздық, 
салғырттығынан кенеттен оқыс уақыйға болған. Алланың 
тағы бір сынағы болар дедім де, ауыл азаматтары аман 
болсыншы деп кешірген болатынмын. Айтқан сөзі есіме 
түсіп Зейнегүл тәтемнен қолхат бердім. Қысылып тұрмын 
қарызға ақша берші дегенде жауапсыз қалдырды. Мұның 
да амалын таптым. Квартирам екі бөлмелі жатын бөлмеде 
екі қыз, қонақ бөлмеде бір қыз диванда жатады, қызым еке-
уміз жерде жатамыз. Квартиранттар ұстап, қызым оқуын 
бітірді. Мамандығы бойынша қызмет атқармады. СҚМУ-де 
туризмнен сабақ берді. Екі мың бесінші жылы Айгерімім 
тұрмысқа шықты. Асхатыммен бес жыл танысып, әбден 
танығаннан кейін тұрмыс құруға келісім бердім. Асхатқа 
қосыларында айттым, менде кіндігімнен шыққан кенжем, 
қазақтар ең кіші баланың қолында тұрады. Түп қазығым 
сен боласың сенімен тұруға, өлгенде сенің қолыңнан 
шығуға көнсең батамды бердім бақытты болыңдар. Кенже 
қызымның да тойын жасап, құда жоралғысын жасап жел-
тоқсанның он алтысы күні қыз ұзату тойы өтті. Квартирам 
сатылған, балаларыммен бірге тұрып жаттым. Алғаш не-
мерем Ділнәзім дүниеге келген күн сегізінші наурыз халық 
аралық әйелдер күнін атап өтуге жиналдық, немерем туған 
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сол сәт ұжымымның есінде қалыпты. Қуанышыма ортақ 
болған әріптестерім күні бүгінге дейін Ділнәзімді сұрап 
жатады. Ұжұмыммен өткен бақытты күндер, сеніммен 
қараған құрметті ата - аналар, қымбатты шәкірттерімді әр 
уақыт еске алып, көшеге шыққанда көрсем балаша қуа-
нып мәз болам. Зырылдап жүріп зейнеткерлік жасқа жет-
кенімді де білмей қалыппын. Екі мың он бірінші жылы 
бастауыш кафедра қыздары есте қаларлықтай зейнетке 
шығарып салды. Жасаған дайындықтары, көркем қой-
ылымы өте жоғары деңгейде өтті. Кафедра меңгерушісі 
Есқалиева Торғын Марғұланқызының бастауымен өткен 
кеш мәңгі есімде қалды. 

Ерігім мен Шолпаным.
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Русланым мен Аидам.
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Болатым мен Айдынгүлім жанұясымен (Аянамның Италияда 
халықаралық конкурсқа қатысуы).
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Асхатым мен Айгерім жанұясымен.
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ҚҰДАЛАРМЕН КӨРГЕН ҚУАНЫШ

Қызметте жүргенде жұмыс бабымен құдаларыммен 
алыс беріс болмады. Әйтеуір аманбыз соған шүкіршілік 
жасап жүріп жаттық. Қуанышымызды бірге тойлап, қый-
ындық болса көмек беріп жақсы күндер өтіп жатты. Менің 
уайымым Айдынгүлім болатын. Уақыт өтіп жасы болса 
келіп қалды. Ал ол болса жұмыс бабымен өсуім керек, бас-
пана керек деген сылтауларды айтатын болды. Сол жыл-
дары көптеген құрылыс компания салушыларды алдап 
немесе банкротқа ұшырап құрылыс тоқтап қалған кездер 
көптеп кездесетін. Қызымның квартирасы қолға жеткенше 
уайымдап түн ұйықтамай Алладан сұраған күндер де ұмыт 
болды. Зейнетке шыққан соң Нұр-Сұлтанға барып, бір жыл 
ішінде квартирасына жихhаз алып әп - әдемі үй болып қал-
ды. Назарбаев университетіне сынақтан өтіп қызметке ор-
наласты. Қызым бәріне қол жеткіздің енді тұрмыс құруды 
ойла деп мазасын ала бастадым. Теңі жанұя құрған, өзінен 
кіші жастағы жігіттер көңіл білдіретін көрінеді. . . 

Таң намазымда Алладан жылап тұрып дұға оқыдым, 
қызымның бағын аша көр деп. Аян түсті. Қызыма бір 
кісімен танысасың сөз салса келісіміңді бересің, тек 
бағың жансын. Он күн шамасы қызым қуанып келді ана-
шым сен айтқандай таныстым. Арада бірәз уақыт өткен-
нен кейін Болатым танысуға келді қарапайым Қостанай-
дың жігіті екен. Ұнаған соң қызыма етегінен ұста жалғыз 
өмір сүру қыйын екенін білесің, жасың болса келіп қалды 
ана болу үлкен бақыт. 

Сол жылы Арманым қызметіне шығу керек болды да, 
мен Алматыға немерем Камалияны күтуге тура келді. Бола-
тымды көріп жүрегім орныққан қуанышымда шек болма-
ды. Құдағыйыммен телефон арқылы хабарласып құдалық, 
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қыз ұзату той рәсімдерін өткізуді шештік. Қыркүйектің 
жиырмасы күні сырға салуды үйде өткізіп, кешке мейрам-
ханада құдалық тойын тойладық. Той тамаша өтті. Келесі 
күні құдалар құдалық рәсімін өткізіп, жиырма екісі күні 
«Белон» мейрамханасында той болды. Той шығынын Бо-
латтың өзі көтерді. Той өткен соң ұшақпен Алматыға ұшып 
кеттім. Камалямды аяғынан нық бастырып үйге келдім, 
себебі Сагдианам бірінші сыныпқа баратын болды. Ата - 
анасы қай тілде оқуға береміз дегенде қазақша беру керек 
дедім, ендеше өзіңіз сабағын қарайсыз, сабағын түсіндіруге 
біз түсінбейміз деді. Үлкен жауапкершілік артып өзім қы-
змет еткен Сафуан Шаймерденов атындағы гимназияның 
бірінші сыныбына бердік. Оны мектебіне жетектеп апарып 
алып келу мен үшін үлкен бақыт. Өмірге Томирисім кел-
ді. Оның қарақаттай көзін көру, бетінен аймалап сүю мен 
үшін үлкен қуаныш. Екі мың он үшінші жылдың сәуірін-
де Аянам дүниеге келді. Аян түскендіктен есімін Аяна деп 
қойдық. Қызымның жадыраған жүзін көріп менде мәз бо-
лам. Аянам жасқа толғанда ата-анасы шет елге саяхат жа-
сауға кетті. Америка туристік компаниясы арқылы әлемнің 
он сегіз елін кемемен он сегіз күн аралап бір ай жүріп кел-
ді. Чили, Гватамала, Лима, Панама, Никарагуа, Мексика, 
Сан Диего, Перу осы жерлерде болды. Екі мың он бесінші 
жылы қазан айында Аланым дүние есігін ашты. Қанымнан 
тараған өлсем топырақ шашатын ұл келді деп қуанғаным-
ды көрсеңіз ғой. Құдаларым да ізімді басар ұрпағым келді 
деп қуаныштарында шек қалмады. Аланым нәзік, аурушаң 
болды. Аланым туғанда ауруханаға күнде барып, кешке 
дейін қызымның жанында болам. Өте ауыр босанды. Ба-
ласына қарау үшін барам. Жанында қырқынан шыққанға 
дейін болып үйге келдім. Бұл күнде Аланым Академия 
бала бақшаға барып жүр, ал Аянам бірінші сынып табал-
дырығын аттады. Немереме Аллам ақ жол бергей. 
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Өз баспанам болған бастан өткен сан түрлі жағдай-
лар, квартирамды сатуға мәжбүр еткенін жоғарыда жа-
зып өттім. Мен үшін кемел жасымда баспанасыз жүру, 
бір қасіретке айналды. Күйеу баланың қолында тұру мен 
үшін ұят сйяқты көрінді. Амал нешік оған да көндім. Бұл 
да маған берген Алланың сынағы болар. Петропавл – 
Астана – Алматы қаласын кезіп күндерді өткіздім. Інім 
Көпжасардың атасы қайтыс болып қырық күндік дұғасы-
на барған болатынмын қайтарда Астанаға соқтым. Бола-
тым мама мен сізге квартира әперем Петропавлдан өзіңіз-
ге ұнаған квартира қараңыз дегенде не айтарымды білмей 
қалдым. Сондағы айтқаным осы уақытқа дейін қол жайып 
ешкімнен ештеңе сұраған күнім болмапты, берсе бергенді 
тастамадым рахмет, ғұмырлы бол. 

Үйге келіп квартира іздей бастадым мешітке, неме-
релерімнің мектебіне, стадионға жақын жерден. Жабаев 
көшесінен тауып, бағасымен келісіп ойламаған жерден 
баспаналы болдым. Алланың маған берген үлкен сый-
ының бірі. Ең бастысы балаларым, бауырларым, не-
мерелерім аман. Немерелерім әке-шешесінің аясында, 
әжелерінің құшағында бақытты ғұмыр кешуде. Құда-
ларыммен көрген қуанышымды жазар болсам, алғаш 
көрген құдаларым Зұлқарыш партия қызметінде ауыл 
шаруашылығына еңбегі сіңген азамат, Сайра коператив 
мамандығын меңгерген жаны жайсаң жандар. Өзіммен 
құрдас не айтсақта жарасымын табады. Құдашаларым 
Динара Елорда да, Диана Семейде қызметте. Құдағый-
ым аты жаман аурумен ауырса да, қайратты, шыдамды 
рухы биік жан. Рухының биіктігінің арқасында ауруын 
жеңіп келеді. Алла өзі жар болып көп жасасын. Үлкен 
құдам Шахислям ел басқарып, көптің құрметін иелен-
ген, құдағи апа да, бала оқытқан бір ерекше жандар. 
Кішіпейіл, қызмет жасаған. Үлкен кісінің кішірейіп, 
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құдағи деп көрсеткен ілтипатына ыңғайсызданған күн-
дерім болды. Қажет емес жасым кіші десем жолың үлкен 
деп, қазақтың дәстүрі мен салтын биік ұстаған жандар. 
Әулетінің үлкені Шахисләм құданы қатты сыйлаймын 
қала арасы алыс болғандықтан шақырсам келмейсіз-
дер, әкелген сыбағам бар деп, құданың әулетіне ас бе-
рем. Құда үйіңізді жалға бересіз бе десем, о не дегеніңіз, 
келіп тұруыңызға да болады демесі бар ма. Міне бұл де-
генің құдалар арасындағы татулық белгісі ғой. 

Кенже қызымның атасы Серік мектеп директоры әже-
сі Сара өзімнің әріптесім болып шықты. Ол кісілерді 
көргенде құтты өзімнің әке шешемді көргендей қуанам. 
Асхатымның анасы Мағрипа екінші қалалық ауруханада 
медбике болып қызмет атқарып зейнеткерлікке шыққан. 
Әкесі Дәулетжан Ресейдің ірі компанияларында қызмет-
те. Құдағыйым немерелерін бағып-қағып, жүрген мінезі 
биязы момын адам. Кіші болса да, бір бірімізге сыйлас 
бауырдай болып кеттік. Немере қызығын көріп, той ду-
манды бірге көріп келеміз. 

Көптен күткен Айдынгүлімнің атасы Төлеген Қоста-
най облысының Құрметті азаматы, энергетика саласында 
еңбек еткен білікті инженр, енесі Ұлжан кәсібін дөңге-
летіп зейнеткерлікке шыққан қария адамдар. Өздерін әлі 
де болса жастай көреді. Қызмет жасаған жандар денесін 
тік, тың ұстайды. Русланымның атасы марқұм Тұяқ сон-
дай жаны жайсаң қарапайым, аузын ашсаң ар жағынан 
жүрегі көрінетін жақсы адам еді. Құдағыйым Айсұлу да 
аңқылдаған жанның бірі. 

Ерігімнің атасы Қайыркелді өз шаруасын бітіріп ты-
ныш өмір сүріп жатыр. Жолдасы марқұм Қарашаш қайтыс 
болғалы, бар көрген қызығы немерелері. Осындай қара-
пайым баймын деп тасымайтын, жоққа төзімді, көңілдері 
адал құдалар берген Аллаға мың алғыс. 
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Құдағиым  Қарашаш анаммен бірге.

Қанатымның атасы Шайхислям, марқұм әжесі Мақбұза, 
шөбересі Ділназ.
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Құдаларым Зұлқарыш пен марқұм Сайра.

Құдаларым Төлеген мен жұбайы Ұлжан.
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Құдаларым марқұм Тұяқ пен жұбайы Айсұлу.

Құдаларым Дәулетжан мен жұбайы Мағрипа, немересі Сагдиана.
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Асхатымның атасы Серік, жұбайы марқұм Сарамен.

Семейдегі құдаларым.
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НЕМЕРЕ ҚЫЗЫҒЫ

Немере алды Ерігімнен көрген Алинам он алты жаста. 
Тамшы қанымнан тараған Ділнәзім дүниеге келген күн 
несін жасырайын, мен үшін ең бақытты күннің бірі. Өмірге 
жаңа келгендей өзімді сезіндім. Көп ауырғанның әсері бо-
лар, мұндай күн болар ма, көрем бе деп өмір сүрген қорқы-
ныштың салдары болар. Қырқынан шығаруға абысыным 
Ғалия Нәсиқызы мұғалім болып Сәбит Мұқанов атындағы 
отыз екінші мектепте қазақ тілі мен әдебиет пәнінен орыс 
сыныптарына сабақ береді. Екеуміз артынып - тартынып 
Алматыға келдік. Немереме арнап ағаш шебері Ерғали 
Сәткенұлына шағын етіп бесік жасаттым. Әріптесім бұл 
күнде Назарбаев зияткерлік мектебінде қызметте. Төсегі, 
жастығы, жөргегі, белдігін, бесік жабатын жамылғыны 
өзім тігіп әшекейлеп, апарғанша бесікке қарап қуанғаным 
соншалық, түнде тұрып бір қарайтынмын. Немерем өсіп 
келеді Алматы қаласындағы зиялы қауым шыққан Шоқан 
Уәлиханов атындағы мектепте оқыйды. Бірінші сыныптан 
үздік оқу озаты. Сол бесікте шәкіртім Елордада тұрады 
Бүркіттің баласы Медетте өсті. Киелі бесікте өскен екеуі де 
оқу үздігі, алғыр болып өсіп келеді. Ал бесік болса өзім қы-
змет еткен Сафуан Шәймерденов атындағы классикалық 
гимназияның музейінде бірәз тұрды. Музей жаңашалап 
өзгеруіне байланысты, бесікті Солтүстік Қазақстан облы-
сының Өлкетану музейіне табыс еттім. Мұражай төрінде 
тұрған бесікке қарап, өткен өміріме көз жүгіртем. 

Ал өмірімді толығымен өзгерткен немерем Сағдиана-
мның өмірге келуі. Оның тәй- тәй басқан қадамы, был-
дырлап сөйлегені маған күш беретін. Жұмыстан шаршап 
келгенімде, алдымнан жүгіріп шығып, әже деген сөзін 
естігенде бар шаршағанымды ұмытатынмын. Өзімнің гим-
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назиямда алтыншы сыныпты аяқтап, Назарбаев мектебіне 
гранд қа өтті. Шахмат үйірмесіне қатысып жүлделі орын 
алып келеді, алған медалі де жетерлік. Туғаннан қолымда 
өскендіктен болар басқа немерелерімді де жақсы көрем, 
бірақ Ділнәзім мен Сағдианамның орны ерекше. Ерігімнің 
ұлы мен қызы әп - әдемі болып өсіп келеді. 

Аланым туған күн, менің бақытқа кенелген күнімнің 
бірі десем артық айтқаным емес. Қыздарымнан көрген ұл 
немерем, екі жақтан да көрген жетінші немере болды, әрі 
Аманыммен қосылған күнмен туған күні бір күн. Аяна-
мның қасында әкесінің із басары болып өсіп келеді. 

Жиен немерем 
Сагдиана.

Жиен немерем 
Ділнәз.
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Немерем Дамир.

Жиен немерем 
Алан.
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ӨМІР ӨЗЕН ҚЫЗЫҚ ДӘУРЕН

Екі мың он бірінші жылы зейнеткерлікке шығып 
Алматы- Астана- Қызылжар саяхаты басталды. Қы-
зылжар қаласы ыстық. Бір жерде он бес жылға жақын 
жұмыс жасадым. Көшеге шықсаң таныстарды, шәкірт-
терді, олардың туыстарын көріп мәз болып келем. Әріп-
тестерімнің алар орны бөлек, соның ішінде бастауыш 
сынып ұстаздарын ерекше құрметтеймін. Өмір жолым-
ның қуанышты күндерінен жасаған әдеби музыкалық 
көрінісі өткен өміріме шолу жасағандай болды. Техни-
каның дамыған кезі ғой, слайд шоу мені өте толғанды-
рды. Зейнетке шығарып салу кеші мәңгі есімде қалды. 
Ұжымның құрметтеуі, ата -  аналардың жылы сөзі, бұл-
діршін сәби шәкіртімнің тілегін жаратқан қабыл еткен 
болар. Бұл күнде балаларым аман, немерелерім қасымда 
шүкіршілік жасап өмір сүрудемін. Асыл жанды қызда-
рыммен әлі күнге дейін араласып тұрамын. Гимнази-
яға барғанда құшақ жая қарсы алып, өткенді еске алып 
үйге қуанышпен келем. Қарап отырсам бұл да бір үлкен 
бақыт. Сүйген жұмысын адам ешқашанда тастай алмай-
ды екен. Уақыт тауып жеке оқытушылықпен айналысып 
келем. Орыс мектебінде оқыйтын басқа ұлт өкілдері 
де келіп, қазақ тілін үйренуге ниет білдіреді. Оларды 
оқытуда өзімнің іс тәжрибемнен жазған Тілдік сөз қо-
рын дамыту тұжырымдамасы көп көмегін берді. Қазақ 
сыныбында оқыйтындармен жеке жұмыс кезінде басты 
мақсатым жас ерекшеліктеріне қарай шығармашылық 
ояту, өзіндік жұмыс жасау дағды қалыптастыру. Тәлім- 
тәрбие алған оқушы, ата- анасы рахметін айтып алғысқа 
кенеліп жүрген жанның бірімін. Денің сау болса жаның 
сау деген мақал тегін айтылмаған болар. Балаларым жыл 
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сайын дем алуға жолдама әпереді. Шет елге барғанды 
ұнатпаймын. Өз елімнің жері еш жерден кем емес Ал-
матыдағы Алатау, Көктем, Бурабай, Сарыағаш, Алма-А-
расан, Алакөл шипажайларының емі, таза ауасы жанға 
жайлы. Осы шипажайға жылда барам. Мақсатым ел эко-
номикасын көтеру. Қазақстан елінің төрткүл бұрышын 
түгел аралап, жерінің әдемілігі, байлығына тәнті бол-
дым. Өз елім туып өскен мекенім ыстық. Курстас құр-
быларыммен интернет арқылы хабарласып, бір-бірімізге 
қыздар қайдасыңдар деп интернет желіге шығып, жаңа-
лықтармен бөлісіп тұрамыз. Қуансақ қуанып, ренжісек 
бір бірімізге демеу боламыз...

Қайда жүрсекте бауыр жолы бөлек. Бауырларымның 
қуанғандарын көріп шүкіршілік етем. Өзімнен кейінгі те-
телес сіңлім Нүржамиланың үлкен қызы Айгүл  Алматы-
да, Индирасы мен Саматы Қызылжарда, Әлиясы Елордада 
бәрі қызметте. Тоғжаным Алматыда ұлы Жомартпен тұра-
ды. Әселі Нұр-Сұлтанда. Ұлжаным Бостандық ауылында 
тұрып жатыр. Ұлы Жанболат үйленген қалада, қызы тұр-
мыста Нұр - Сұлтанда тұрады. Немересі Әлинұрды құ-
шағына алып өмірдің қызығын көруде. Бақтыгүлім көпей 
сіңлім Елордада медбике болып ел басы апаратында қыз-
метте. Мақпалы тұрмыста, Темірланы өзі таңдаған маман-
дық бойынша оқып, биыл оқуын бітірді. Әскери борышын 
Алматы облысы Қапшағайда өтеп жүр. Бес қыздан кейін 
ата-анамның көрген ұлы Көпжасарым Елордада үй құр-
лысында жұмыс істеп, келінім Гүлзиямен ғұмыр кешуде. 
Өмірімдегі бар асыл жандарым, балаларым, немерелерім, 
бауырларым аман болса екен деймін. Осылардың қызығын 
көру мен үшін үлкен бақыт. Той думанын бірге тойлап өтіп 
жатқан күніме шүкіршілік етем. Екі мың он сегізінші жыл 
қуанышы мол жыл болды. Неге дейсіз ғой?

Себебі ұстаздық еңбегімдегі соңғы түлектерім мектепті 
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бітіріп, жоғарғы оқу орнының грант иегері атанса, ал-
дыңғы бітірген шәкірттерім жоғарғы оқуды тәмәмдап, ма-
ман иесі атанды. Әр ұстаз өзінің жемісін көріп мәз болады 
ғой. Менде қуанып шаттандым. Ата-аналары тойларына 
шақырып, иіліп сәлем салып, құрметтеп төріне отырғы-
зып, сіздің алғашқы тәрбиеңіз бен біліміңіз, еңбегіңіз деп 
көңіліңізді көтерсе одан асқан бақ бар ма екен. . . 

Қырық жылғы еңбек өтілімде Ыбырай Алтынсарин 
атындағы медальді алу арманым еді. Бірақ ол арманыма 
жете алмадым. Бұл күнде ойласам шәкіртімнің шынайы 
жүрегі мен ата-анасының құрметінен, асқан марапаттан 
артық ештеңе қажет еместігін түсіндім. Ұстаз болғаным 
үшін, шәкіртім үшін мақтанам. Алғыр шәкіртімнің көбі ірі 
қалаларда мықты маман иесі. Жанұясымен бақытты ғұмыр 
кешуде. Аллам бақтарын көтеріп, ден саулық берсін деп ті-
леген тілегімді жаратқан иеміз қабыл етсін. 

Өмірімдегі қызыққа толы дәуреннің бірі Қарасай стади-
онына және таңғысын «Скиф» фитнес клубына барып де-
нені шынықтыруым. Кешкі алтыдан сегізге дейін жүгірем, 
скандинав таяғымен жүрем, жаттығулар жасап денем сер-
гіп қалады. Ол жерде де өзім сияқты зейнеткерлермен таны-
сып қарым-қатынас жасап тұрамыз. Алматы, Нұр-Сұлтан-
дағы немерелерімді де ұмытпай барып, көңілім көтеріліп 
қайтамын. Қайын-жұрт, нағашы жұртты да ұмытпаймын. 
Бармасам да телефон шалып хабарласып тұрам. Алланың 
берген бейнеті мен зейнетіне ризамын. Бейнет көрдім деп 
айтқан емеспін тағдырдың салған сынағы мен көргенді 
басқа адамдардың басына бермесе екен. Сүйген жандарын 
жоғалтпай бақытты ғұмыр берсін. Тек өмірде көрген жақ-
сы істерім басқаға үлгі болса екен. 

Шәкіртім өз баламдай болған асылдарым Такбаянов 
Жанат, Атығаева Айғаным, Барқытова Әйгерім, Абилма-
жинов Игібай, Темірбекова Гүлшаш Нұрақайқызы оттай 



109

БЕЛСЕНДІ ДЕ, БЕДЕЛДІ ӨМІР ЖОЛДАРЫМ

Ғалия Өмірбекова 

жанып шоқтай өшкен өрендерім өмірден ерте озды. Жан-
дары жанатта болып иман байлығын берсін. Қазаларын 
есту мен үшін ауыр күннің бірі болды. Амал нешік кө-
неміз есіме алып дұғамды оқыймын. 

Киелі жер Түркістанда екі рет болдым. Екі мың ал-
тыншы жылы ойламаған жерден жолым болып, иманның 
негізін қалаған жандардың бірегейі болған адамдардың 
басына барып зиярат етіп, рухым көтеріліп тамаша өзгері-
стердің куәсі болдым. Өзіміз сегіз кісі сапарға шықтық. 
Арыстан бап бабамыздың мазарында болып, мешітінде 
түнеп, Қожа Ахмет Иассауйдің кесенесін тамашалап, Сай-
рамдағы сансыз бабалардың рухына тағзым еттік. Ерекше 
есте қалған жәйтті жазар болсам, Домалақ ана кесенесі-
не келе жатқанда қалғып кетіппін, жолдың ортасында ақ 
ананы көрдім, ояна салып Жамал апаға айтқанымда. Ма-
шаллах деп айтдеді. Кесене басынан кітәбін алдым. Кітәп 
оқығанды жақсы көргендіктен болар, жүрген жерімде 
оқымаған кітәптарды алатын әдетім бар. Айша бибі кесе-
несіне келіп сол жерде қонып, таңғысын Қарақан бабаның 
басына бардық. Одан шығып Сарыағашта Иса атаның үң-
гір тасынан өтіп шыққаннан кейін екі алақанымнан отты 
көрдім, Жамал апа тағыда Машшалла деді. Бәрін аралап 
поезға міндік. Бір жұма жол шаршатқан, міне сала бәріміз 
ұйықтадық. Ұйықтап жатсам түс көрдім. Әл-Фараби ба-
бамыз биік шың басынан қарап тұр екен, оған қарап шір-
кін жанына көтерілсем дегенімде, биік шыңнан бірақ 
шықтым. Үйге келіп Үкәшә ата құдығынан алған зәмзәм 
суын әріптестеріме, жақындарыма таратып ішкіздім. 
Жұрттың батасын алып жаным жай тапты. Жолда алған 
кітаптарды оқып отырсам, Домалақ анамыз маған қалай 
көрінді, солай жазылып тұр. Өзімде түсінбеймін осы 
күнге дейін сапарда болған ғажайыптарды. Тек білгенім 
өмірімнің тоқсан градусқа өзгергені. Өмірімде болып өт-
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кен жақсылықтар осы ғажайыптардың дәлелі. Әр адам-
ның төрт шырағы тыныштық, махабат, сенім, үміт орна-
ды. Тыныштығым балаларым, бауырларым, немерелерім 
елімнің беріктігі. Сенімім болашаққа деген көз қарасым. 
Махабатым ол бар әлемге деген мейірімдігім болар деген 
үмітпен өмір кешіп келем. Екі мың он жетінші жылы жол-
дасымның қайтқанына қырық жыл толуына байланысты 
хатым дұға оқыттым. Туыстардың әкелген садақасына 
өзім қосып, балалар киімін дүкеннен сатып алып, ата-ана-
сыз қалған жетім балалар үйіне апардым. Тәттілерді жеп 
отырған балалардан байқағаным, көзіндегі мұңды көріп 
жүрегім сыздады. Ал жаңа киімді киіп, қуанғаннан мені 
келіп құшақтап басын кеудеме салып сізге көп рахмет де-
гені есімнен кетер емес. Ата-аналары ішімдікке салынып 
кеткендердің балалары бар екен. Обал - ай тірі жетімдік 
көрген бейкүнә сәбилерге. Сол жерде мені қуантқаны 
қара көз қазағымның балалары аз болды. Өз ұлтымның 
балалары жыламаса екен деп тіледім. Жалпы өмірімдегі 
ұстанымым шарасыздарға ақылыммен, қолымдағы ба-
рыммен көмек беру. Талай адамдардың берген батасы, 
шәкірттерімнің айтқан тілектері болар, осы күнге жет-
кенім. Әрине, бірінші Алла қолдауы, екінші еңбек және 
бауырлар татулығы. Еңбек жолымда ар-ұятты пір тұттым, 
бойымдағы қасиетті балаларыма сабақ еттім. Алдарына 
үміт, мақсат қоя біліп, сеніммен талаптанса алар асу алда 
екенін осы кітәбімді оқыған адам түсінсе нұр үстіне нұр 
болар еді. Бұл бір ғана ұстаз жолы. Мыңдаған бастауыш 
сынып  ұстаздарының өткен өмірі кімге болса да үлгі, 
тәрбие аларлық деп білемін. 

Өміріме ризамын асыл бауырларым, аяулы балала-
рым, сүйкімді немерелерім, құрметті құдаларым, артымда 
қалған ізім шәкірттерім бар. 

Осындай өмір берген Аллаға мың алғыс. Шүкіршілік. 
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БАҚЫТ

ІV бөлім
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Жангелді Уақпанұлы, Бейбіткүл Мағжанқызы және мен.
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БАСПАДАН ЖАРЫҚ КӨРГЕН 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ 

ЗЕРТТЕУ ЕҢБЕКТЕРІМ

Бұл тарауда шығармашылығым туыстарыма, 
шәкірттеріме, жанымның шуағы немерелеріме ар-
налған арнау жыр жолдарым, баспа бетінде жарық 
көрген мақала тізімі, баға жетпес әріптес, ата ана 
тілегі берілді. 

АЯУЛЫ ЖАНДАРДЫҢ ЕСІМДЕРІ 
ЖҮРЕКТЕН ЕШҚАШАН ӨШПЕЙДІ

Аяулы жандардың биік қасиеттері, ұстамдары біздің 
өмірден өз орнымызды табуға ықпал еткені сөзсіз. Сол 
күндерді ой елегінен өткізген сайын олардың парасат-пай-
ымдарының тереңдігіне, шәкірт жанын терең түсіне білген 
адами болмыстарының шынайылығына тәнті боламын. 
Ұстаздарымнан үйренгенімді бүгінгі күні шәкірттерімнің 
бойына сіңіруге талпыныс танытып жүрмін. Әрине, ертең-
гі күні тәлім-тәрбие алған оқушыларым мен жайлы осы-
лайша тебірене әңгімелеп жатса, онда көп жылғы маңдай 
терімнің қайтарымы. 

1960-1961-ші оқу жылында анам қолымнан жетектеп 
бірінші сыныпқа апарды. Ол уақытта еңселі білім ордалары 
жоқ еді ғой, бұрынғы Преснов ауданының «Миролюбово» 
кеңшарының Ленин ауылындағы ағаштан салынған мек-
теп ғимаратының бөлмелері тар болатын, жарық моторлы 
генератормен берілетін және сынып кірпіштен соғылған 
пешпен жылытылушы еді. Соған қарамастан алғашқы ұс-
тазым Көшербай Ақжігітов ағайымыз бізді білімге ынта - 
ықыласымызды оята білді. 

Үзіліске шыққан уақытта тар дәлізде бала болып жүгір-
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мейтінбіз, шеңберленіп бүгінгі сабақ жайлы әңгімелесіп 
тұрғанымызды мектеп директоры Мағел Басыбаев ағайы-
мыз көрсе, жылы сөздерін арнап, басымыздан сипайтын. 

Ал еңбек сабағында сыныбымызбен мектеп маңына 
тал егетінбіз. Бүгінгі күні бұрынғы білім ордасының ғи-
мараты жоқ, бірақ, біз еккен талдар жайқалып тұр. Бала-
лық шағымның куәсі-еңбек пәнінің мұғалімі Қайырбек 
Қазиев ағайымыздың басшылығымен еккен талдар көзіме 
жылы ұшырайды. 

Үшінші-төртінші сыныпта Әбдіреш Тасболатов ағайы-
мыз сабақ берді, кітап оқуға баулыды. Соның нәтижесінде 
менің замандастарым әдеби шығармаларды оқуға ынтық 
болатын. Шамның, тіпті айдың жарығымен кітаптан бас 
алмайтын кездеріміз болды. Анам талай рет қара көлеңке-
де кітап оқуыма тыйым салып, жекіріп тастаған еді. 

Аяулы ұстаздарымнан алған тәлім-тәрбие менің 
мұғалімдік мамандықты таңдауыма ықпалын тигізді. 
1968 жылы бұрынғы Целиноград қаласындағы Әділбек 
Майкөтов атындағы педучилищеге оқуға түстім. Мамлют 
ауданындағы Октябрь орта мектебінде бастауыш сынып 
мұғалімі болғанна кейін де жаны жайсаң ұстаздар кезсде-
сті. Әсіресе, әріптес ағайым Еркін Байзақовты осы күні 
жиі есіме аламын. 

Өткен күндерге көз салсам, менің қадірлі мамандық 
иесі атанғаныма жарты ғасырға жуықтапты. Үш жүзден 
астам шәкірт тәрбиелеп, болашаққа қанаттандырыппын. 
Еліміздің түкпір-түкпірінде абыройлы қызмет атқарып 
жатқан оқушылырымды бүгінгі күні мақтан тұтамын. 
Әрине менің ізбасарларым да жоқ емес. Олар жақсы ұстаз 
атанып, құрмет пен қошеметке бөленіп жатса, мен үшін 
де абырой. 

2008 жыл. 



123

ЕҢБЕКТЕН ТАПҚАН БАҚЫТ

Ғалия Өмірбекова 

ӘРІПТЕСІМ ЖАЙЛЫ БІРЕР СӨЗ

Солтүстік аймақта қаланың дәл ортасынан ашылған 
жаңа типті мектепте жұмыс істеу – кімнің болса да арманы. 
Алла бұйыртып мен де осы мектепке 1997 жылдың тамыз 
айында қызметке орналастым. Мектептің сыртқы көрінісі 
бірден көңіліңді жадыратады. Себебі, сыртқы бейнесінің 
өзінен мен қазақпын, қазақ мектебімін деп тұрғандай. Қа-
лаға келіп жұмыс іздегенде мектебімнің бейнесін көріп, 
жүрегімде бір ыстық сезім пайда болғандай сезім қалды. 
Ішіне кіріп, кабинеттерін көргенде өзіңді бір қуаныш би-
лейді. Гимназия ашылып, алға қойған мақсат, міндеттерді 
іске асыру, ұжымда еңбек етіп жүрген әр ұстаздың басты 
бір жұмысы болды. 

Қазақтың кемеңгер ұстазы Ахмет Байтұрсынов өз зама-
нында «Елді түзетуде бала оқыту ісін түзетуден бастау 
керек» деген болатын. Өткен ғасырда айтылған бұл сөз 
бүгігі күнде өз құндылығын жоғалтқан емес, еліміздің 
әлемдік білім беру кеңістігіне ену мақсатындағы іс-әрекет-
терінде маңызды орын алып отыр. Көш басшысы жақсы 
болса, ұжымның алар орны, шығар тауы биік болады де-
ген сөз тегін айтылмаған. Басшымыз Жангелді Уақпанұлы 
Тәжин өзі қандай кішіпейіл меірімділігімен көзге түссе, 
орынбасарлары да адамгершілігі, парасаттылығы мол жан-
дар. Алғашқы оқу ісінің орынбасары Сабыр Амангелдіұлы 
Әбілкәрімов – қазірінде облыстық мұғалімдер білімін 
жетілдіру институтының директоры. 

Менің айтайын дегенім – Рауза Уланқызы Қазбекова 
жайлы. Алғаш танысқанымызды еске алғым келді. Екінші 
сыныпқа сабақ беремін. Кабинетіміз қарама-қарсы бола-
тын. Рауза алғашында дайындық тобының жетекшісі болып 
орналасты. Үзіліс кезі, оқушылары қоршап алған, тәтесінің 
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айтқанын ұғып қалуға тырысуда. Бұдан әріптесімнің оқу 
мен тәрбиені ойынмен ұштастыра білгені байқалды. Бір ай 
шамасы өтті ау деймін, орыс тілінен сабақ беруге кірісіп 
кетіпті. Арада жыл өтпей қалалық классикалық гимназия 
диреторының ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары бо-
лып, өзінің біліктілігін көрсетіп, мектепшілік жұмыстарды 
жандандыруға ат салысты. Жаңашалап оқыту технологи-
ясының қыр сырын жетік білген ол, әрқашан өзінің ақыл-
кеңесімен әр мұғалімнің жүрегінен орын тауып, бағыт-
бағдар беріп отырды. Бастауыш кафедрасына атқарған 
еңбегі ерен. Әдістемелік еңбек жазуға берген көмегінің өзі 
адамды қанат қақтырғандай. 

Жас ұрпақтың сегіз қырлы, бір сырлы азамат болып 
өсуіне бірден бір ат салысатын мектеп екені белгілі. Мек-
тебіміз білімді тереңдете берумен қатар халықтық педаго-
гика әдіс-тәсілін қолданып, бала санасына ұлтжандылық, 
патриоттық тәрбие береді. 

Мектептің тәрбие жұмысын жан-жақты ұйымдастыра 
отырып, оқушыны тәрбиелей білетін, қоғам мүддесі үшін 
еңбектене білетін, рухани ойлау дәрежесі биік, Отанын 
сүйетін еңбекқор, іскер, іздемпаз қабілетті адам әр уақыт-
та мақсатына жетеді. Міне, әріптесім Рауза Уланқызы 
осындай жан. 

«Адамды дәреже жеткізеді» деген Әбдірахман Жәми 
сөзі айтқандайын, білімі мен біліктілігінің арқасында, бү-
гінгі таңда ел ордасы Нұр - Сұлтан қаласында қызметте. 

Әріптесіме зор бақыт, ісіне шабыт, денсаулық тілей-
мін. Тәуелсіз еліміздің шәкіртінің білім дәрежесін көте-
рер азаматтар мол болсын. 

2006 жыл. 
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АЛҒАШҚЫ АДЫМДАР

Қалалық классикалық гимназия ашылғалы да екі жыл-
дың жүзі болып қалды. Осы азғантай уақыт аралығында 
ұжымымыздың мүшелері ширыға еңбек етіп, оқушы-
ларға гимназияға тән терең білім беруге дайын екендігін, 
әр уақытта ізденіс үстінде, білмегенін білуге тырысатын-
дығын аңғартып үлгерді. 

Біз сияқты қалаға ауылдан келіп қосылған мұғалімдердің 
білімін жетілдіріп, оқытудың жаңа технологиясына үйрету 
мақсатымен мектепте семинар өткізіліп тұрады. Оны ұй-
ымдастырушылар – гимназия директоры Ж. У. Тәжин, оқу 
ісінің меңгерушісі С. А. Әбілкәрімов және жаңаша оқыту-
дың жетекшісі Г. К. Есмұқанова. Бұл бүгінгі талапқа сай 
өзекті мәселенің бірі екені сөзсіз. Сол сияқты мектептегі 
семинар – сабағын университеттің Д. Х. Вагапова, А. Ж. 
Мырзалинова сияқты ғылыми дәрежелі ұстаздар  береді. 

Мен олардан үйренгенімді өз шәкірттеріме келіп түсін-
діремін, олардың санасына жаңа талап тұрғысынан білім 
нәрін құюға тырысамын. Сөйтіп, олардың жаңаша өткен, 
озық тәсілді сабаққа разы болғандарын көріп, еңбегімнен 
қанағаттанғандық сезім аламын. 

Өткен оқу жылында «Риторика» семинар сабағынан 
дәріс алсам, биыл «Педагогикалық кеңес» сабағына қаты-
сып жүрмін. Ол лекция, практикалық сабақ түрінде өтеді. 
Бүгін осындай, әсіресе, ұстаздар үшін пайдалы семинар 
сабақтарды ұйымдастырып келе жатқан мектеп ұжымы 
басшыларына, дәріс беретін ұстаздарға өз алғысымды об-
лыстық газет арқылы білдіргенді жөн көріп отырмын. 

Осы семинарлардан алған білімімді пайдалана отырып, 
20-шы қараша күні 4 «а» сынып оқушыларының ата-ана-
ларымен өткен жиналысын көпшілік назарына ұсынғым 
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келеді. Ондағы ойым, «Көптің көзі сыншыл» дегендейін, 
басқа да оқытушылармен пікірлесу, ой бөлісу ниетті. 

Мен онда жай ғана жиналыс өткізбей, біріншіден, күн 
тәртібінде салт-дәстүрге байланысты «Шілдехана – бесік 
той» рәсімінің сахналық қойылымын сынып оқушыла-
рының күшімен қойдық. Онда баланың дүниеге келуінен 
бастап, сүндет тойына дейінгі қызықты кезеңдері тоғыз 
бөлімде көрініс табады. Ең соңында тойға шашу шаштық, 
ән айттық, өлең оқыдық. Ата-аналар өз балаларының 
өнерін көріп, бір жасап қалды. 

Жиналыстың екінші бөлігінде әр ата-анаға анкета тара-
тып, онда әр оқушының пән бойынша нені толық меңгере 
алмайтынын, соған байланысты ата-ананың қандай жұ-
мыс жүргізу қажеттігін көрсеттім. Оларға анкетамен та-
нысып шығуға бес минут уақыт беріп, одан кейін олармен 
сұрақ-жауап арқылы пікір алыстық. 

Мысалы, ата-аналар мынадай сұрақ қойды. Балалардың 
ынтасын, білімге деген құштарлығын қалай арттыруға бо-
лады? Оны біз қалай жүзеге асырып отырмыз. Бұл сұраққа 
психолог-ұстаз Д. Н. Самұратова жауап берді. Содан кейін 
сынып жетекшісінің әр оқушымен жеке жұмысы өткізіліп, 
оқушылардың логикалық ойлау қабілетіне көңіл аударылды. 
Әрине, сұрақтар оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай 
лайықталып қойылды. Сөйтіп, біздің сыныптың 70 % аста-
мы дарынды, талапты балалар екендігіне көзіміз жетті. 

Сонымен бірге психолог – ұстаз ата-аналарға көптеген 
кеңестер беріп, жоғарыда таратылған анкетаны жоғалтпай 
алдағы ақпан айында бұл мәселеге тағы да оралатындықта-
рын айтып, оқушылардың логикалық ойлау дәрежесесінің 
өсуін бірге отырып тыңдауға шақырды. 

Бұл орайда тағы да психологиялық жұмыстың ерек-
шелігін атап өткім келеді. Мысалы, әлгі сыныпта бір 
оқушымен жұмыс жүргізу маған өте қиынға соқты. Қа-
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лай айтсам да, қандай тәсіл қолдансам да балаға жеткізіп 
түсіндіре алмадым. Содан кейін Дана Нәжіметденқызымен 
сөлестім де, әлгі баланы оған жібердім. Психологтың ерек-
ше ұстаздығына сонда көзім жетті. Сол оқушым қазір оқу-
да талпыныс білдіріп, бәріне сын көзбен қарайтын болды. 
Әріптесіме рахметімді айтып, алғашқы жемісті еңбек қа-
рымына сәттілік тілеймін. 

Сөз етіп отырған ата-аналар жиналысында «Дін – білім 
бұлағы» айдарымен шәкірттерімді имандылыққа тәрбие-
легім келетінін айттым, олардың пікірлеріне құлақ салдым. 

1998 жыл. 

МЕКТЕПАЛДЫ ТОБЫ МЕН БАСТАУЫШ 
БУЫННЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ

 
Ойын балалар өмірінде өте маңызды зор нәрсе, үлкен-

дердің қайраткерлігі, жұмысы, қызметі қандай маңызды 
болса, балалардың ойыны да сондай маңызды. Ойында 
бала қандай болса, өскен кезде жұмыста да көбінесе сон-
дай болады. Сондықтан болашақ қайраткер ең алдымен 
тәрбиені ойын арқылы алады (А.С.Макаренко). 

Бастауыш білім жалпы орта білім беретін мектептердің 
бастауыш сыныптарында немесе мектептің өз бетінше 
оқу-тәрбие беруді ұйымдастыратын білім мекемесінің 
бастауыш сатысында оқыту мен тәрбиелеудің өзара байла-
нысы арқылы қамтамасыз етіледі. 

Мектептің бастауыш сатысында оқытудың мақсаты:
- Оқу бағдарламасын меңгерту. 
- Оқушылардың танымдық қабілеті мен біліктілігін дамыту. 
- Негізгі оқу әрекеті дағдыларын қалыптастыру. 
- Ұлттық тілін, өз елінің мәдени-тарихи ерекшеліктері 

мен дәстүрлерін ескере отырып, отандық және әлемдік мә-
дениетті таныту. 
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Жалпы бастауыш білім (1-саты) оқуды, жазуды, санау-
ды, оқу әрекетінің негізгі бөліктері мен дағдыларын, тео-
риялық ойлаудың элементтерін, оқу әрекеттеріне өзіндік 
бақылаудың қарапайым дағдыларын, өзін-өзі ұстау және 
сөйлеу мәдениетін, жеке бас гигиенасы мен салауатты өмір 
салтының негіздерін меңгертуді қамтамасыз етеді. 

Мектепке дейінгі жастағы балаларды бірінші сыныпқа 
қабылдауда олардың функционалдық сауаттылық негіз-
дерін меңгеру дәрежесін емес, оның мектепке жалпы дай-
ындығын тексере отырып, жоғарыда көрсетілген мақсат-
тар бағдарға алынады. 

Мұғалім бірінші сынып оқушыларымен жұмыс істеген-
де мектепке дейінгі жастағы баланың жетістіктерінің дең-
гейін ескеруі, тұлға даму жағдайында жеке жұмыс жүр-
гізуі, мектепке дейінгі жаста қалыптаспаған саналарын 
түзету бойынша арнайы көмек жасауы тиіс. 

Сыныбымда «Салтанат» балабақшасынан 21 бала қа-
былданды. Шәкірттеріммен танысып, сабақтарында бол-
дым. Бірінші сыныпқа қабылдауды психологпен бірге 
өзім өткіздім. Тестілеу арқылы баланың жады тексеріліп, 
бағаланды. 

Оқу жылының басында: 
- Санауы, заттарды топтастыруы. 
- Түсті айыруы. 
- Қарапайым заттарды түсінуі. 
- Әріптерді тани білуі. 
- Бейнелеуге деген қабілеттігі байқалды. 
Оқыту мұғалімнің білім берудегі жетекші әрекеті бол-

са, оқу баланың өзінің танымдық белсенді іс әрекеті. Жас 
деңгейіне сай білімінің барлығы – сабақ түсіндірген уақыт-
та көп жеңілдік берді. Осыған орай мектеп пен балабақша 
арасындағы сабақтастықтың негізінде әрбір оқушының қа-
білетін ашуда пікір алыстық. Оқушының бойындағы күш 
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қуатын біліммен қоса үйірме жұмыстарына жұмылдыруды 
мақсат еттім. 

Өз тәжірибемде алдымдағы оқушыма досымдай, сырла-
сымдай қараймын. Еркін сөйлеуіне, өз ойын айтуға мүм-
кіндік беремін. Өзін-өзі басқаруына, досына көмектесуін 
қадағалап отырамын. 

Бастауыш білім 
1998 жыл. 

ПАНОРАМАЛЫҚ САБАҚ

Біздің қала мектептерінің ана тілінде сөйлеуі қиын. Қай-
тсем балалардың тілдік сөз қорын дамытам деген ой көп 
мазалайды. Бала тілі сөйлей білсе, сөздің мағынасын, оның 
тіркесін түсінсе ғана дамиды. 9-жасқа дейін ана тіліне де-
ген құрметін арттыруды мақсат еттім. Көп ізденіс еңбектің 
арқасында «Тіл дамыту» арнайы пәнінің қосымша бағдар-
ламасы жарық көрді. (Кітапшаммен таныстыру). 

Өзім жазған «Тілдік сөз қорын дамыту» концепциясы-
ның пайдасы мол болды. 1 сыныптан бастап жүйелі түрде 
3 кезең мен жұмыс істеп келемін. 

Ойлау болған жерде, тіл болады. Шығармашылық – 
жаңалық ойлап табуға бағытталған қабілеттерінің дең-
гейі. Шәкірттерімнің жеке бас тұлғасының дарындылығын 
дамытуға аса көңіл бөлемін. «Ойшылдар Одиссеясы» 
бағдарламасымен жұмыс істеп жүргеніме 3-ші жыл. Бүгін-
гі таңдағы міндетім: Болашақ «2030»-дың азаматын тәр-
биелеу, оқу ісінде жаңа технология әдіс тәсілін қолдану. 
Жаңа педагогикалық технологияны меңгеру, мұғалімнің, 
кәсіптік шеберлігінің жемісі. Болашақтын басты міндеті 
(Схема бойынша түсіндіру). 

Түпкі мақсатым: Егеменді Қазақстан мемлекетін қорғай-
тын адал, іскер белсенді жеке тұлға етіп шығару. 
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ІІ. Жаңа буын оқулығы (ана тілі) нені үйретеді? 
«Атамұра» баспасынан шыққан оқулықтардың көздейтіні 
дамыта оқыту. Халықтық тәлім - тәрбие үлгілерін өнеге 
ету. «Үш көз» бағдарламасымен жұмыс істеймін. 

ІІІ. Іс тәжірибемді қалай қолданамын?
а) Оқу әрекетін қалыптастыру, айналадағы дүниемен 

белсенді әрекеттестік, этикалық, эстетикалық қарым-қаты-
насқа дайындау, дара тұлғалық адамгершілік нормаларын 
меңгерту. 

ә) Оқу барысында Б. Б. Д-ны қалыптастыруды дағдыға 
жеткізу. 

б) Оқу мен тілдің арасындағы байланыстарға мән беру. 
в) Сөздік қоры мен тілдің арасындағы байланыстарға 

аса көңіл бөлу. 
г) Оқушының сезіміне әсер етіп, логикалық ойын дамыту. 
д) Жалпы оқушының жан дүниесін дамыту. 
IV. Қалай берем?
Дамыта оқытуды мұғалімнің басты міндеті оқу материа-

лын оқушыға дайын күйінде көрсету емес, оқушымен бір-
лесіп, жалпы іс-әрекетті ұйымдастыра отырып, алға қой-
ылған міндеттерді түсіндіру оларды шешудің тәсілдерін, 
жолдарын іздестіру. Сіздерге көрсететін сабағым «Ана тілі 
сабағында сыни тұрғыдан ойлау және жазу технологиясы». 
Сыни тұрғысынан ойлау дегеніміз не? Белгілі бір идеялар-
ды қабылдай отырып оның неге қатысты екенін зерттеу, 
оларды жеңіл септикалық ойларға қарсы қоя салыстыру, 
сол идеяларға қарсы көзқарастармен тепе-теңдікте ұстап 
зерттеу, оларға сеніммен қарайтын белгілі бір жүйелілікке 
түсіріп қолдану. Бұл бағдарламамен оқытқан мұғалім мына 
төмендегі стратегияны жақсы жасай алу шарт:

- Оқыту мен үйретудің үш деңгейін түсіне және сурет-
тей алатын болу керек. 

- Әр түрлі оқыту стратегияларын (сабақтың) ұтымды 
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жерлерінде орынды қолдана білу. 
- Сабақ үстінде әр түрлі оқыту стратегиясын таныстыра 

білу керек. Сын тұрғысынан ойлау адамның түсіну қабілет-
тілігін, өзінің білетіні мен ойын, саралай білуді талап етеді. 

- Сын тұрғысынан ойлау үшін уақыт, зейін және мақ-
сат керек. 

- Мұғалімнің негізгі міндеті: өз ойын, пікірін айтқы-
сы келген оқушыны тыңдау, оның логикасын түсіну, қате 
пікірді бірден жоққа шығармай, өз-ара пікір алысуы бары-
сында елеусіз түзету. 

Енді сабақтың түрі: Типі: Д/э, Жаңа білім беру сабағы. 
С/тақырыбы:
Оқулықта берілген бағдарлама бойынша ІҮ-тарау. Өне-

гелі өмір. 9 сабақ. Мәңгі жасар өмір. 
С/мақсаты:
Білімдік:
І. Өткен өмірдегі, өнегелі адамдар өмірімен таныстыру. 

Сәкен ағамыздың өмір жолынан мағлұмат беру. 
ІІ. Сол кездегі қайраткер ағаларды еске алу, оның жолын 

қуған бүгінгі ұрпақ Нұрсұлтан Әбішұлының қоғамда саяси 
қайраткер екенін ұғындыру. 

Дамыту:
Оқу, жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауын дамыту. 
Тәрбиелік маңызы: Отанын, халқын, жерін сүюге тәр-

биелеу. 
Көрнекілік: Сәкен суреті. «Тау ішінде» әнін тыңдау 

сөзі, әні Сәкен Сейфулиндікі. 
Тірек схемасы. «Болашақтың басты міндеті». 
Кілттік ұғымдар. 
Әдісі: Ассоциация. Түртіп алу кестесі. 
Сабақ барысы 
І. Ұйымдастыру кезеңі. 
Танымдылық қызметінің мотивациясы. Ән «Тау ішінде» 
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тыңдау. Оқушының сабаққа психологиялық дайындығын жасау. 
- Бұл әнді бұрын естідіңдер ме?
- Ұнады ма?
Бұл әннің сөзін жазған, әнін шығарған Сәкен ағамыз. 

(суретін көрсету). 
Бата бергенде Сәкеннің әнін, көркін берсін дейді. Қан-

дай көркем, сұлу кісі болған. Жаңа тақырыпты қабылдауға 
бейімдеу. 

Тірек білімінің өзектілігі. (2-3 сыныптағы осы тарау-
дағы мәтіндерге байланысты кілттік ұғымдар). 

І фаза. 
Ассоциация құру. Сәкен. Омбы. 
Мұғалім сөзі: Мәтіннің тақырыбын түсіндіру. Мәңгі жа-

сар өмір – ешқашан ұмытылмайды. 
Сөздік жұмысы. Қиын, таныс емес сөздердің мағына-

сын түсіндіру. 
1. Ақталу – қылмысты емес деп есептелу. 
Елгезек - тіл алғыш. 
Шамалы жер – жақын жер. 
Біртуар – сирек туатын, ерекше адам. 
Қайраткер – игілікті іс адамы. 
Ұжыммен. Осы сөздің мағынасын түсіндік. Қане енді 

сөз тіркесін құрып көрелік. 
Ақталу болды. Елгезек қыз Әсел. 
Шамалы жерге бару. Абай біртуар адам. 
Сөйлем құр. Елгезек бала көрінбеді. Біртуар адамдар аз емес. 
Кітаппен жұмыс. Топпен жұмыс. Кітаптың 68-бетін 

ашындар. Не көрдіңдер?
1 оқушы мәтіннің тақырыбын, 3 бөлімнен тұратынын айтады. 
ІІ фаза. 
Мәтінді топпен іштей оқимыз. Әр топ түсінгенін 

бір-біріне әңгімелейді, пікір алысады. Содан кейін топтан 
1 оқушы шығып мазмұнын айтады. 
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Тапсырма беру. Жоспар бойынша мазмұндаймыз. 
1. Шілдехана тойы. 
2. Сәкен мұрасы. 
3. Қайраткер. 
Өзіндік оқу. Мәтінді оқыған уақытта, мына тірек сөздер-

ге аса назар аудару. 
Қосбақан, Исламқұл, басқарма төрағасы, Алтын Құсайынова. 
Мазмұндау. Оқушылар бірін-бірі тыңдайды. 
Сергіту сәті. Өздері жасайды. 
Түртіп алу әдісі. Дәптермен жұмыс. 
Мәтіннен қайраткерлердің атын жазу. Керек жерін жа-

зып алу. 
Мұғалім. (Қайраткерлердің суретін көрсету). 
Нұрсұлтан аға туралы әңгіме. 
ІІІ фаза. 
Толғаныс. Түртіп алу кестесі. 
Алғашқы алған білімді бекіту. 
1. Сабақ ұнады ма?
2. Қайраткерлерді ата. 
3. Бүгінгі қайраткер кім деп ойлайсың?
4. Неге? Саяси қайраткер екенін ұғындыру. 
Үйге тапсырма: Мәтінді мазмұндау. 
«Тұнғыш Президент» реферат жазу. 
Осы технология нені дамытады?
1. Ойлау болған жерде, тіл дамиды. 
2. Естуі. 
Көруі. 
Жазуы. 90% есте қалады. 
Айтуы. Оқуы. 
Осы сабақты балалардың қалай қабылдағаны тура-

лы мәлімет. (процент есебімен)
Ұстаз тағылымы

2002 жыл. 
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АБАЙ ЕЛІНЕ САЯХАТ

Жаздың жайдары күндерінің бірінде данышпан баба-
мыз – ұлы Абайдың еліне барудың сәті түсті. Көптен бергі 
арманым еді. Ақын туған киелі топырақта болып, аруағына 
бас иіп, мерейім асып, көңілім тасып қайттым. 

Еліміз шалғай, жер алыс. Абай туралы талай оқысам да, 
жатқан жерін барып көрсем деп армандайтынмын. Сол ар-
маным шындыққа айналды. Сөйтіп, Абайдың туып-өскен 
жері Жидебайға тартып кеттік. Семейден 200 шақырым 
жерде екен. Мидай дала. Мөлдіреп аққан бұлағы бар тау-
дың етегіне келіп тоқтадық. Бұлақ суын бірінші рет ішуім, 
мұздай тәтті суық су бірден шөлімді басты. Топырағы құм 
аралас, жердегі өсімдік пен шөптердің басым бөлігі сап 
- сары. Біздің жақтағыдай ара қашықтығы жақын ауыл-
дар да, аспанда ұшқан құстар да көрінбейді. Іштей Семей 
полигонының зардабы ғой деген ой келді. Абай елінің 40 
жылдай атом, сутегі бомбаларын сынайтын алаңға айна-
лып, Жидебайдан 120 шақырым жердегі Дегелең тауында 
467 рет ядролық және термоядролық жарылыс болғанын 
оқыған болатынмын. Ой үстінде келе жатып, Еңілік – Кебек 
мазарына тоқтағанымызды да сезбеппін. Таптық қоғамның 
құрбаны болған қос ғашықтың бейіті басына ақтық таста-
дық. Абай мен Әйгерімнің кездескен үңгір тасын көргенде 
бейне бір екеуінің бір-біріне деген ыстық махаббатының 
лебізін сезгендей боласың. 

Көлік басын ақынның мұражай үйіне келіп тіредік. Бұл 
үйге 1970 жылы күрделі жөндеу жүргізілген, бірақ алғашқы 
қалпы толық сақталған көрінеді. Бабамыздың ғұмыры 
өткен жерді басып, өзінің ұсынуымен салған үйді көріп, 
Абай мінген күймелі пәуескені тамашалаудың өзі бір ғани-
бет екенін сезіндім. Әрі қарай 2-3 шақырым жерде халқы 
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үшін қызмет жасаған Абай, Шәкәрім атамыздың кесенесі, 
Құнанбай қажы әулетінің қорымы көрініп тұрды. Аттың 
басын солай қарай бұрып, шеткері тұрған мазарға түстік. 
Әжесі Зере мен шешесі Ұлжанның бейіті екен. Біздің келе 
жатқанымызды шырақшы көріп, қарсы алды. Кесененің 
есігін ашып, ішіне кіруге рұқсат етті. Бабаларымыз бала-
ларымен қатар жатыр. Басында 7 мәрте айналып шығып, 
рухтарына тағзым еттік. Қабірі 6 метр жерді алады, кесе-
ненің биіктігі 37 метрге жетеді. Асыл тастармен көмкеріл-
ген күмбезі жалт-жұлт етеді. Екі алыптың қабірі ортасында 
алаң, сол алаңда жыл сайын Абай, Шәкәрім оқулары өтеді 
екен. Болашақта күмбезден төмен, жер астында мұражай 
ашылмақшы деді шырақшы. Сол жерде Абай атамызға ар-
нап салған мешіттің де ішін көріп, сәлем намазын оқып 
шықтым. Мешіт жерден төмен салынған, бірақ іші жарық, 
ерекше жылылық сезіледі. Содан кейін асықпай мұражай 
ішін аралап шықтық. Бір сәт Абай атамыз өмір сүрген ор-
таға оралғандай болдым. Өзі айтқандайын: «Арттағыға 
сөзің мен ісің қалса, өлсеңдағы өлмегенмен боласың тең» 
деген сөзінде қаншама ұғым жатыр. Өз қолымен ұстаған 
тоғыз құмалағы, отырған орны, парақтарында қолының 
ізі қалған кітаптары, жарық берген шамы, аңшылыққа 
шыққанда ұстаған мылтығы – бәрі сол қалпы сақтаулы. 
Мылтықты ресейлік достары берген. Қонақ, жатын, ас 
пісіретін бөлмесі өзі жоспарлануымен салынған. Қарап 
отырып, ақынның талғамының жоғары болғанын айнымай 
аңғаруға болады. Үйдің бөлмелерінің бөлінуі қазіргі евро-
стандартқа сай. Ас үйіндегі аса-таяқтың өзі қазіргі тоңа-
зытқышты есіңе түсіреді. Жүз рет оқып, мың рет естігеннен 
де, бір көргеннен рақат сезім алғанға не жетсін! Әріптесім, 
Құнанбай қажының ұрпағы Қанифа Айтқожақызының әң-
гімесін қызыға тыңдаушы едім. Сабағыма шақыратынмын. 
Енді, міне, өзім-ақ көрген-білгенімді шәкірттеріме сөздің 
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майын тамыза отырып, әңгімелеймін. 
Мектебімізде «Абайтану» факультатив сабағы аптасы-

на бір рет өтіледі. «Абайтану» орталығының директоры 
Қарақат Шалабаевтың орталықты ашуға жасаған еңбегін 
айтпай кету мүмкін емес. Қазіргі заман талабы – білімді, 
адамгершілігі мол, жан-жақты дамыған парастты адам тәр-
биелеу. Абай мұрасы – тәрбиенің нақ көзі дер едім. 

Солтүстік Қазақстан
2006 жыл. 

БІЛІМ НЕГІЗІ – БАСТАУЫШТА

Бүгінгі таңда экономикада, саясатта, жалпы өмір сала-
сында болып жатқан түрлі құбылыстар білім беру жүйесіне 
де өзіндік ықпалын тигізіп отыр. Келешек ұрпақ иелеріне 
білім берудің маңызы мен мағынасының мәнді тәсілдері, 
білім берудің түкпілікті мақсаты екендігін әр ұстаздың 
түсінетін уақыты жетті. 

Осы мақсатта әңгіме қалалық классикалық гимназия-
ның жаңа әлеуметтік – мәдени жағдайдағы дайындық то-
бының іс-әрекетінің дамуы жайында болмақ. Мектебіміз 
– алдыңғы қатардағы білім ұяларының бірі, биыл Ыбырай 
Алтынсарин атындағы қазақтың білім академиясының 
тірек мектептерінің біріне айналды. 

Мектебімізде қазақша, орысша дайындық топтары 
ашылған. Бүгінгі таңда Солтүстік аймақта дайындық то-
бына қатысушылардың көрсеткіші – 34 пайыз. Бұл- әрине 
төмен көрсеткіш. Кішкентай бүлдіршіндер үшін дайын-
дық тобының алар маңызы зор. Өйткені, бұл топтағы бала 
арнайы бағыт, бағдарлама бойынша оқиды. Сабақ кестесі 
жас ерекшеліктеріне орайластырылады. Классикалық гим-
назия болғандықтан, балалар өздерінің талаптарына сай 
арнайы маман иелерінен қосымша дәріс алады. (Музыка, 
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би, шахмат, каратэ, қазақша күрес т. т). 
Өткен жылғы тәжірибемді ортаға салсам, дайындық то-

бының мақсат – мүдесі мынаған бағытталуы керек. 
1. Ұжымға, мектепке үйрету. 
2. Білім, біліктерін тексеру. 
Болашақ гимназияшылардың көбі ана тілінде сөйлей 

білмейтін болып шықты. Әйтсе де, мен қазақпын, ана тілім 
– арым деген ата-аналардың талабын тек құптау ләзім. Әді-
стемелік нұсқау әдістемелерді оқып, ізденудің арқасында 
«Тілдік сөз қорын дамыту» денотатты граф схемасының 
концепциясын жаздым. Ондағы үш кезеңнің әрбір әдісіне 
аса көңіл бөлініп, сауат ашу сабағының төрт моделін тиімді 
қолдануы қадағаланды. 

Егеменді еліміздің тірегі – білімді ұрпақ. Білім бастауы 
– бастауышта. Бастауыш мектепте әртүрлі пәндер тоғы-
сып, оқушы білімін дамытып, қабілетін сомдауға үлес қо-
сады. Әсіресе, баланың эстетикалық – көркемдік талғамын 
ұштап, ұлттық тәрбие беруге көп көңіл бөлінеді. Баланың 
тілі қалыптаспай, ойын айта алмайтыны түсінікті. Тіл 
ана сүтімен бала бойына дарып, мектеп атты ұяда дамып 
жетіледі. Онысыз бала мәңгүрт болып өсіп, елін, жерін 
сүймейді. 

Тіл дамыту дегеніміз – баланың сөздік қорын дамыту, 
сөздің мағынасын түсіндіре отырып, оқушыларды сөйлем 
құрғызуға үйрету, грамматикалық қатесіне назар аудару. 
Жоғарыда айтылғандарды басшылыққа ала отырып, вари-
ативті сабақ, аптасына үш сағаттан жылдық «Тіл дамыту 
арнайы сабағының» бағдарламасын жаздым. 

Бағдарламамен танысып, пікір алысамын деушілерге 
әзірмін. Көрсетілген мақсат, міндет, негізгі принциптер 
бойынша сабақ жүргізілсе, сөз жоқ, нәтиже болады. Мәсе-
лен, сынып оқушыларымен ағылшын және ана тілінде 
(интегралды) өткізілген сабақ ата-аналардың көңілінен 
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шықты. Ағылшын тілінің мұғалімі Омарова Жәмила 
Тұрсынбекқызы балаларды ағылшын тілінде сөйлетіп, 
өз ойын еркін айтуға машықтай білді. Әрине, бұл – тіл 
дамыту сабағының жүйелі түрде жұмыс істеуінің басы. 
Осы мақаланы жазғандағы мақсат, өзімнің көкейтесті 
ойымды оқырман әріптестеріммен бөлісу. Бұл қиындық 
барлық мектептерге тән. Тіл дамыту сабағына байланы-
сты өткен оқу жылында бағдарлама жазған болатынмын. 
Тіл дамыту сабағын үш бөлімге бөліп, жүйелі түрде 
тақырыпшаларға жіктеп алса, жеңіл әрі түсінікті болар 
еді. Сабақтың құрылымын екі бөлімге бөліп, білімділі-
гімен қоса баланы имандылыққа тәрбиелеу де басты 
шарттардың бірі. Қызығы, қала балалары имандылыққа 
бет бұрып, «Тәте, Аллатағаланы айтыңызшы» деген 
өтінішіне өз басым сондай қуандым. Ойлап отырсам, 
имандылық әр мұсылман баласына ауадай қажет. Үйде 
ата-анасы, мектепте ұстазы имандылық ұялатса, тіл да-
мыту сабағының бірер сағатын «Дін – білім бұлағы» ай-
дарымен, имандылық сағатын белгілесе қандай тамаша 
болар еді. Бүгінде талапкерлер белгіленген тестік жұ-
мыс бойынша 1 сыныпқа қабылданады. Мектебіміздің 
жылдық дайындық тобында болған балалар 1 сыныпқа 
бірден қабылданады. Бұлар әріпті танып, оқи біледі. Бұл 
топтағы балалармен оқытудың жаңа технологиясына сай 
дамыта оқыту көзделеді. Тестік жұмыс алудағы мақса-
тымыз – баланың жеке басының даму дәрежесіне беріл-
ген бөлім бойынша рейтинг баға шығару. 

Өткен оқу жылында әр сынып оқушыларының білім – 
білік дағдыларымен қоса жеке басының дамуы рейтинг 
бойынша бағаланды. Биылғы жылы үш сыныпқа оқушы-
лар қабылдау жоспарланып отыр. 

1999 жыл. 
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ҰРПАҚҚА ҒИБРАТ

«...Біз бүкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар дең-
гейінде сапалы білім алу қызметін көрсетуге қол жет-
кізуіміз керек», – деп атап көрсетті Елбасы Н. Ә. Назарба-
ев Қазақстан халқына Жолдауының он жетінші бағытында. 
Президентіміздің бұл Жолдауын зор ықыласпен тыңдап, 
газет бетінен оқып шықтым. Жолдауда бүгінгіге баға беріп, 
ел болашағына айнымас жол сілтеуі білімпаздығы мен 
көрегендігі деп білем. «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» 
көпшілік көңілінен шығып, жүздерінен қуаныш лебі ескен-
дей бір серпіліс бар. Оны теледидардан көріп, баспасөз 
бетінен оқып жүрміз. 

Менің көңіліме ұнағаны, - өзім білім беру саласында 
дәріс бергендіктен болар, – елімізде жүз жаңа мектептің 
салынатындығы. «Оқу жоспарларына жаратылыстану 
ғылымдары бойынша бірінші кезекте математика мен 
ақпараттанудан қосымша сағаттар немесе пәндер енгізу 
керектігі, сонымен қатар ғылыми жаратылыстану бейінін-
дегі арнаулы сыныптар жүйесін құруды қарастырған жөн», 
– деген сөзі. 

Бастауыш сыныпта 35 жыл қызмет атқарып келемін. Әр 
уақытта ел болашағы, бүгінгі шәкіртке білім беру үрдісі 
қатты толғандырады. Адам жаратылысын, өзі өмір сүріп 
жатқан қоғамды біліп ұқпайынша, елін, жерін сүйген па-
триот бола алмайды. Мұны іс тәжірбиемнен көз жеткен 
соң айтып отырмын. Қазіргі заман талабы, ел мұраты – ал-
дыңғы қатардағы елдің бірі болу. Бүгінгі бүлдіршін – ер-
теңгі болашақ. Білім, тәрбие беруде оларға өмірге деген 
қызығушылық танытып, қиялдарын шындыққа, ақиқатқа 
айналдыруда облыс әкімінің атқарған жұмысын ерекше 
атап өткім келеді. Мектептегі озық оқушылар мен көп 
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балалы отбасынан шыққан балаларға көмегі. Жаңа Қа-
зақстанды, Астана қаласын көзімен көрген саналы оқушы 
да патриоттық рух сезімі оянбайды деп кім айта алды?! 
Жаңалықты көрген оқушыда өмірге деген көз қарас басқа-
ша болады. Өз сыныбымдағы оқушылардың 15-і Астанада 
болғанын әңгімелеп бергенде «Апай, мен де жаңа қалада 
тұрғым келеді» дегеннің өзі олардың алдына мақсат қоя 
білуге жол ашады. 

Тағы бір ұнағаны «Үздік оқушылардың жұмысын баға-
лаумен оларға сыйлық төлеу жүйесін өте мұқият зерделеген 
жөн», - деп атап көрсетілгені. Осы сөз төңірегінде өз сыны-
бымның ата-аналарына алғысымды білдіргім келеді. 4 «а» 
сынып оқушыларымның ата-аналары әр ашық сабақта, тәр-
бие сағатында демеу беріп, көмектерін аямай балаларымен 
бірге қуанып, жандарынан табылады. Үздік оқушыларды 
марапаттау, заттай сыйлық сыйлау дәстүрге айналған. 

2007 жыл.

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
ІЗДЕНІСКЕ БАСТАЙДЫ

Қазіргі таңда оқыту мен білім беру сапасы оқушылар-
дың жеке басын дамыту мен сапалы білім беру мақсатында 
оқытудың жаңа мазмұнын, тиімді әдістерін үнемі іздестіру-
ді талап етіп отыр. Білім беру сапасындағы өзгерістер оқы-
туда оқушының танымдық іс-әрекетін дамытуды, ақыл-ой 
дәрежесін көтеруді көздейді. 

Осыған орай оқушының бойындағы барлық сапаны, 
дағдыны, қабілетті, білім мен біліктілікті тұтас сәйкестікте 
дамытуға бағытталған білім жүйесін қалыптастыру қолға 
алынуда. Жан-жақты білімді, өз ойын ашық айтатын, сөй-
леу мәдениеті жоғары жеке тұлғаны бастауыш сыныптан 
бастап дайындауға гимназия ерекше көңіл бөлуде. 
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1. Ел басы Н. Ә. Назарбаев халыққа жолдаған үндеуінде 
бүгінгі ұрпақ ертеңгі елін, жерін қорғайтын, елімзді 50 ел 
қатарына қосатын азамат, оларды ғылымы мен білімі, эко-
номикасы, мәдениеті алдыңғы қатарда дамыған елдермен 
бәсекеде озып шығатындай етіп тәрбие, білім біру керекті-
гін айтқан болатын. 

2. «Біз бүкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар дең-
гейінде сапалы білім беру қызметін көрсетуге қол жет-
кізуіміз керек» – деген. 

3. Тәуелсіз Қазақстанның келешегі жас ұрпақты тәрбие-
леп отырған мектеп болса, сол мектепте орналасқан кітапха-
на да осы міндетті бірге атқарады. Кітапхана оқушылардың 
сапалық білімінің кепілі. Демек, мектеп кітапханасының 
алдына қойған өзекті мәселесі – жас ұрпақты тәрбиелеу. 
Сондықтан да мектеп кітапханасы шәкірттерге сапалы 
білім беруде тәрбиелік шараларды өткізуде мұғалімдердің 
бірден-бірі сенімді серігіне айналады. 

Кітапхана меңгерушісі Тажина Сәуле Жұмабайқызы 
кітап қорын молайтуда көп еңбек етуде. Бүгінгі өмір тала-
бына сай оқулық, әдістемеден басқа керекті тақырыбына 
байланысты құжаттарды қиналмай-ақ табасың. Қажет деп 
тапсаң электрондық оқулық та бар. Міне осындай кітап-
ханасы бар мектебіміз бастауыш сыныптан бастап, оқушы 
ізденісі мен талабын ашуға неге жол ашпасқа?! Кафедра 
отырысында бастауыш буында 3-4 сынып оқушылар ара-
сында Ғылыми Қоғам Ұйымы (Ғ. Қ. Ұ) құрылды. Баста-
уыш сыныпта ғылыми жобаны реферат, баяндама ретінде 
қорғамақ. Бүгінгі таңда оқушылар дайындық үстінде. Сы-
ныпшілік байқаудан кейін, озып шыққан жүлдегерлер гим-
назияшілік байқауға қатысады. 

Бала шығармашылығын дамытып келеміз, ендігі кезек 
– тұлға дарындығымен, сөйлеу мәдениетін көрсете білу. 
Ізденіп, кітап оқыған адамның бұл өмірде алар орны мен 
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асуы биік болары сөзсіз. Елімізді «2030» жылы «Барысқа» 
айналдыратын күш бүгінгі оқушы. Шәкіртіміз өмір бұлағы 
болса, сол бұлақ көзін ашу әр ұстаздың міндеті деп білемін. 

Ғалия Өмірбекова, бастауыш сынып  ғылыми 
қоғам ұйымының жетекшісі. 

2007 жыл.

ҒЫЛЫМИ ЖОБА ЖҰМЫСЫНА БАУЛУ

Түпкі мақсаты: Елдің бәскеге түсе алатын болашақ 
азаматын тәрбиелеу. 

Зерттеу тақырыбы қазан айында оқушылардың қы-
зығушылықтарын анықтау мақсатында, сауал бойынша 
тақырыптар беріледі. Тақырып мазмұны әр түрлі. 

1. Жануарлар әлемі
2. Айналадағы орта 
3. Ел тарихы
4. Мамандық таңдау
Оқушылар таңдап алған тақырыбы бойынша дайындалып, 

алғашқы тыңдау сынып ішінде ақпан айында өткізіледі. Бұл 
жарыста «Бастауыш сыныптардың ғылыми кіші академия-
сына» мүшелікке енгендер бақ сынасты. Осы жарыста озып 
шыққаны гимназияішілік сайысқа қатысуға жолдама алады. 
Академия мүшелеріне енген оқушылардың барлығынына да 
сертификат тапсырылады. 2005-2006 оқу жылында – 42, 2006 
– 2007 оқу жылында – 71 оқушы, ал биыл 78 оқушы қабылда-
нып, олардың 34-і гимназияішілік сайысқа қатысты. 

Онда оқушы шығармашылығы, тақырыптың ғылыми-
лығы, тиімділігі, тақырыпты ашу және сөйлеудегі шебер-
лігі бағаланды. 

Оқушылардың ізденісі, жауапкершілігі, ғылым – білімге 
деген көз қарасының өзгеруі жылдан – жылға артып келеді 
десем артық емес. Әрине, оқушыларға бағыт – бағдар бе-
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ретін – ұстазы, көмектесетін ата – анасы. 
Баланың іздеген тақырыбын заман талабына сай безен-

діруде ата – ана атсалысуы керек. 
Бүгінгі балаңызға жұмсаған ақшаңыз, ертең өзіңізге ка-

питал болып қайтатынын түсінетін ата – ана саны көп бол-
са, нұр үстіне нұр болар еді. 

Ғылыми қоғам ұйымының берер нәтижесі: 
Оқушының идеал бейнесі. 
Мазмұнын ашуда қарым – қатынас жасайды. 
Сауатты жазуға үйренеді. 
Жүйелі сөйлейді. 
Әсерлі сөйлейді. 
Ауызша сөйлеу дағдысы. 
Ойын дұрыс жеткізеді. 
Қажетті ақпаратты қолданады. 
Өзіндік көзқарас қалыптасады. 
Ең бастысы оқушының идеал бейнесі қалыптасады. 

Бастауыштан бастап, өзіне деген сенім қалыптасып, рухани 
бай, тәрбиелі, білімді, ел жанды азаматтық көзқарасы қа-
лыптасқан, қоғамға жат қылықтардан аулақ, өз Отанын қай 
жерде болса да мақтан ете алатын жаңа Қазақстанның бола-
шақ иесінің тұлғасы қалыптасады. Әділ – қазылар алқасын 
қуанышқа бөлегені, Омарова Сауленің болашақта экскур-
совод боламын дегені, Бақытжанова Ақботаның дикторға 
лайық дауысы, Рахметова Мадинаның шалғайдағы ауылға 
барып қоянды зерттеуі, бейне таспаға түсіруі, ал Серікбаев 
Әділхан мен Сабыржан Сентаевтың өздері қорғаған тақы-
рыбы бойынша сөздік кітапша жасауы, бүгінгі шәкіртіміздің 
ертеңгі ел азаматы боламын дегені емес пе? Бүлдіршін ба-
ланың ертеңіне сеніммен қарап, нық сөйлеуі, өзін болашақ 
ғалымдардай ұстауы, ол – рухани байлығының шеберлігі. 

Ғалия Өмірбекова, қалалық классикалық 
гимназия мұғалімі. 2008 жыл.
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ЖАНҰЯ КЛУБЫНЫҢ 
АЛҒАШҚЫ ҚАДАМЫ

Жас ұрпақ тәрбиесі – адамзаттың мәңгілік тақырыбы. 
Ұлттың бүгіні де, болашағы да тәрбиелі болашаққа байла-
нысты. «Бір баланы адам етіп өсіргенше, бір шаhар абат 
болады» дейді екен көне шығыстың даналығы. 

Осы салыстырудың өзі-ақ баланың шын мәніндегі адам 
болып қалыптасуы қыруар уақыт пен тер төгетін, зор ең-
бекті қажет ететін ауқымы кең, жауапкершілігі мол жұмыс 
екенін ұқтырады. 

Ұлы Абай «Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: 
естіп, көріп, ұстап тағы ескерсе, дүниедегі жақсы – жа-
манды таниды дағы, сондайдан білген, көргені көп болған 
адам білімді болады» – десе, француз педагогі Жан Жак 
Руссо «Бала туғанда ақ қағаздай болып туады, оның үстіне 
шимайды қалай салсаң қағаз бетіне солай түседі, бала тәр-
биесі сол сияқты, өзің қалай тәрбиелесең, ол солай тәрби-
еленеді деген». 

Болашақ қоғам мүддесі үшін еңбектене білетін рухани 
ойлау дәрежесі биік Отансүйгіштік, еңбекқор, ізденімпаз, 
қабілетті адамды тәрбиелеу мектеп пен ата-ана, әлеуметтік 
орта бірлесіп жұмыс істегенде ғана үйлесімін табады.Ата 
заңымыздың 

49 - бабында  Ата-аналар комитеті білім беру ұйымдары-
ның, басқару орындарының жұмысына қатыса алады делінген. 

Заман алға жылжып, мемлекетіміз өркениетті ел қата-
рына қосылу кезеңінде жас ұрпақты тәрбиелеумен қатар, 
ата – аналар мен мұғалім арасындағы жұмыс та жаңа си-
пат алуы керек. Осы мақсатты іске асыру үшін, гимназияда 
2009 – 2010 оқу жылынан бастап «Жанұя» клубы жұмыс 
істеуді бастады. 
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Мақсаты: 
1. Отбасы мен мектеп арасындағы ынтымақтастықты 

нығайту. 
2. Гимназиядағы оқу тәрбие үрдісінде ата – аналардың 

рөлін арттыру. 
Міндеті:
1. Оқу тәрбие қызметінің сапасын арттыруға ата – ана-

лар әлеуетін толық және жан-жақты пайдаланудың әртүрлі 
жолдарын табу. 

2. 21 – ғасырдың жан-жақты дамыған баласын тәрбиелеу. 
Күтілетін нәтиже: 
Ата-аналардың болашақ ұрпақ тәрбиесі үшін жауапкер-

шілігі ұрпақтан ұрпаққа жалғаса бермек. Баланың ыстық, 
суығына көнбейтін ана жоқ. Себебі бала ертеңгі үмітіміз. 
Бүгінгі ұл ертеңгі – әке. Ол әкеге қарап бой түзейді. Олар-
дың осы ерекшеліктерін сезіндіріп, соған орай тәлім – тәр-
бие беру әке – шеше, мектеп парызы. 

Ата-ана балаларына тәрбие көрсете алмаса, тәрбиелі 
бала өсуі екі талай. 

Гимназияда бала тәрбиесін жақсарту мақсатымен осы 
клубты құрдық. Заман талабына сай болашақ өмірдің құн-
дылығын ұғындыра отырып, гимназиямызда жас буын 
тәрбиелеуде отбасы мен мектеп арасындағы байланысты 
нығайту үшін екі іс – шара өтілді. 

Клубтың өз төс белгісі, ұраны бар. Бірінші отырыс 
тақырыбы:

«Ақылды болу әкеден, ұғымды болу жетеден» деп алып, 
жоспарды Абайдың бірінші қара сөзін талдаудан бастап, 
ата-аналар пікір алысты, содан кейін «Әкесі мен баласы» 
атты төрт минуттық бейне таспа көрсетілді. Ой толғанды. 
Мүшелікке кірген топтарға сертификат берілді. Отырыс 
соңында әрбір ата-ана «Жанұя» клубының жұмысын құруға 
өз үлестерін қосып, ризашылығын білдірді. Екінші отырыс 
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«Әжелер сайысы» ойынымен жалғасын тауып, әжелердің 
асыл қазынасы – қолөнер шеберлігінің көрмесімен ұласты. 

Әжелеріміз артында қалар мұрасын жалғастыратын не-
мере тәрбиесіне ерекше назар аударатындығы айтылды. 
Әрине бұл тек бастама. Алдағы уақытта «Жанұя» клубы-
ның жұмысын түрлендіре отырып, болашақтың адамгер-
шілігі мол, білімді ұрпағын тәрбиелеу әр ұстаздың, ата-а-
наның басты міндеті болу керек. 

Ғалия Өмірбекова, «Жанұя» клуб жетекшісі
2009 жыл.

БОЛАШАҒЫМЫЗ – 2030

Бүгінгі берген білімің – ертеңгі өміріңе қосқан үлесің 
деп ұғамын. 

Бастауыш буында баланы қалай үйретсең сондай нәти-
же алатының анық. 

Оған себеп өзімнің 36 жылдық іс- тәжірибем. Егеменді 
елімізде 4-ші буын ұрпағына дәріс берудемін. Қазіргі білім 
беруде ұрпақ тәрбиесі көп толғандырады. 

Мектебім – республика мектептер ішінде таңдаулыла-
рының бірі. 

Гимназия проблемасы: «Жан – жақты дамыған жеке 
тұлғаны қалыптастыру мақсатында мұғалімнің шығар-
машылық кәсіптік біліктілігін жетілдіру және сапалы 
білімді қамтамасыз ету». Ал бастауыш кафедра пробле-
масы: «Жаңа технология негізінде бастауыш сыныптарда 
оқыту сапасын арттырып, шығармашылық қабілеттерін 
дамыту». Шығармашылық қабілетін арттыруда жаңашалап 
оқытудың түрі:

«Ақыл – ой Одиссеясы» бағдарламасымен жұмыс істеп 
жүргеніме 6 – жыл. Бұл Американдық бағдарлама, шәкірт-
тің жеке тұлға дарындылығын дамытуда көп көмек береді. 
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Ата – аналармен бірге өткен сынып, тәрбие сағатында бала-
сын тағы бір қырынан көріп қуанған ана жүзін көру мен үшін 
үлкен қуаныш. Сабағымда сын тұрғысынан ойлау техноло-
гиясының әдіс – тәсілін қолданамын. Әр оқушының психо-
логиялық ерекшелігі, өскен ортасы жайлы мәлімет жинап, 
оның жас деңгейіне сай, қызығушылығын артттыруға аса 
көңіл бөлемін. Оқу, жазу арқылы алған білімін тәрбиемен 
ұштастыруда көп ізденіп, бала өткенді біліп, түсінуіне, бо-
лашаққа үмітпен қарауды мақсат етемін. Ата – анамен тығыз 
қарым – қатынас жасап «Бала – балалығын бағалай білей-
ік» деген ұранмен жұмыс жасаудамын. Алдымдағы оты-
рған шәкіртім әлемдік өнер, білім бәсекесіне сай келетініне 
үмітім зор. Ылайым солай болып, Алла жар болсын! 

Енді  назарларыңызға тәрбие сағатының үлгісін ұсына-
мын. Түпкі мақсатым елін, жерін, халқын қорғайтын 
адамгершілігі мол, парасатты азамат тәрбиелеу. 

Тақырыбы: Болашағымыз 2030. 
Сабақ түрі: Сайыс сабақ. 
Сабақтың мақсаты: Бала мен ата – ана, мұғалім мен 

ата – ана арасындағы қатынасты нығайту. 
Білімдік: Оқушылардың білім, білік дағдыларын бай-

қау, мәнерлеп оқу дағдысын қалыптастыру, тілдік сөз қо-
рын дамыту. 

Дамытушылық: Өздерін еркін ұстау, шапшаң ойлау 
қабілетін дамыту, білімге деген құштарлығын ояту. 

Көрнекілік: Үнтаспа, портрет, мақал – мәтел жазылған 
кесте. 

Ұйымдастыру: Үш топқа бөліп отырғызу, қонақтарды 
қарсы алу. 

Әділқазылар алқасын сайлау. Сайысқа қатысатын оқушы-
ларды, сабақтың шарттары мен талаптарын таныстыру. 

Сабақ барысы: 
I-тур. Кім көп біледі? (сайыс) 
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Қойын дәптерінде жазылған оқыған кітаптарының 
тізімін оқиды. Өзіне ұнаған кітабы туралы баяндайды. 

Ой толғату. Неге ұнады? Өзіңе нені үлгі еттің?
II-тур. Еңбегімді ел көрсін. (көрме) 
Ең үздік дәптер, күнделікті таңдау. 
III-тур. « Елші болғым келеді. » (Патриоттық тәрбие)
Мақал-мәтел мағынасын өз түсінігі бойынша баяндап беру. 
Тақырыптары: Отан, Жер, Халық, Қоғам, Тіл. 
Бағаланады: Аудиторияны өзіне қарата білуі, сөз байла-

нысын дұрыс құрап, сөйлемді мағыналы дұрыс ойлауы. 
IV-тур. «Ойлап тап». Математикадан логикалық есеп 

шығару дағдысының байқау сайысы. (Әр топқа, әрқайсы-
сына 5 сұрақтан жазылған тапсырманы шектеулі уақыт 
аралығында орындау) 

V-тур. Жүзден жүйрік (сайыс) 
Мәнерлеп оқу. Абайдың, Пушкиннен аударған өлең-

дерін оқу, жеке ән, домбыра, спорт түрлері, т. б. 
VI-тур. Шығарсың биік шыңға білімменен. 
Қисынды сұраққа жауап алу. 
1. 2030 жылы еліміз қандай болады деп ойлайсың?
2. Бақыт дегенді қалай түсінесің?
3. Қандай қоғамда өмір сүрудеміз? 
Сөз кезегі әділқазылар алқасына беріледі. 
Белсенділік көрсеткен оқушылар мына номинация бой-

ынша Мақтау қағазымен марапатталады. 
1. Сыныптың білімпазы кітапты көп оқыған. 
2. Ойлан тап ойынының жеңімпазы. 
3. Ең үздік дәптер. 
4. Ең үздік күнделік. 
5. «Жүзден жүйрік» сайысының жеңімпазы. 
Ата-аналар комитетінің төрайымы жыл бойы қол жет-

кен табыстарымен марапаттайды. 
Мұғалім сөзі: Құрметті туғандар, қонақтар!
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Міне, 3-ші сыныпты да аяқтадық. Біліміміз, өнерімізді 
жан-жақты көрсетуге тырыстық. Бұл біздің еңбек жолымы-
здың бастауы. Алар асуымыз алда. Ең жауапты міндет, ал-
дағы оқу жылында аман-есен қауышуға Алла рәсім етсін!

Бастауыш білім журналы
2000 жыл.

ҰСТАЗЫ ЖАҚСЫНЫҢ 
ҰСТАМЫ ЖАҚСЫ…

Осы бір сөз қолыма қалам алып, өткенді еске алуды 
мәжбүр етті. 

Бүгінгі таңда өзім Қалалық классикалық гимназияда 
ұлағатты ұжымым мен ата – ана құрметіне бөленген ұс-
тазбын. Ұстаздың да алғашқы ұстазы болады – ғой. Менің 
қағаз бетіне түсіргім келгені алғашқы ұстазым, өзімнің 
туып өскен ауылымның кешегі өткен өмірі жайлы. 

1960-1961 оқу жылында бұрынғы Преснов ауданы, Ми-
ролюбов кеншары, Ленин ауылы, (қазіргі Мамлют ауданы, 
50 жылдық Қазақстан кеншары) бастауыш мектебінің 1-ші 
сыныбна анамның жетелеп апарғаны, алғашқы ұстазым 
Ақжігітов Көшербай Ақжігітұлының жылы жүзбен қарсы 
алғаны әлі есімде. Мектебім үлкен ғимарат емес қазіргі 
үлкен 4 бөлмелі жеке меншік үйлері сияқты ағаштан са-
лынған үй болатын. Сынып бөлмелері де тар, келесі сы-
ныпқа кіру үшін оқушылар біздің сыныпты атттап кіретін. 

Көлемі төрт, үш шаршы метр болатын. Екі сыныптың орта-
сында дөңгелек темір пеш. Сыныпты жылыту үшін Тайкенова 
Қалима апай (қазір зейнеткер Шахау ауылында тұрады) таңғы 
бесте келіп, сыныпты жылытып қоятын еді. Келесі кезекте 
марқұм Төлепова Нағима апай жағатын. Апайларымыз бөл-
мені қатты жылытқан кезде мазамыз кетіп ыстықтай бастай-
мыз, суыған кезде тоңып тыпыршыған кездерде болатын. 
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Ол кезде тоқ көзі моторлы генератормен беріледі. Тоқ 
болмаған кезде шаммен оқыған кездеріміз болды. Ағай-
ымыз тақтада сабақ түсіндірген уақытта шамды біреуіміз 
ұстап тұратынбыз. Сыныпта он бір оқушы болды. Қалған 
оқушылар тыныш отырып тыңдайды, сөйтіп жаңа са-
бақ түсіндіргенше күнде жарықтанып, сабақты әрі қарай 
жалғастыратынбыз. 

Үзіліске шыққан уақытта, қазіргідей дәліз кең емес, ая-
дай жер. Сол жерде тұрып, бір – бірімізден сабақта түсін-
бей қалған жерімізді бір – бірімізге айтып пікірлесетінбіз. 
Директорымыз марқұм жаны жайсаң Басубаев Мағел бізді 
көріп, «Міне елдің нағыз азаматысыңдар »-, деп мақтап қо-
ятын. Қазіргідей көгілдір экран жоқ. Бар білімді кітаптан 
алатынбыз. Кітап оқуға деген құмарлығым соншалықты, 
түнде шамды сөндіріп тастайды, сол кезде айдың жа-
рығымен кітап оқыған кездерім де анам көзің ауырады деп 
талай кітабымды алып қоятын, сонда жылап ұйықтап қала-
тынмын. Марқұм анам, өзі жұмыста болса да, уақытын та-
уып, сабаққа келіп отырып, мұғалімнен түсініктеме алып, 
оқуға құмарлығымды ашып, еңбек етуді бастауыштан 
үйреткен. Еңбек сабағында сол мектептің жанында тал 
отырғызуға басшылық жасаған марқұм Қазиев Қайырбек 
Қазиұлының да еңбегі ерен. Қазіргі кезде мен оқыған мек-
тептің орны ғана бар. Ал ағайымызбен еккен тал жайқалып 
өсіп тұр. Артынан үлкен мектеп салдырып, оны он жыл-
дық болуға, ауылымызды көркейтуге ат салысқан ағайым-
ның бұл күнде атаусыз қалуы мен үшін өкінішті – ақ. 

3 - 4 сыныпта оқытқан ұстазым Тасбулатов Әбдіреш 
Тасболатұлын бұл күндері дүкенге барғанда әр уақт еске 
аламын. «Оқып білім ал, дүние кілті білімде» деген сөзі 
есімнен ешуақыт кеткен емес. Матеметика сабағында ағай-
ым айтатын: «Күндердің күнінде заман болады, қазіргідей 
дүние тапшы болмайды, барасың, қарайсың да шығасың», 



151

ЕҢБЕКТЕН ТАПҚАН БАҚЫТ

Ғалия Өмірбекова 

– дейтін. Ойлап отырсам көріп кел кісі болып отыр – ғой. 
Шынында біліммен келген неше түрлі дүние дүкенде то-
лып тұрған жоқ емес пе? Өз басым осындай абзал жанды 
ағайымнан алған білімім мен анамнан алған тәрбиеммен 
мақтанам. Алғашқы ұстазым, Көшербай ағайымның са-
бырлығын, айтқан сөзін, әрқашанда жадымда сақтап, осы 
кісідей ұстаз болуды қаладым. Ыбырай атамдай ұлағатты 
ұстаз болу, бала оқыту кішкентайымнан арман еді. 

Жолым түсіп 1968 – 69 оқу жылында Целиноград қала-
сының Әділбек Майкотов атындағы педучилищенің баста-
уыш сынып мұғалім дайындайтын бөліміне оқуға түсіп, 
оны 1971 – 72 оқу жылында аяқтадым, Мамлют ауданы 
Октябрь ауылына бастауыш сынып мұғалімі болып тағай-
ындалдым. Сыныпта бала саны жетпегендіктен 1-3 сынып, 
2- 4 сынып бірге отырады. Қырық бес минуттың ішінде 
екі сыныппен бірге жұмыс істеуге үйреткен, еңбек жолын-
дағы ұстазым Байзақов Еркін Байзақұлы көп көмектесті. 
Жатқан жері жайлы, жаны жанатта болсын. Айтып, жазай-
ын дегенім жақсы жандардың қасында болып, жақсылыққа 
ұмтылдым. 

Бұл күнде аталған гимназияда 11 жыл қызмет етіп ке-
лемін. Осы мектептің өзінен бастауыш сыныптан білім 
алған 82 түлек ұшырдым. Ұстаздық еңбегіме 37 жыл бол-
ды. Осы жыл ішінде қарап отырсам үш жүзге тарта бала 
тәрбиелеп алғаш қалам ұстатыппын. 

Бұл мен үшін Алланың берген сыйы. Алдымнан ұшып 
шыққан шәкірттерім еліміздің әр түкпір-түкпірінде қыз-
мет жасауда. Манаш Қозыбаев атындағы университетте 
үш оқушым оқытушы болып қызмет істейді. Аға оқытушы 
Сембаева Гүлфайраз Кенжеболатқызы мен Жүзенова Сәу-
ле Ермекқызы кандидаттық қорғауға дайындық үстінде. 
Тойынбекова Ақмарал Жанатқызы, Барқытова Айгерім 
Нұрболатқызы Еуразиялық университеттің маңдай алды 
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жұлдыздары. Барлығын атау мүмкін емес. Міне, менің ең-
бектен тапқан бақытым, алдымнан ұшқан шәкірттер. Со-
лар үшін қуанып, жас баладай шаттанамын. 

Осы дәрежеге жеткенім алғаш ұстазымнан алған білім 
мен тәрбиенің сабақтастығы деп білемін. Қалам ұстатып, 
әріп танытқан ұстазым жүрегімде сақталады. Ұстазым мәң-
гі жасай беріңіз! Әрқашан шәкіртіңіз боп мен жүре берейін. 

Ғалия Өмірбекова, Петропавл қаласы
 «Солтүстік Қазақстан» газеті. 

2009 жыл.

МАЙДАНГЕР АТА

Ұлы жеңістің 70 жылдығы қарсаңында, қолыма қалам 
алып, соғыс азабын көзбен көріп, аман – есен елге оралған 
атам жайы естіген көргенімді жазуды жөн көрді. Атам жер 
бетінде тірі жүрсе биыл 101 жаспен қарсы алар еді. 

Өмірбеков Өскенбай 1914 жылы Меңгесер маңындағы 
Октябрь (Көксау) жерінде дүниеге келген. Ауылдың кол-
хоз болуына 1929 жылы 15 жасында 4 кластық біліммен 
ат салысады. 1938 жылы әскер борышын Хасан көлінде 
атқарған. Әскери борышын өтеп келген соң Преснов ауда-
нында паспорт бөлімінің бастығы болып қызмет атқарады. 
1942 жылы Ұлы Отан соғысына аттанып, Сталинград май-
данының 66 жаяу теңіз әскери бригадасы, Сталинградты 
фашистерден азат етіп, Калининград майданын құру мақ-
сатымен 11 теңіз гвардия бригадасы құрылады. Гвардия-
ның 10-шы екпінді армиясында болған. Калининді азат ет-
кеннен кейін №2-ші Прибалтика майданында сол қолынан 
жараланып 1944 жылы наурыздың 14-і күні госпиталға 
ауыр жарақатпен түседі. 

Ұлы Отан соғысына біздің елден аттанған жауынгер 
саны – 70. Соның 37-сі қанды майдан даласында шейт 
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болған. Ол кісілердің ұрпақтары іздеу салғанын естімедім. 
Жауынгердің 33-і елге оралып, қызмет жасап, бейбіт за-
манда қайтыс болған. Бүгінгі таңда елде қарт майдангер 
аталар қалмаған. 

Өзім қызмет жасаған Октябрь 8 жылдық мектебінде, 
жеңіс күнін атап өту үшін майдангер аталармен кездесіп, 
олардың жасаған ерліктерін жас- өспірімдерге үлгі етіп, 
патриоттық тәрбие сағаттарын жиі өткізетінмін. 

Сол жас ұрпақ бұл күнде қырықты аттап, елуді еңсерген 
ағалар. Сондай кештердің бірінде атам және Хамзин Зинат 
атайдың айтқанын баяндап берейін. Соғыста басынан кеш-
кен оқиғаларды әсерлі айтып берген болатын. 

Зинат атайдың бойы өте ұзын, өзі арықтау, жауырынды 
мықты кісі еді. «Мен соғыста тіл әкелуші болып қызмет жа-
садым. Немістерді бір періп, есін жиғанша қолтығыма қы-
сып алып, штабқа жеткізіп, фашистердің маңызды жоспар-
ларын іске асыртпай, шабуыл жасап, армияларын жойып, 
жіберіп отырдық. » – дегені есімде қалыпты. Ал атам қызу 
майданда снаряд жарылып қолын қалай жұлып әкеткенін 
баяндаған. «Оқ боратып, қар жауғандай, снаряд жарылы-
сы. . . Алаңда қансырап жаттым, оң иықтан жұлынған қол, 
екі метр жерде билеп тұрғандай көрінді. Денемді қан жуып 
кетті. Медбике мені көрді де, өлді деп ойлаған болар, теріс 
бұрылып кетуге ыңғайланды, сол кезде оң қолыммен мыл-
тықты ұстап, құтқаруын сұрадым. Әрі қарай білмеймін, 
оянсам госпиталда екенмін». 1945 жылы 9 –шы мамырда 
елге оралып, анам Шаямен отбасын құрып, бақытты, тату 
жанұя жарасымды жұп болды. 

Елге оралған атам жалғыз қолымен 1950-51 жылда-
ры Преснов ауданы, Миролюбов совхозы болуына, кейін 
1969 жылы «50 жылдық Қазақстан» совхозында зейнетке 
шыққанша ауылдың беделді қызметкері болып 1995 жылы 
81 жасында дүниеден озды. Ұлы жеңістің 50 жылдығын 
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қарсы алып, ел басы Н. Ә. Назарбаевтан сыйлық алған. 
Елге оралған аталар еңбекте де өз адалдықтарын көрсете 
білді. «Ел ұрпақтан тарайды» деген дана халқымыз. Өз ұр-
пағын көре алмай майданда шейт болған азаматымыз қан-
ша десеңші. Атамның 4 ұл, 3 қызынан 20 немере, 31 шөбе-
ре ұрпақ жалғасуда. Барлық тараған ұрпақ саны 58.

2015 жыл.

ЖАҚСЫНЫҢ ЖАҚСЫЛЫҒЫН АЙТ...

Дана бабаларымыз «Жақсының жақсысын айт, нұры 
тасысын» деген. Облыс жұртшылығына танымал, сыйлы 
боп өткен, Ғалым Қадірәлі ағайымыз осындай жанның 
бірі еді. Алғаш кездескенім, соңғы кездесуім сағымдай 
болып есте қалды. 

Өлкеміздің 70 жылдығына арналған тәрбие сағатына 
ағайды кездесуге шақырмақ болып «Асыл мұра » орта-
лығына келдім. Бөлмеге кірген бетте ағай орнынан тұрып, 
қарсы алды. Түсі де, үні де жып – жылы. Шын дарынды 
адамдар қарапайымдылықты бақ көретінін білетінмін. 
Өзіңнен үлкен, әрі облыс көлеміне кеңінен танымал адам-
ның осылай қарсы алуына ыңғайсызданып қалдым. Бұдан 
кішіге деген құрметін, әйел адамға деген сыйластық ілти-
патын сездім. Әңгімелесіп біраз отырдық. Әңгіме бары-
сында ұққаным, елім, жерім, халқым деп соққан жүрегінің 
лүпілі мен адамгершілігі мол парасаттылығын байқадым. 

Екінші кездесуім немересі (Қайрат пен Гүлханның қызы) 
Мединаны 1сыныпқа әкелгені. Немересіне деген ыстық 
сезімінде шек жоқ. Оны ауызбен айтып жеткізу қиын. Сүй-
ген жары Роза тәтеймен таныстығым үлкен келіні Гүлхан 
арқылы. Тәтейдің жүзі жылы, көңілі ашық. Алла екеуін тең 
етіп қосқан. Ұлдары Қайрат, Азамат, қызы Айман өте тәр-
биелі жандар, Әке жолын қуған азаматтың бірі. Кішкене 
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немересі Мединаның атасын еске алып, «Атам менің жоқ» 
дегені, мұңайған жүзі сырт көздің өзін қатты толғандыра-
ды. Бұдан кішкене сәбидің атасына деген шексіз махабба-
тын көресің. 

Соңғы кездесуім, қазан айының соңы- қараша айының 
суық желді күннің бірі еді. Ағайдың өзі Мединаны алуға 
келіпті. Тезірек басып, үйге асығып кетіп бара жатқан едім, 
ағай тоқтатып хал-жағдайды, немересінің сабақ үлгерімін 
сұрады. Мединаның жасының толықпағанын айтып, қат-
ты ойлайтынын айтқаны кішкене немересінің алғаш білім 
баспалдағын маған тапсырып кеткендей сезінемін. 

Аяулы да, қымбатты аға! 
Сіздің артта қалған ісіңіз бізге өнеге. Жатқан жеріңіз 

жайлы болып, қабір іші нұрға толсын. 
Алладан шапағат, пайғамбардан шарапат болсын. 

Ғалия Өмірбекова, Қызылжар қ. 
2008 жыл. 

 
ҰРПАҚҚА ҰЛАҒАТ

Қазақстан тарихшыларының бірінші конгресі 2011 
жылы Астана қаласында өткен болатын. Ел тарихын 
жаңғырту жөнінде ғалымдар ой бөліскен. Онда қаралған 
мәселеге тоқталсақ:

- Отан тарихы ғылымының сапасын жаңа деңгейге көтеру 
- тарихты оқыту мен зерттеу үрдісін үйлестіру
- оқырманды ынталандыру
- қазақ халқының тарихын мәдени және рухани мұрала-

рын көпшілік қауымға жеткізу. 
- ел тарихын насихаттау. 
Бүгінгі күні игілікті іс жүзеге асуда. Соның бірі Қазақ 

хандығының 550 жылдығы. Еуразия көшпенділері мен 
түрік халықтарының ішіндегі аса ірі ұлттардың бірі қазақ 
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халқы. Өз атауы қазақ. Қазақ атауы тарих бетіне 15 ғасы-
рдың екінші жартысынан бастап шыға бастаған. Қазақ 
хандығының пайда болуы Алтын Орда кезеңі. Әз Жәні-
бекке еріп Ноғай хандығынан бөлінгенде қырғыз-қазақ ел 
атанған. Қазақ хандығы тарағанда Әз Жәнібек баласы Қа-
сымхан, оның баласы Есімхан, одан кейін Жәңгір хан, Тәу-
ке хан Болат хан деген бабаларымыз ел басқарған. Тоқай-
темір деген баласынан Абылайхан үш жүздің басын қосып, 
тәуелсіздіктің негізін қалаған қоғам қайраткері. 

Қазақ халқы тәуелсіздік алған күннен бастап, елімізді 
жаһанға танытып, ел мерейін көтеріп, көк туымызды 
желбіреткен ел президенті Н. Ә. Назарбаевқа мың алғыс. 
Бабалар ісін жүзеге асырып, бүгінгі ұрпаққа рухани бай-
лық боларлықтай үлгі көрсетіп келеді. 

Ел болашағы бүгінгі ұрпақ. Бүгінгі таңда экономикада, 
саясатта жалпы өмір саласында болып жатқан құбылы-
старды жете түсініп, ел тарихын ұғыну, болашаққа сенімді 
қарау қазіргі жастардың басты міндеті деп білемін. Сон-
дықтан да егеменді ел болашағы жастарға айтарым:

Тарихы бар Отаныңды   Мақсат біреу жетелеген
Түсінгейсің жас бала    Жүрегіңде сақтағай
Бабаң салған сара жолын   Ел болуда мәңгілік 
Сақтағайсың жас бала    Қарап қалмай жас бала. 

Ғалия Өмірбекова, ардагер ұстаз. 
2010 жыл.

КІТАПХАНА – ӨМІР ҰСТАЗЫ

Бүгінгі таңда ел экономикасында, саясатта жалпы өмір-
де болып жатқан құбылыстарға таңданасың да қызығасың. 
Заман талабы еңбектенсең, жасаған еңбек ізсіз қалмайты-
ны «Еңбек пен бақыт егіз» – деген дана халқымыздың сөзі 
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бар. Осы сөз облысымыздағы жерлес атамыз Сабит Мұқа-
нов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана ұжы-
мына айтылғандай. Жаңартылып салынған ғимаратқа 36 
жылдан астам уақыт өткен. Ұжым содан бері өз оқырман-
дарына мінсіз қызмет атқарып келеді. Материалдық – тех-
никалық база, кітапхана қоры, ұсынатын қызмет түрлері 
еліміздегі таңдаулы мекемелерінен кем емес. Ұлттық ака-
демиялық кітапхана көмегімен 1996 жылдан бастап респу-
блика көлемінде болып жатқан жаңалықтардан тыс қал-
майды. Жыл өткен сайын оқырмандардың қызығушылығы 
артуда. Себебі жаңа технологиялардың бірнеше түрі бар. 
«Жанды кітап» іс – шарасы әр түрлі тақырыптармен қы-
зықты өтеді. Біз сияқты зейнеткерлерді қонаққа шақырып, 
кеш ұйымдастыруда қазақ тіліндегі әдебиет бөлімінің мең-
герушісі Майра Тұрғынқызы алдына жан салмайды. Тұл-
пар дүлдүлдігімен, адам білгірлігімен саналады. Білгір 
кітапханашылардың жұмыла еңбек етуі арқасында 16 жоба 
мен бағдарлама жүзеге асырылды. «Облыстық кітапхана 
саласын жаңарту» бағдарламасы бойынша кітапханалар-
ды компьютерлендіру жалғастырылып, модельді ауылдық 
кітапханалар ашылып, жұмыс жасауда. Бұл деген ауыл оқы-
рмандарына, жастарға деген қамқорлық. Кітапханада 14 
бөлім, 1 электронды кітапхана, 4 сайт, электронды каталог 
орналасқан. Немерем кітапхананың әлем әдебиеті залында 
ашылған ағылшын тілін дамыта оқыту үйірмесіне қатысып, 
білімін шыңдауды жақсы көреді. Лаура Жанботақызының 
берген қызықты сабағы кішкене бүлдіршіннің жүрегін бау-
лап алды. Сабақ тегін, әр жексенбіде өтіледі. Жас ерекшелік-
теріне қарай топпен берілген сабақ, балалар үшін тартымды 
әрі қызықты. Әр өткен күніңнен білім жарық. Әттең осы 
білімнің қыр – сырын меңгеруге ерте туғаным үшін қынжы-
ламын. Шамам келгенше компьютерді меңгеріп, WhatsAр-
ты қолданамын. Халықаралық байланысқа шығып, олардың 
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жаңалықтарымен танысу бұл күнде қиындық тудырмайды. 
Кітап – өмір ұстазы. Онсыз өмірде өз орныңды табу мүмкін 
емес. Қазіргі жастар осы сөз мағынасын түсініп, сын көзбен 
қараса нұр үстіне нұр болар еді. 

Менің облысымда осындай кітапхана барына мақта-
намын. Бейбіткүл Мағжанқызы Әбілмажинова басқарып 
отырған ұжымға республика бойынша «Ең үздік кітапха-
на» бас бәйгесін жеңіп алуымен, шын жүректен құттықтап, 
еңбектеріне қарай құрметке бөленіп, ел үшін атқарып жүр-
ген қызметтері баянды болсын демекпін. Жұмыла көтер-
ген жүк жеңіл болары сөзсіз. Көптің кемеңгер ойы, жан 
шуақтарыңыз болсын дегім келеді. 

Ғалия Өмірбекова
2015 жыл.

ӘСЕРЛІ КЕШ

Менің қалаға көшіп келгеніме алты жылдай болды. Ұл – 
қыз өсірген «Алтын алқалы» анамын. Жас кезімде үлкендер 
«қартайғанда балаға ұқсайды екенсің» дегенде бұл сөздің 
мән-мағанасын түсінбейтінмін. Енді міне, жетпістің жуан 
ортасына келген кезде сол «балаға» өзім де ұқсап отырмын. 
Бүгінде ұл – қыздарымның әрқайсысы өздері қалаған ма-
мандық иелері. Отау құрған, тұрмысқа шыққан балаларыма 
кезекпен қонаққа барып, мауқымды басып келемін. Бала-
ларымның қайсысына барсам да, құшақ жая қарсы алады. 
Келіндерім қыздарымдай сыйлайды. Бұл да Алланың бер-
ген бір бағы деп білемін. Жанымдай жақсы көретін немере 
– жиендерім де бар. Аяғыма оратылып, апа деп еркелеген 
олар – менің барым да, байлығым да. Олардың бірі қалалық 
классикалық гимназияда оқиды. Арман есімді жиенім екін-
ші сыныпқа барды. Білімнің баспалдағын жаңа аттаған жи-
енімнің қол жеткізген жетістіктері де бар. Жақында ол мені 
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мектебіне қонаққа шақырды. Мен үшін мұның өзі үлкен той-
мен тең болды. Екінші сыныпта оқитын жиенімнің сынып 
жетекшісі Ғалия Өмірбекова қарттар мен мүгедектерді қол-
дау айлығына орайластырып кеш ұйымдастырды. Оқушы-
лар дайындаған концерттік нөмерлер біздің көңілімізден 
шықты. Сыйластық, кішіпейілдік, ізеттілік төңірегінде ән 
тыңдап, ұлттық салт-дәстүрден сахналық көрністер тама-
шаладық. Тәрбиелік мәні зор осындай кешті ұйымдастарған 
аталмыш гимназияның директоры Жангелді Тажин мен 
мектеп ұстазы Ғалия Әскерқызына қариялар атынан алғы-
сымды жеткізгім келеді. Жыл сайын жалғасын табатын жақ-
сы дәстүрдің өскелең ұрпаққа берері мол. Қазақта «үлкенді 
сыйла, оның батасын ал» деген жақсы сөздер бар. Ендеше, 
үлкенді сыйлап, төрден орын берген жас жеткіншектер аман 
болсын дегім келеді. 

Жаңылдық Рақымбекова, 
көп балалы ана.

ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА ҰМТЫЛЫС 
БАСТАУЫШТАН БАСТАЛУЫ ТИІС

Бастауыш сынып – оқушы тұлғасы мен санасының да-
муы қуатты жүретін ерекше әрі қайталанбас кезең. Баста-
уыш білім – үздіксіз білім берудің алғашқы басқышы. 

Бастауыш сынып мұғалімдері балаға белгілі бір білім 
ғана беріп қоймай, оның сөйлеу мәдениетін дамытып, қор-
шаған ортаға деген дұрыс көзқарасын қалыптастырып, 
жағдайларды жан-жақты бақылауға, талдау жасауға, ойын 
дұрыс жеткізуге үйретуі қажет. Өйткені бастауыш сынып 
оқушыларының зейіні тұрақсыз, қабылдау мүмкіндіктері 
де әртүрлі. Дегенмен әр бала бір нәрсеге бейім болады. 

Оқушылардың өздік жұмысының педагогикалық 
тиімділігі мұғалімнің жұмысқа жасаған жетекшілігінің са-
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пасымен байланысты. Өздік жұмыстың негізгі ерекшелігі 
– оқушының берілген тапсырманы мұғалімнің көмегінсіз 
орындауы. Өздік жұмыс – шығармашылық жұмыстың ба-
стамасы. Осы жұмысты дамытып жүзеге асыру мақсатын-
да облыстың бастауыш сынып мұғалімдері биылғы оқу 
жылынан бастап, облыстық білімді жетілдіру және педаго-
гикалық қайта даярлау институтының ұсынысымен шығар-
машылық топ құрды. Қала мен ауыл мектебінің маңдай алды 
ұстаздары бірігіп, жаңа технологиялардың негізінде баста-
уыш сыныпта оқыту сапасын арттырып, шығармашылық 
қабілетті дамыту үшін зерттеулер жүргізіледі. Педагогика 
ғылымдарының кандидаты Марал Жанпейісова «Модель-
дік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде » 
атты еңбегін басшылыққа ала отырып «Дүниетану пәні» жо-
басының жоспарын құрдық. Қазіргі таңда біз айына бір рет 
әдістемелік отырыста жиналып, пікір алысып отырамыз. 

Отырыстың кезекті жиыны Жамбыл ауданындаңы Бла-
говещенка №2 орта мектебінде өтті. Ашылғанына 8 жыл 
болған мектептің осы уақыт аралығында жеткен жетістік-
тері де мол. Бұл мектепте біз 2-ші сыныпта берілген ашық 
сабаққа қатыстық. Оқушылардың жас ерекшелігіне сай са-
уатты, мәдениетті сөйлеуі, тілге деген құрметі бірден наза-
рымызды аударды. Ашық сабақта оқыту үрдісіндегі жаңа 
технология – интерактивті тақтаны қолдануы жеке тұлға-
ның ізденістері мен белсенділігі сабақтың сапасын артты-
рып, жоғары деңгейде өтуіне септігін тигізді. 

«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас 
ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында», деп Елбасы ай-
тқандай, бүгінгі атқарып жатқан жұмыстарымыз ертеңгі ел 
игілігі үшін емес пе? 

Ғалия Өмірбекова, қалалық классикалық
 гимназия мұғалімі. 

2009 жыл.
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ӘРІПТЕС ТІЛЕГІ

Маған Ғалия Аскерқызының әдістемелік нұсқа кіта-
бы өте жақсы жазылғандығы ұнады. Көп ізденгені және 
соның арқасында үлкен нәтижеге жеткені көрініп тұр. 
Кітәпшаның мазмұны тамаша. Өзіме көп мәлімет алдым. 
Сізге шығармашылық табыс тілеймін. Берілген деректер 
мұғалімдерге көп пайдасын тигізеді деп ойлаймын. 

Жакенова Райхана Абылайқызы. 
Есіл ауданы. Покровка орта мектебі

Мұғалімнің өте көп ізденгенінің арқасында үлкен 
нәтижеге жеткенін көріп отырмын. Маған әдістемелік 
нұсқау өте ұнады. Өзіме қажетті мәлімет алдым. Шығар-
машылығыңыз арта берсін. Сіз сияқты шығармашыл ұс-
таздар елімізде көп болсын.

Кенжебулатова Раушан Ибрайымқызы
Айыртау ауданы 

Саумалкөл қазақ орта мектебі 

АТА - АНА ТІЛЕГІ

Бүгінгі жас ұрпақтың өсу, даму дәрежесі өте жоғары. 
Олар көп нәрсені білгісі келеді және өздерінің сұраула-
рына дұрыс айқын жауап алуды қалайды. Білгенін жас ұр-
паққа үйретуден жалықпайтын, бұл міндетті орындаушы 
ең алдымен ұстаз. Ондай ұстаз біздің Айшаның мұғалімі 
Ғалия Аскерқызы. Өзінің ілтипаты ізеттілігімен, ата-а-
налар алдындағы беделдігімен, өзін ұстау дәрежесімен, 
еңбекте қалыптасқан адамгершілігімен біздің баламызға 
үлгі. Мұғалімнің оқушыларға игі әсер ететін ерекшелік-



162

ЕҢБЕКТЕН ТАПҚАН БАҚЫТ

Ұстаз бақыты

терінің бірі жарасымды әдемі таза киінуі, өзін –өзі ұста-
уы, байыпты қарым -қатынасы. Сонымен де ол ұлағатты 
ұстаз, жас ұланның жүрегінде мәңгі бақи сақталатын асыл 
тұлға. Сол себепті немерем болашақта мұғалім болғысы 
келетінін айтады. 

Кучурбаева Айшаның әжесі. 
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Ғалия Өмірбекова 

ЖЫР ЖОЛДАРЫМ
V бөлім
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Гимназианың алғаш түлектеріне

Құттықтаймыз ағалар
Бүгін бізде мереке. 
Емтиханда ағалар
Іске берсін береке. 

Бір кездерде ағалар
Біздей болған балалар
Он бір жылда ер жетті

Алып дәудей өздері
Қариядай сөздері

Алпамыстай алыптар
Күш атасын танытар. 
Енді міне қараңдар. 

Бойға сіңсе адамның жинағаны
Сол-ғана ғой өмірдің сыйлағаны. 

Әсемгүл, Әсел аруларым
Ер Азамат, Бауыржаным

Қатысып шешендік дибатына
Көтерген гимназия мәртебесін. 

Өмірдің сан сыры бар еліктірер
Сыр сандығын ар тек еріктілер

Зейнел тегі Қуаныш қырандайын
Қол жеткенін қаймықпай берік алар. 

Өмірде адал жолын
Танып алған адаспай
Дастан мен Азамат

Қиындықпен санаспай
Ұлы жол

Бір Алланың құлы бол!
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Оқу еңбек егіз ғой
Еріншек екен дегізбей
Екеуін қатар меңгерсе
Сегіз қырлы бір сырлы

Болар еді Махаббат, Алмас, Марат. 

Озаты білімнің Жұлдыз, Әсем, Әсел
Талпынсаң ісін оңар қанат бітіп

Талабыңа бармақтай бақ қосылса
Алдағы асуларың алар күтіп. 
Шешіледі көп нәрсе ісің оңса

Дәйекті терең алған білім болса
Өнермен көзге түсіп. 

Жанат, Олжас клубта кешке қарай
Айналдырар дискасын көңіл толса. 

Ғали, Серік, Омархан
Іздесең ғана болар мән. 

Мына өмір бәрі де
Суретіңмен жанарар
Өнер қуған арманың

Қалдырмай үйрен қалғанын. 

Кісі жанын сыйлайтын
Кішіні де қимайтын. 

Қамқор ағам Дулаттай
Әпкелерім Толқын, Әсел. 
Қараймын мен сендерге. 

Менде осындай болам деп. 

Мәрлен, Руслан, Нұрлан ағаларым
Әскери мамандықты таңдап алған. 

Ел қорғау ер азамат ісі - ғой деп
Мақсатты жастайынан сайлап алған. 
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Айналайын ана тілім
Байсалды баба тілім

Сол байлықтан табарсың
Бұл өмірдің дана сырын

Ұққайсың Қарлығаш, Жұлдыз тәте
Бұл өмірден аз емес алатының. 

Анар тәтеміз
Домбыра тартқанда

Қараймын қайран қап
Мен қашан өсем деп. 

Біздер бүгін мамырда 
Бір сыныпты бітірдік мақсат алда баршаға

Жеңілдік берсен шүкірлік. 

Сіздер салған іздерді
Біз басамыз өсеміз

Мақсат алда біздердің
Аса берсін есеңіз. 

Сында сәттілік 
Алланың ақ жолын берсін. 

1998 жыл. 25 мамыр. 
Қызылжар. 

Түлектеріме арнау

Жүрегімнің жылуын
Бердім саған шәкіртім. 

Тұл бойыңнан табылсын
Бойдағы бар қасиет. 

Сол қасиет жоғалмай
Өрге асып бақ қонсын. 

Аттаған қадам оң болып
Алла өзі қолдасын. 
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Ойтолғау

Ой ойласам күмбірлейді көкейім. 
Мақсатыма қалай қайтіп жетейін?!
Осындай бір келіп тұрған орайда, 

Өзімді де таныстыра кетейін. 

Арғы тегім Ашамайлы жағынан
Бергі атамыз Қыдыр Бике табынан. 
Кең жайлауда көшіп жүріп ақыры. 

Орын тепкен Меңгесердің маңынан. 

Талай ойлар бастан өтті тосылған, 
Келген емес өмір жолы тосыннан
Ыбырай атам аруағына сыйынып

Таңдадым мен ұстаздықты жасымнан. 

Ұстаз болу оңай емес әрине, 
Көну керек қиындықтың бәріне. 
Білмесе өзі не үйретеді балаға
Шығу керек оқу білім төріне. 

Ашылайын айтайын мен сырымды
Білім алдым Ақордада бұрынғы. 

Төрт жыл оқып төбем көкке жеткендей
Ұстаздыққа мен ұштадым қырымды. 

Сүйген істі мен бастадым ауылдан
Не аяйын ағайын жұрт бауырдан

Алғашқы жыл тұңғыш әсер әлі есте. 
Алғыс алдым көп ұзамай қауымнан. 
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Жылы сөздер көңілімді көтерді 
Дей алмаймын бәрі бірдей өтелді. 
Буырқанған мына заман талабы

Түбегейлі ізденіске әкелді. 

Өмір деген бәйге аламан
Пайда іздеп жан-жағына қараған. 
Кейбір ұстаз кетіп қалса базарға

Ал мен болсам басқа істі қаламан. 

Таңданамын Ыбырайдай данама
Ұйретуден жалықпаған балаға. 

Көп жылдардың тауқыметін ойласам
Сәуле құю оңай емес санаға. 

Орнында бар оңалар деп баяғы
Кейбіреудей жатып алман саяға

Орден, медаль бермесе де налыман
Кеткен емес еткен еңбек заяға. 

Нақ отыз бір жыл бұл салада жургенім
Білімменен мықтап соқтым іргенің. 

Дәл алдымнан үш жүз шәкірт ұшырып
Дүрмегім де осы болды күлгенім. 

Қыздар өсті қырмызыдай жәйдарман, 
Ұлдар өсті қиындыққа сайланған. 

Естимін де қуанамын балаша
Бәрі дағы қатарынан қалмаған. 

Балалықтан алда қашан арылған
Көпшілігі елге жұртқа танылған. 

Әсеріме тәрбиенің тәлімнің
Кейбіреуі қатарымнан табылған. 
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Жастайынан әке көрмей ажарын, 
Үш сәбидің түсірмедім бақ арын. 

Шүкіршілік талабына нұр жаусын. 
Үш қызым да білім алды жоғары

Мектебімде келешекте көрмегім
Әлідағы толып жатыр бермегім. 
Тынбай іздеп әдістеме өзімше. 

Жаңа оқудың салып жүрмін өрнегін. 

Адал еңбек әрқашанда адамның
Мақтанышы болу керек әр жанның

Ілесейік үндесейік салтына
Егеменді тәуелсіздік заманның. 

2003 жыл. 27 сәуір. 
Қызылжар. 

Халықаралық конкурстың лауреаты 
Петропавлдық жас әнші 

Жасұланға арнаймын

Ұлысың сен Қызылжардың
Жасұлан деген талпынған

Қалалық классикалық гимназиядан
Білім алып, оқу оқу

Әкең Дидар, анаң Әлия
Адалдыққа баулыған

Үмітін сен ақтағайсың
Ата-ананың аңсаған. 

2000 жыл. 
Қызылжар. 
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Ғалия Аскерқызының 
50 жылдық тойына арнау

Бастауыш буынның жаршысы, 
Жас ұрпаққа үлгі болған жақсы ісі. 
Басқаларға байсалдылық танытып, 
Өз жұртына арналатын жақсысы. 

Ісі де үлгі, түсі де үлгі өзінің
Жан әлемі айнасында көзінің
Қарағанда ұстаздары біледі

Құдіретін Ғалия апай сөзінің. 
Кәсіподақ комитеті. 
2003 жыл. 13 ақпан. 

Қызылжар. 

Алғашқы ұстазым Ғалия Аскерқызының 
50 жылдық мерейтойына арнаймын

Қош келдің деп, балдырған
Күліп шыққан алдымнан. 

Шексіз сеніп ата-ана
Балаларын қалдырған. 

Кім ұғады оқушының тілегін?
Кім ұғады оқушының жүрегін?

Ұғатын кім, үйден аттап шыққан соң
Ұғатын ол – ұстаздар деп білемін

Сипадың да басымнан, 
Әліппені ұсындың. 

Бақытымның осыдан, 
Басталғанын түсіндім. 
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Қанатым талмайды, 
Қиялым самғайды. 
Ақын да, ғалым да

Ұстазсыз болмайды. 
Қонаев Арман

1999–2004 ж. түлегі 

Ұстазыма

Алғыр шәкірт іздеген
Әрқашанда бізбенен. 
Қандай адам дегенге

Нағыз ұстаз сіз дер ем. 
Садуақасова Махаббат

2003 – 2007ж.  түлегі

Ұстазыма

Құрметті менің ұстазым
Есімнен кетпес адамым. 

Үйретесің жалықпай
Білім беріп баршаға. 

Құрметті менің ұстазым
Есімнен кетпес адамым. 
Отан - ана мектеп деп, 
Жазамын мен тақтаға. 

Құрметті менің ұстазым
Есімнен кетпес адамым. 
Келесің күнде мектепке

Білім беру оңай ма?
Сентаева Жанбота

2003 – 2007 ж. түлегі
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Ұстазыма

Мынау менің сезгенім
Ол сыныптың анасы. 

Өзінің де, 
Өзгенің де, 

Баласы- оның баласы. 
Қай кезде де ол анық

Қайғырмайды өзі үшін. 
Біздер үшін куанып, 
Қызарады біз үшін. 

Күнде бестік алсаң сен, 
Онда басқа жоқ арман. 
Ал оқымай барсаң сен, 
Бір тал шашы ағарған. 

Файзулина Зарина
1999 – 2003 ж. түлегі

Зейнеткерлікке арнау

Бастауыш кафедра тобының әні

Құттықтаймыз біз сізді, 
Құтты болсын зейнет тойыңыз. 

Шын жүректен тілейміз, 
Зор денсаулық, мол бақыт. 
Өміріңіз ұзақ болсын деп. 

Қайырмасы:
Ән саламыз, қуанамыз, 
Сізбен бірге біздер де

Еңбек түбі зейнет деген
Сөз бар өмірде. 
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Айдынгүл, Арман, Әйгерім
Қыздарыңыз қырмызы. 

Бақытты болсын бұл өмірде, 
Күйеу балалар қадірлі. 
Қанат пенен Асхаттың, 

Қызықтарын – ғана көре бер. 

Қайырмасы
Ділнәз бенен Сағдиана, 

Немерелер үлкені, 
Үлгі болсын іні – сіңліге. 

Томирис, Айдария, 
Кішкентай Камалия, 

Қылығына тоймай жасай бер. 
Қайырмасы

Мәтінін жазған Темірболатова Зылиқа Науқанқызы. 
2011 жыл. Ақпан. 

Қызылжар. 

Ата-ана тілегі

Аса құрметті, қадірлі алғашқы ұстазымыз Ғалия Аскерқызы. 

Ұстазымыз құтты болсын туған күнің. 
Мерейлі зейнет жасқа жеткен күнің. 

Денсаулығың мықты болсын қартаймағын. 
Көтерсеңде өмірдің ауыр жүгін. 

Мектепте де, үйде де дамыл таппай бір өзің, 
Балаларым деп соғады жұдырықтай жүрегің. 

Сол жүрегің аман болсын көп жаса. 
Тек қуаныш әкелсін үміт артар келер күн. 

Үмітіңді ақтасын түлектерің қанатты. 
Ұмытпасын алғашқы ұстаздарын ардақты. 
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Шәкірттерің қуантсын, көрінсін тек биіктен, 
Абыройлы, салиқалы азамат боп салмақты. 

Ата-аналар атынан 
Әйгерім мен Жансаяның анасы Зылиқа Науқанқызы. 

2011  жыл. Ақпан. 
Қызылжар. 

Арнау

Айналайын шәкіртім, 
Сен бар жерде қашанда, 
Ұмытылмай мен дағы 
Бұл өмірден өтермін.

Жайнап гүлдеп өскейсің
Ақтауменен сенімді. 

Мақсат міндет алда-ғой
Іздегенге табылар, 

Шам шырағың жарқырап
Жолың болсын адалдық. 

Ақ жол тілеп ұстазың
Ұшырады бастауышың ұядан. 

2007 жыл. 22 мамыр. 
Қызылжар. 

Қуаныш сезім

Білімді ұрпақ келешегі, 
Ойландырды әр таңды. 
Қойдым мақсат алдыма, 

Білім алу жоғары. 
Оқығанның кештігі жоқ, 
Білім іздеп зер салғанға. 
Жаңартасың білімменен, 
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Жаһанданған бұл ғаламда. 
Жеттім міне сол мақсатқа, 

Елу үшке толған шақта
2005 жыл. 21 маусым. 

Қызылжар. 

Классикалық гимназияның 
15 жылдығына арнау

Киелі жер, шаңырағы қасиетті гимназиям, 
Жанарымда шуақ нұр боп тұрасың. 

Даласына бақыт қонып қазағымның, 
Ашылдың – ғой бағына қара көз балапанның. 

Тәуелсіздік алған арайлы Отаныма, 
Қараймын мен қуанышты сезіммен. 

Теледидар жаңалығын тыңдаймын да, 
Шаттанамын еліме ынтымағы жарасқан. 

Гимназиям бір өзіңмен мақтанамын, 
Өткен күнді есімде сақтағанмын. 
Жанұядай бақытты өткен күндер, 

Ұмытылмастай көңілде мәңгі қалған. 
Тәуелсіздік елімнің мерейі – ғой гимназиям. 

Жастарды жетелеген арманына. 
Бастауыш бастамасы ордасынан, 

Ұшты – ғой талай шәкірт болашаққа. 
Қызмет еткен шәкірттерім Астанада, 
Мақтанамын жанған еңбек осы да. 
Оқып жүрген шәкірттерге айтарым, 

Жайнап гүлдеп өскейсің ақтауменен сенімді. 
Бүгінгі күн мерей той. 

Әріптестер құтты болсын тойларың
Мықты болып денсаулығы әрбір жанның, 

Биік шыңға жетіңіздер әрқайсың. 
2011 жыл. 24 қазан. 

Қызылжар. 
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ӘКЕ КӨРГЕН - ОҚ ЖАНАР, 
ШЕШЕ КӨРГЕН -ТОН ПІШЕР

Әкеме

Қеткенше бұл өмірден қалдырып із
Болып ең тіршілікке тірегіміз

Он жылдан бері өзіңді жоқтап келеді
Әке деп тебіренген жүрегіміз

Мейірім қуат берген нұр көңілде
Жалғасқан ізің жатыр бұл өмірде

Тек қана өзің жоқсың, 
Сол ғана арман, 

Сағынып еске аламыз сені күнде
1987 жыл. Шілде. 

Қызылжар. 

Анаға сағыныш

Тұңғышым деп өмір беріп, 
Сыйлай білген жақсылықты. 

Талап қойып мақсатыма, 
Жетеледің нұрлы бақыт себелеп. 
Айтқан асыл ғибратты сөзіңнен, 

Ұқтым сөздің әрбір асылын. 
Үш қызымды алтыным деп, 

Аймалаушы ең бетінен. 
Жалған өмір өкінішті – ау, 

Сол жиеннің көре алмадың қызығын. 
Ізбасар болады деп Көбайыңнан, 

Армандаумен өтті-ау күнің. 
Бұл күндері жатқан жерің, 

Жайлы болып анашым, 
О дүниеге бақи болғай. 

2005 жыл. 13 ақпан. 
Қызылжар. 
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Сағыныш сезім 

О, Анашым
Сағынып еске алсам, 

Көз алдымнан өтеді елес
Болғандай күні кеше. 

Айтқан ақыл әрбір сөзің
Мәңгі менің есімде. 

Қызық көріп жүрер шақта
Ғайып болдың көзден ана. 
Анасы бар қандай бақыт
Қуанышты шерткенде. 

Басына қабіріңнің талай барып, 
Жабырқап тебіреніп мұңайғанда, 

Сезесің бе жан сезімді. 
Анашым ұмытпаспын бір өзіңді. 

Мәңгіліксің жүрегімде, 
Өлгенімше жанымдасың. 

Жан Ана. 
2007 жыл. 31 қаңтар. 

Қызылжар

Анамды еске алу

Қолыма алып ақ қағазды
Сағынғаннан жыр жаздым, 

Сыймадың-ау алақанға
Сол себепті тіл қатамын қағазға. 

Сені ойласам жас толады, 
Есіме алып келбетіңді

Қиын екен мына жалғанда
Өткен ғұмыр анасыз. 
Балалар мен жиендер, 
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Өсіп жетті бұл күнде. 
Толмай орта бір өзіңмен

Жылдар өтті белестермен. 
Ешбір жанға ашылмаған сырыңды, 

Айтушы едің бөлісіп. 
Аңсаймын анашым жылылықты, 

Келсемдағы алпыс жасқа. 
Аяулы жан анашым естимісің
Сағынып сені жар саламын. 
Жылаған жүректі сыздатып

Он жыл өтті келмейсің
Жан анашым, қидым бір өзіңді 

Тағдырдың басқа түскен азабына
Иман түсіп бір Алладан

Нұрландырсын қабір ішін. 
2013 жыл. 30 қаңтар. 

Алматы. 

БАЛАЛАРЫМ - БАУЫР ЕТІМ

Тұла бойы тұңғышым. 
Айдынгүліме арнау

Сәби күннен әкесіз қап өсіп ең
Үш ботамды жеткізем деп төзіп мен

Дауылдарға қарсы тұрып қарыса
Өткелдерін бұл өмірдің кешіп ем. 

Енді міне ақботашым бой жеттің
Қатарына араластың сен көптің
Сондадағы сол кездегі аққұндақ
Исі келед кигізген сол көйлектің 
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Екі мүшел, екі асу жас жалын
Жарқырасын қылау түспей жас арың
Тұла бойы тұңғышым ең Айдыным

Өсе келе болдық міне дос арым. 

Ақмаралдай ару болдың арайлым
Сүйсінгеннен ақ арманға балаймын

Айдын көлден қанат қағып қалықтап
Қатар ұшар қос аққуды қалаймын. 

Өскеніңді күнде көріп түлеймін. 
Көзден таса болса егер жүдеймін. 
Өмір деген мына дүние жалғанда

Ұзақ ғұмыр, бақыт дәулет тілеймін. 

Әрқашанда дос құрбылар бар болсын. 
Жақсылығың мейір қанар нәр болсын. 

Талабыңа Би Фатима жол ашып
Ақ жолыңда Алла өзі жар болсын

2000 жыл. Тамыз. 
Қызылжар. 

Арман қызыма

Ойласам дүниенің жалғаны көп
Басына пендесінің салғаны көп. 

Әкеден ерте айрылып қалғаннан соң, 
Қойып ем есіміңді Арманым деп. 
Ананың көңіл күйін ерте сезген, 

Сезімтал сергек өстің бала кезден. 
Жаныммен, жаның бірге бола білдің, 

Мен оны жеткіземін қалай сөзбен. 
Үш қызым, үш аруым базарым да, 



180

ЖЫР ЖОЛДАРЫМ

Ұстаз бақыты

Бүгінгің, болашағың назарымда. 
Сезінем кей-кейде мен Иранбақтың, 

Сыланып отырғандай самалында. 
Арманым ашық мінез аңқылдаған, 

Ортада тең құрбының жарқылдаған. 
Сіңіпті тұла бойға бар болмысың, 

Даусыңнан айналайын саңқылдаған. 
Желкілдеп бір кездерде тұлымшағың, 

Болды-ғой көңіл ашар қуыршағым. 
Бой жеттің енді міне көз алдымда, 

Ақ жарқын аңқылдаған құлыншағым. 
Әрқашан жүрер жолың ашық болсын, 

Береке берер ырыс тасып толсын. 
Тілегім Қыдыр ата оңға бастап, 

Басыңа айналып кеп бақыт қонсын. 
2002 жыл. Қараша. 

Қызылжар. 

Айгерім қызыма

Өтті бастан талай заман
Мойымадың қиындықта. 
Бола білдің жан серігім

Табылып әркез қасымнан. 
Мақсат еттің білім алу, 

Жүрсің оқып ел қатарлы. 
Анаң күнде қуанады

Жүзің нұрлы көргенде. 
Айналайын ақ ботам
Арманымның бірісің. 

Көргім келед болашақта
Бақыт, дәулет басыңнан. 

2002 жыл. 16 қыркүйек. 
Қызылжар. 
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Кенже қызыма

Алғаш жетелеп 
Апарып ем өзіңді 

Азамат боп өссін деп
Мектебіңе қалаған
Өстің міне ер жетіп

Саналы боп әржақты
Қатарыңнан қалмадың, 

Болашақтың әр таңы
Болса екен баянды
Деп тілеген ананың
Қабыл болғаи тілегі

2001 жыл. 1 қыркүйек. 
Қызылжар. 

Балам Ерік пен Русланға

Жастайыңнан жетім қалып 
Әке менен анадан

Бауыр бастым өздеріңді
Жоқтатпауға ата-ананы. 

Кемістік көрмесін балаларым
Деп тіледім бір Алладан, 
Жеткізді тәңір тілегіме 
Еңбегіммен талпынған. 

Ризамын тәңірім бір өзіңе
Күш қуат берген бойыма
Жетелеп жеткен балалар

Алғысын айтар бұл күнде. 
Ерігім сүйгенің Шолпанды

Бағалай біл бағым деп
Дамирім мен Алинамды
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Әкелген дүниеге бұл келінді. 
Орын таппай өмірден
Кері кеттің жасыңнан
Қыңыр мінез бойдағы
Қалар емес бұл күнде. 

Русланым қырыққа келгенде
Ақыл кірер деп сенемін
Сол сенімді ақтай білсең
Жанған еңбек дер едім. 

2013 жыл. 26 қаңтар. 
Алматы. 

Балаларыма

Өткен күндер бұл күнде
Ұмыт болды бәрі де. 

Ризамын Алла бір өзіңе
Қуаныш берген басыма. 

Күйеу бала өз балаң, 
Болады екен түсінсең
Болат, Қанат, Асхатым

Бағыма берген асылдар. 
Ғалым болған Қанатым
Ұшталмасын қаламың. 
Талаптанып жетерсің
Мұратыңа аңсаған. 

Тілін тауып досының, 
Қалаған кедендікті Асхатым. 
Тыным таппай еңбектеніп, 

Жанұясын қуантқан. 
Кәсібің несібің дегендейін, 

Таңдаған кәсіпкерлік Болатым
Алғыс алсаң халықтан
Бағың жанар Алладан. 
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Ғұмыр беріп жаратқан
Жазылмасын жұптарың. 
Жақсы болып ден саулық
Аман болсын жиендер. 
Талаптыға нұр жауып, 
Жансын еңбек арайлы. 
Қолдап бабам сендерді
Алла өзі жар болсын. 

2013 жыл. 22 қаңтар. 
Алматы. 

Болат пен Айдынгүлдің үйлену тойы

Аяулы қызым Айдынгүлім
Бақыт құсы қонған күнің. 

Нұрлы болсын деп тілеген, 
Анаңның қабыл болғай тілегі. 
Жасыңнан араластың еңбекке, 

Алдыңа қойып мақсатты. 
Білім алып Астанада. 

Алды болдың, тең құрбының. 
Өмірді сезе біліп. 

Сенімменен қарадың. 
Сол сенімің жетеледі, 

Биік өмір шыңына. 
Қиындыққа мойымадың, 

Табандылық танытып. 
Бойдағы қайсарлығың, 

Жетеледі жеңіске. 
Бүгінгі күн сол жемісің, 
Жеткізді Алла бақытқа. 
Баянды болып өмірің, 

Болатпен бағың жансын құлыным. 
2012 жыл. 22 қыркүйек. 

Астана. 
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ҚҰДА - МЫҢ ЖЫЛДЫҚ

Құдаларыма

Дархан қазақ халқымыз
Сыйлайтын құдаларын құдайдай. 

Сондай жанға жеткізді
Қолдап тәңір бір өзі. 

Семейдегі құдаларым
Қарттары Шайхислям мен Мақпуза

Шөбере көрген дария, 
Қартаймасын жүзге жетсін қария. 

Жалғыз ұлға тірек болған
Алғаш құда Сайра мен Зұлқарыш
Жайнатып жадыратсын жаныңды, 
Асыл ұлың, немере мен қыздарың. 

Көрген құдаларым Қызылжарда
Дара туған Серік, Сара

Әке-шешем сағынышпен елестейді
Құдаларым көргенде мен сендерді. 

Жаралған балаларың бақытқа
Дәулетжан мен Мағрипа
Үлкенді бөлеп шаттыққа
Көрелік бірге қызықты. 
Дәм тұзымыз жарасқан

Жаңа болған Қостанайдан
Құдаларым қымбатты
Ұлжан менен Төлеген

Тілеген тілек бір болып, 
Балалар ақтай берсін сенімді

Бақытты боп әр күні, 
Қуаныш берсін бір Алла

Құдаларым қымбатты да қадірлі
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Ғалия Өмірбекова 

Көрер қызық мол болғай. 
Бақытқа бөлеп әр таңды

Аман болсын асыл туған жиендер
2013 жыл. 24 қаңтар. 

Алматы. 

Құдашам Дианаға

Құтты болсын
Құдаларым тойларың. 
Жанған еңбек осы ғой. 

Баласына той жасап
Бақытқа бір кенелу. 

Кенже қызы Диана
Зұлқарыш пен Сайраның. 

Жарасып тұр құдаша
Қос аққудай даланың. 

Барған жерің арайлы
Жарқыратсын бағыңды. 

Қосағыңмен қоса ағарып. 
Өткергейсің өмірдің

Бақыты мен шаттығын. 
Құдағиың Ғалия. 

2012 жыл. 14 шілде. 
Семей

Кұдашам Зәуреге

Туған күнің кұдаша, 
Кұтты болсын демекпін. 
Жас қосылып жасыңа, 
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Бақыт нұры төгілсін. 
Жемісті боп еңбегің, 

Ден саулығың шат болсын. 
Көрген қызық мол болып, 
Атар таның нұр болғай. 

Әулеттің жанашыры, 
Тыным таппай бауырым деп. 

Шырылдаған күндіз түні, 
Аман болшы кұдашам. 

24. 02. 2013жыл. 
Алматы каласы. 

Құдам Төлеген мен Ұлжанға 

Асыл жандар ардақты, 
Көңілі - кең еңселі. 

Бүгін туған күніңмен, 
Құттықтаймын сіздерді. 
Төлеген құдам құрметті, 

Ерінбей еңбек етті әр күні. 
Энергетик мамандығын меңгеріп, 

Жақты шамын халықтың. 
Құдағиым Ұлжан апа. 
Бастық болып тігінде, 

Кигізіп сәнді киім халыққа, 
Шаттыққа бөлеп адамды. 

Өмірде бірге болып әрқашан, 
Қос аққудай жарасты. 

Үлгі болып кішіге, 
Жол көрсетіп шуақты. 

Әлия мен Болатқа, 
Тәрбие беріп өсірдің. 

Еңбек жанып жанарға, 
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Ғалия Өмірбекова 

Кенеліп бір бақытқа. 
Қалған ғұмыр тәттілігін
Берсін Алла шаттығын. 
Қызық көріп немереден
Шөбере көр қуанышын. 

Құдағиың Ғалия. 
Қостанай қаласы. 
24. 05. 2014 жыл. 

Құдашам Зәуреге

Зейнет жасқа жеттің міне, 
Асыл жанды құдаша. 

Көп бейнеттің зейнетін, 
Көрші енді құдаша. 

Бауырым деп соққан жүрек, 
Тынышталсын енді бүгін. 
Данасы боп әулеттіңнің, 

Дем алып отыра ғой құдаша. 
Бауырларың өзіңді, 

Ұмытпасын қашанда. 
Жадыратып жаныңды, 
Гүлін сыйлап жолыңа. 
Жас қосылып жасыңа
Алла берсін бақытты. 

Мықты болып ден саулық. 
Жасай берші асылым. 
Тілеймін мен бұл күні, 

Денсаулық пен ғұмырды. 
Алла өзі жар болып
Бақыт нұры төгіліп. 

24. 07. 2017. жыл. 
Алматы қаласы. 
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Құдағиым Сайраға арнау

Асыл жанды құдағиым
Сырлас досым бауырдай

Болған едік асылым
Бір анадан туғандай.

Ойламаппын келемін деп
Дұғаңа сенің бұл күні
Алла жазған ғұмырың

Болды – ау  қысқа қайтейін.

Биіктігі рухыңның
Сездірмеді ешқашан

Жаның батып ауырса да
Төзімменен қарадың.

Немере көреалмай қызығын
Оздың ерте өмірден

Көріп қызық немереден
Сайран құрар шағында.

Аты жаман ауруды
Жеңе біліп шыдаммен
Қайсарлығың бойдағы
Шыңға биік жетеледі.

Амал нешік асылым
Тағдыр осылай жазғасын
Жүрегімдесің қашанда

Асыл жанды Сайрашым.

Жатқан жерің асылым
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Ғалия Өмірбекова 

Жайлы болғай мекенің.
Нұрын төгіп Алла өзі

Иман болсын байлығың.
8 қазан 20019 жыл.

Семей қаласы.

Арман мен Қанаттың тойына арнау

Өлеңі жетелеген осы күнге
Емес ол тарихыңа тосын мүлде. 

Сол Абайдың мекеніне хош келіпсіздер
Өз елінің өрге тартқан көшін бірде. 

Ақанның ауылынан екенсіздер
Төрткіл дүние тәнті болған есіміне. 

Мағжан ақын тағы бар жыр жұлдызы
Өлеңнің еркін кірген есігіне. 

Осы екі елді құда қылған екі өрен
Бақыттың тербеліңдер бесігінде. 

Қолынан келгендерін қылады әркім
Дастархан сіздер үшін мына жарқын. 

Ер ағамның мәрттігі деп білерсіз
Құдайындай сыйлап жатқан құдаларын. 

Марқасқа Манаштың да көзі түссе
Академигі дей бергін келешектің. 
Осындай кандидатты қолтықтаған

Арманның арманы бар демес ешкім. 
Бұл күні тост айтпайды үздігіп кім
Жанғаны осы емес пе бір үміттің. 

Шайхысләм ел ағасы
Артына ізін салған ізгіліктің. 

Көп көрген қариядан бата алған
Бақытты болуы шарт қыз жігіттің. 
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Құдағи сіз дағы текті анасыз
Ұлы Абайдың еліне қыз ұзатқан. 

Ең бастысы Ғалия апай екі жастың
Алдынан ата берсін күліп ақ таң. 

Жұптары жазылмасын жарасып тек
Сыңар сырға секілді сұлу таққан. 

Иығына артатын ақ білегін
Інім тапты деп бүгін нақ сүйерін. 

Мәрзия апаң дастархан жайып жатыр
Ерекше естіртсем деп ақ тілегін. 
Сол апаңның тілегі қабыл болып
Атанған айналаңа жақсы келін. 

23 тамыз. 2003 жыл. 
Семей шахары. 

 
Арман мен Мақпалдың үйлену 

тойына арнау

Жетегінде тірліктің күн кешумен, 
Сезбеппін Мақпалымның есейгенін. 

Бой жетіп қос аққудай жарасып, 
Тұрсың міне қуанышқа шаттанып. 

Тірлікті армандаумен, 
Өстің сен болашақты болжаумен. 

Дүниенің ұға білдің әр сырын, 
Өзгертіп өміріңді, үлес алдың. 
Сол бір дүниенің ағысымен, 

Таптың міне Армандай жан жарыңды. 
Бақыт қонған басыңа, 

Қараймын мен сүйсіне. 
Сүйсінгеннен қос аққуға балаймын. 
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Ғалия Өмірбекова 

Бағың жанып бұл ғаламда, 
Арта берсін үстем болып мерейің. 

2011 жыл. 6 қараша. 
Арқалық. 

Данияр мен Айгүлдің тойына шашу

Ата-анаң қуануда, 
Міне бүгін тойың тойлап. 
Туған туыс, дос бауырлар
Келіп қапты той думанға. 
Даниярмен қол ұстаған

Ақ босағаң, 
Құтты болсын құлындарым. 

Екі жақты ақтағайсың, 
Ақ ниетін ата-ананың. 
Жақсының қадірін біл, 

Кәрінің әділін біл, 
Өнегеңді қазық ет, 
Ақылыңды азық ет, 
Сағың сынбасын, 
Бағың нұрлансын. 

Дос-құрбының алды болып
Сыйласын, Алла жақсылығын

Жанұясы Өмірбектің
Шын жүректен тілейміз

Бақыт, 
Ғұмыр, 

Ден саулық, 
Ұлы махаббат. 

2002 жыл. 25 қазан. 
Қызылжар. 
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БАУЫРҒА ШІРКІН НЕ ЖЕТСІН

Қуанышпайдың 50-жылдығына арнау

Құдам Қазанбайдың, 
Ұлы едің Қуанышпай. 

Жастайыңнан әділдікпен 
Ар ұятты пір ұстаған. 

Басшысы боп жанұяның, 
Жанашыр құт береке бағы болып, 

Ардақталып арамызда
Жүре бергің әрқашан, 

Асыл жанды күйеу болып. 
Қыздарың Индира, Айгүл, Әлияң 

Бағың болсын жарқыраған. 
Саматың ұрпағыңды жалғастырар, 

Үмітіңді ақтасын жалындаған. 
Бүгінгі күн мерей тойың

Құтты болып, 
Сіңлім Нұржамиламен

Көргенің тек қызық болып
Жетелесін арманың қия шыңға. 

2004 жыл. 23 қаңтар. 
Қызылжар. 

Сіңлім Нұржамилаға

Тетелес сіңлім Нұржамила
Келіп қапты елуге. 

Арпалысып жүргенде, 
Сезбеппін-ау келгеніңді елуге. 

Тіледім мен Алладан, 
Бір басыңа денсаулық. 
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Құдайым өзі жар болып
Берсін бақыт дәулетін. 
Әрбір атқан ақ таңың, 

Қызығы мол шат болсын. 
Немере, жиен аман боп, 

Көрер қызық мол болғай, 
Құтты болып туған күн, 
Асар жасың молайсын. 

Достарыңның алды боп. 
Өркендей бер бауырым. 

2007 жыл. Мамыр. 
Қызылжар. 

Сіңлім Тоғжанға

Әлі есімде сол бір күн, 
Қуанғаннан шаттанып 

Тоғжан деп есіміңді 
Әкем қойған талғаммен. 
Сен туған жыл қырманға 
Астық мол боп құйылған. 
Тоқтың көзін жандандыра 

Еңбек етті әкеміз сол бір күні. 
Жанымның тоғы болар 

Өмірдегі шырағым, 
Деп үмітін артып ед 

Сол сенімін ақтадың. 
Ел қатарлы өстің сен 

Қатарыңнан қалмадың 
Талғатжанмен қосылып 

Әкелдің дүниеге Әсел, Жомартты, 
Балаларың бағың болсын 
Жарқыраған маңдайыңа. 

Тоймай немерелер қызығына 
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Өткергейсің әр күнді 
Қырық тоғыз мүшел жасың 

Құтты болсын бауырым 
Талғатпенен ғұмыр кешіп, 

Асар жасың молайсын. 
Апаң Ғалия

2012 жыл. 18 қазан. 
Алматы. 

Сіңлім Ұлжанға

Білім алып мектебіңнен, 
Макушенге жол тарттың. 
Медбикелік диплом алып, 

Елге қайтып оралдың. 
Мейір асқан медбике, 

Деп атады ауылың, 
Алғыс алдың қауымнан, 

Қалаған соң жүрегің. 
Сүйген жарың Ерболатпен

Ғұмыр кешіп келесің. 
Қос қанатың Жанболат пен Мадина

Бақытын сендер көргейсің. 
Мейрім толы бойыңнан
Адалдықты байқаймын. 

Жаратқан ием жар болып
Нұр төгілсін басыңнан. 

2013 жыл. 20 қаңтар. 
Алматы. 

Аяулы сіңліме

Жүзі жарқын асыл сіңлім, 
Әрқашанда адалдықты қалаған. 

Ақырын жүріп, нық басып
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Еңбегімен өрге асқан. 
Туған жерден, еткен еңбек

Кетіп қалдың Астанаға. 
Құшақ алып Мақпалыңды. 
Қол ұстасып Нұрланыңмен. 

Дәмін татып әр саланың, 
Аянбадың қашанда

Алла қолдап еңбегіңді, 
Жарқыратты ау бағыңды. 

Еңбектің жемісі, деп білгейсің
Арландай көрген жиенді 

Жарқыратып жалғастырар өмірді
Темірланның болса екен бақ арың, 

Мақсат қойған белгі ғой
Еңбек еткен Ақ Ордаң

Медбикелік мамандықты таңдай біліп, 
Оқып жүрсің орта жасқа жеткенде. 

Асыл бауырым Бақтыгүлім, 
Талабыңа нұр жауып

Еңбектің көріп жемісін
Зейнеткерлікке жеткейсің. 

2013 жыл. 20 қаңтар. 
Алматы. 

Інім Көпжасарға

Ата-анаңның бес қыздан соң
Көрген жалғыз ұл едің. 
Бейсенбай ата ел ағасы

Қойып еді Көпжасар деп есіміңді. 
Ерке өстің бұлаңдап, 
Әпкелердің қасында. 

Әкеден қалдық айрылып
Боз бала шаққа жеткенде. 
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Еңбек етіп ел қатарлы
Күн көруге тырыстың, 

Жарасқан бауырмалдық бойыңа, 
Берілмеген бұл қасиет әркімге. 

Тек өкініші бір ғана, 
Жанбай бағың әйелден
Аңсаумен анаң сорлы

Өтті-ау сүйе алмай немере. 
Басыңа тілеймін мен амандық

Бақыт, дәулет, ғұмырды
Жүрсеңдағы қай жерде
Аман болшы бауырым. 

2013 жыл 11 қаңтар
 Алматы

Сіңлім Нүржамилаға 

Тетелес баурым Нүржамила
Құтты болсын зейнет жасың

Алла өзі қуат беріп
Шалқып жүрсің шаттана.

Алған білім нәр болып
Көңіліңді көтерді. 

Еңбегіңнің зейнетін
Қуанышпен көргейсің. 
Жазылмай жұптарың

Жарқырасын бақтарың. 
Артта қалған ізіңді

Жарқыратсын ұрпағың. 
Немере сүйген құшағың
Тола берсін шаттыққа. 
Аман болып жиендер
Қызығына тоймашы. 

 Апаң Ғалия
2015 жыл 01 мамыр.
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НЕМЕРЕ ЖИЕНІМ — НАЗАРЫМДА

Тұңғыш жиеніме

Бал бөбегім нәресте 
Көптен күткен қуаныш. 

Жеткізді Алла жар болып
Баршамызға жұбаныш. 

Кешегіден бүгінді 
Нұр жауғандай өткізем

Жүрегімнің дірілін
Қалай қайтіп жеткізем?!
Алыстан жеткен, хабарға

Құлақ салсам, құдалар
Атын қой деп бөбектің

Жылағанда уанар. 
Дінің, ділің ұстанған
Адалдыққа бағынсын
Нәзік сезім адалдық

Тал бойыңнан табылсын. 
Осындай бір ой келіп

Есімін қойдым Ділназ деп. 
Келсем жетіп отауға 

Ата-анасы мәз боп жүр. 
Аман қалып Арманым

Жарқырады-ау гүл жазым. 
Арманымдай ару боп

Өсші жаным Ділназым. 
Әжесі Ғалия. 

2004 жыл. 5 наурыз. 
Қызылжар – Алматы. 
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Ділназдын жасқа толуы

Құлыншағым айналайын, Ділназым
Толықсып толдың міне бір жасқа. 
Қуанғаннан арнайды осы өлеңді

Қызылжардан әжең саған. 
Талпынып өс, жүгіріп кет тезірек, 
Еркесі боп екі әжесі, екі атаның. 

Гуілдеп папа, мама, ата деп
Маңдайыңнан иіскелетіп алма кезек. 

Жүгіретін бол әжелерге, 
Ешкімді жатырқамай бәріне бар

Айтылған жақсы сөзге құлағың сал. 
Қазақ, орыс, ағылшын тілін бірдей біліп

Кеш қалма қатарыңнан құлыншағым. 
Азамат боп еліңнің, жайнап өсші, 
Батам осы берер саған балапан. 

2005 жыл. 5 наурыз. 
 Қызылжар. 

Ділназ жиеніме

Қос құдағи жетектеп
Апардық сені мектепке. 

Білім алып шаттанып
Азамат болу ниетпен. 
Оқып жүрсің мектепте

Үш тілді бірдей меңгеріп. 
Ынталы боп сабақта, 

Тең құрбының алды боп. 
Гауһар апай берген ілім, 

Ұшқырлады ойыңды. 
Еңбектеніп марқайып
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Күнде бестік аласың. 
Мектебіңе берерің, 

Көп қой әлі боташым
Жарқыратып бағыңды
Тәңірім өзі қолдасын. 

2013 жыл. 1 ақпан. 
Алматы. 

Жиенім Сагдианаға

Жеткізді Алла тілегіме, 
Қуаныш күткен жүрегіме. 

Келген сәби дүниеге, 
Сәнін берді өміріме. 

Сағынғаннан сапарда, 
Жаздым осы өлеңді. 

Жан шуағы жанымның, 
Болшы аман қасымда. 

Құшақ жайып аймалап, 
Тыныс алып қаламын. 
Базарым мен бақытым, 
Өзің болшы құлыным. 

2007 жыл. 24 наурыз. 
Астана. 

Жиенім Томириске

Бал бөбегім Томирисім, 
Айналайын қарақаттай көзіңнен. 

Телефоннан былдырлаған, 
Естіп әрбір сөзіңді

Қаламын мен қуанғаннан жадырап. 
Бауырың сенің Сагдиана

Бағалай біл әпкеңді. 
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Тыңдап оның айтқанын
Ұға білгей әр сөзін. 

Ақылдысы боп анаңның. 
Кіндік ана Айдынгүлім

Атыңды қойды Томирис, 
Қазақтың ару қызы болсын деп. 

Сол үмітін ақтап сен
Ару қыз бол құлыным. 

2013 жыл. 24 қаңтар. 
Алматы. 

Жиенім Айдарияға

Ашық мінез Айдария
Көңілі оның көл дария

Әкесінің еркесі
Айтқанынан қайтпайтын, 

Мінезі бар өзінде
Айтқан сөзді ұғатын, 
Қайтымы бар өзінің. 
Ділназ деген әпкенің, 
Әрбір сөзін ұғатын, 

Мейрімі бар жүзінде. 
2013 жыл. 24 қаңтар. 

Алматы. 

Жиенім Камалияға

Кішкене бөбек Камалия 
Келіп қапты екіге. 

Қызылжардан әжең келді
Өсіруге сені бағып. 

Әжелеп жүгіресің соңымнан, 
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Қандай бақыт осы күнді көргенім. 
Байқаймын мен бойыңнан

Мейрімділік, байқағыш пен төзімді
Айналайын бал бөбегім, 

Өркендеші ата анаңның қасында. 
Аттаған әрбір қадамың

Құтты болсын демекпін. 
2013 жыл. 24 қаңтар. 

Алматы. 

Жиенім Аянаға

Тұңғышым Айдынгүлден 
Көптен күткен қуаныш. 

Бақытқа бір кенелтті 
Аянам ашқан өмірі. 
Ана болып жар сүю 

Арманың еді асылым. 
Құшақ алып бүгінгі күн 
Ана болдың сәби сүйіп. 
Әжелердің қуанғаннан 

Жарқырады ау бал жүзі. 
Денің сау аман болып 
Қуантқайсың атаңды. 

Келген сәби Аяна
Жайнап гүлдеп өскейсің. 

Ата- ана бағы болып 
Жарқырасын жұлдызың. 

 Әжең Ғалия
 Алматы қаласы. 

 2013жыл 02 сәуір.
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Аянаның жасқа толуы

Балдай тәтті бөбегім 
Келді міне бір жасқа. 

Қаз басасың жан балам
Қуанғаннан мәз болам.

Әже деген бал тілің 
Көтереді көңілді. 

Қалады ғой шаттанып 
Марқайып бір әжелер. 
Былдырлаған бал тілің 

Әже - әже дегенде 
Жайнап қалар әжелер. 
Көтеріліп бір көңілі. 

Бой жетіп өсіп жетерсің 
Алған білім нәр болып. 

Азамат боп өскейсің
Құшағында ананың. 
Жақсы сөзді ұға біл 

Көп тілді біліп меңгеріп. 
Қатарыңның алды бол 
Берер батам саған сол. 

Нағашы әжең Ғалия. 
Астана қаласы

2014 жыл 02 сәуір.
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Аланға арнау

Ізімді басар сәби келді 
Жалғастырар өмірді. 
Деп қуанып ата - әже 
Шаттанады балаша. 
Екі жақты туыста 
Немересі жетінші. 

Қасиет дарып бойыңа 
Өсші жаным періште. 

Тамшы бар ғой қаныңда 
Нағашы жұрттан тараған. 
Қайсарлық пен жігерлік 
Бойыңа сенің дарысын. 
Сыйлы болған атаңдай 

Еңбегімен еленіп. 
Қамқор болған әжеңдей, 

Болып өсші балапан. 
Әлия апаң кіндік ана 

Жаны жайсаң адам ғой. 
Ақылды боп апаңдай 
Өсіп ер жет асылым. 
Алла өзі жар болып 

Ақ жолыңды бере гөр. 
Қамқоры боп әкенің 

Болып өсші періштем. 
Ата - ана бақыты боп 
Өсіп, ер жет ауырмай. 

Аянамның қасында
Жігіт болып ханзадам. 

Нағашы әжең Ғалия. 
Астана қаласы. 

05. 10. 2015жыл. 
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САҒЫНЫШ СЕЗІМ

Армысыңдар аяулы достарым

Студент едік кешегі 
Ұжымымыз жарасқан. 
Сол бір өткен күндер 
Ұмытылмас қашанда. 

Қырық жылда кездестім 
Өздеріңмен достарым. 

Өтсе дағы 
Бастан кешкен қиындық 
Ұмытпадым сендерді. 
Рақым түсіп Алладан 

Келдім осы қалаға. 
Тауып алып сендерді 
Бақытқа бір кенелдім. 

Елемес апай жазған хаты 
Жүрегімде жатталды. 
Берген ақыл - кеңесі 
Құштар етті өмірге 

Қиындықты жеңуде. 
Бүгінгі күн қуанғаннан 
Шаттанамыз бәріміз. 

Шаттығымыз жарасып 
Бір болайық әр дайым. 

2012 жыл. 9 шілде. 
Астана. 
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Құрбым Шәкенге 

Шәкен құрбым
Шақырған соң. 
Келіп қалдым

Қызылжардан тойыңа. 
Тойы тойға ұласып 
Жүр ғой құрбым. 

Ортасында немеренің 
Шаттыққа бір кенеліп. 

Ақ бантик байлаған 
Қыздар едік бір кезде. 

Енді міне қарашы 
Әже болдық бәріміз. 

Шәкен құрбым 
Ақ жарқын. 

Көңілінің кеңдігі 
Кең даладай емес пе

Ағайын туыс
Құда жекжат 

Келіпті бүгін тойыңа 
Сыйлаған соң өзіңді 

Ғажап құрбым Шәкенім 
Сыйлы болып әр уақыт. 
Жүре бергің арамызда 

Асыл жанды әже болып. 
Бесік тойың қуанышың 
Құтты болсын мерейлі. 
Көрер қызық жақсылық
Алла берсін молшылық. 

 2014 жыл. 
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Аманкелдіге арнау

Осы отырған бәріміз 
Құлы екенбіз Алланың. 

Сынақ салып басына 
Қинайды екен сүйгенін. 

Пендеміз ғой бәріміз 
Салғанын жаратқанның көретін. 

Көндім мен де бас иіп 
Басқа түскен тағдырға. 
Табысып ек қос жүрек
Қойып алға мақсатты. 

Қырық жыл өтті келмейсің 
Асыл жарым Аманым. 

Өтті күндер талай 
Сағынумен өзіңді. 

Барғанда қәбіріңнің басына 
Сезесің бе келгенді. 

Қиын екен бұл жалғанда 
Ғұмыр кешу жалғыздықта. 

Ізі жатыр өшпестей 
Елес болып өткен күннен. 

Артта қалған қыздарың 
Азамат боп ер жетті. 
Жанұямен бақытты 

Қызмет жасап қатарлы. 
Кеттің қыршын жасыңда 

Жүрегімді сыздатып. 
Көре алмай өмірден 
Немерелер қызығын. 
Артта қалған оңалар 

Деп қазағым айтқандай. 
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Жеттім осы күнге
Еңбегіммен еленіп. 
Қолдап өзі бір Алла 

Жеткізді мені бақытқа. 
Өсіп келед бұл күнде 

Гүлдей жайнап немере. 
Өтседағы қырық жыл 

Жүрегімдесің қашанда. 
Кездесеміз түбінде

Бақилық болған күндерде. 
 Қызылжар қаласы. 

 1 маусым 2017жыл. 



208

ЖЫР ЖОЛДАРЫМ

Ұстаз бақыты

Туған жерім

Жанарымда шуақ нұр боп тұрасың
Туған жерім, ескен қоңыр желім. 

Неткен байтақ, сұлу едің туған жер
Гүлдене бер, көркейе бер туған жер. 

Туған елім, әнім де сен, сәнім де сен
Орманың, жайлауың мен көлдерің 
Жүрегіммен жырлап өтем бір сені. 

Есіме алып, туған жерді мұңайғанда. 

Елім деп аңсап барғанымда
Елес болып өтеді, басқан іздер

Бал-дәурен балалықты еске аламын 
Маңындағы мектептің талға қарап. 

Туған жерім, алыста жүріп сағынамын
Ата - ана қоныс тепкен жерімді. 

Көмек берген, қиналғанда халқыма 
Алғысым көп айтар менің. 

2013 жыл. Қаңтар. 
Алматы. 
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Ғалия Өмірбекова 

ШӘКІРТТЕРІМ ЖҮРЕГІМДЕ 
САҚТАЛҒАН

VІ бөлім
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Ұстаз бақыты

Қырық жылғы еңбек өтілімде алдымнан үш жүз-
ге тарта шәкіртті қанатын қатайтып, өмір баспалдағын 
нық басуға үйретіппін. Еліміздің ірі қалаларында білік-
ті, білімді маман иесі болып қызмет атқаруда. Шет елде 
оқып жүрген шәкіртім Ғабдулин Жанат Бірімжанұлы 
Рига техникалық университетінің «Экономика және 
кәсіпкерлік» мамандығы бойынша 2014 – 2017 жылы 
оқуды бітіріп, қазір Милан экономика университетінде 
«Қаржы» мамандығы бойынша магистратурада білім 
алуда. Оқуын бітіріп Егеменді елімізге қызмет жа-
сайтынына сенем. Олар менің мақтанышым, артымда 
қалған ізім. Жалындаған жас шағында бақыйлық болған 
шәкірттеріме арнап дұға оқып иман байлығын берсін деп 
Аллаға мінәжат етем. Атығаева Айғаным әсем әнімен, 
Такбаянов Жанатым ақ жарқын мінезімен, өзімнің жо-
лымды таңдаға Гүлшаш Темірбекова, аяулы шәкіртім 
Барқытова Айгерім жүрегімде мәңгі сақталған.

АЯУЛЫ ШӘКІРТІММЕН ТІЛДЕСУ

Әр адамның саналы ғұмырының басы тарыдай ғана 
болып кіріп, таудай болып шығар қасиетті орын мек-
тептен басталады. Соның ішінде білімнің негізгі ірге-
тасы, бірінші кірпіші бастауыш сыныпта қаланары дау 
туғызбайды. Үйдегі ата-анасынан, бала бақшадағы тәр-
биешісінен үйренген бар тәлімін бойына сіңіріп келген 
кішкентай жауқазын осы бастауыш сыныпта ғана өзін 
адам ретінде, шәкірт ретінде тани бастайды. Іштей да-
лада қалған ойынына, үйде қалған анасына алаңдаған 
бала осы бастауыш сыныпта жатырқай ұстаздың алды-
на келеді. Әйгерімді қолына қалам ұстатып, әріп таны-
тып үйретпесем де, тұлға дарындығын ашып, шығар-
машылыққа тәрбиелеген ұстазымын. Жастайынан 
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сабырлы, салмақты жайлап сөйлейтін талапты, өзін өзі 
ұстай алатын кішіпейіл мінезімен адам жүрегін жаулап 
алатын. Алғаш танысқан күннен көз жанарына қарап, 
әй осы шәкіртімнен үлкен адам шығады деп ойлаған 
болаттынмын. Ия, айтқандай солай болды. Бастауыш 
буыннан бастап гимназияның алдыңғы қатарында биік 
шыңнан көрініп, ел анасы Сара Алпысқызынан бата ал-
дың. 21 - ғасыр көшбасшысы сайысына қатысып, жеңім-
паз атандың. Үшінші сыныпта Кім болам? Тақырыбы-
на шығарма жазғанда, әкем сияқты заңгер болам деп 
жазған болатынсың, бірақ өнерің әкеңнен де асып кетті. 
Гимназияны Алтын белгімен бітіріп, ЕҰУ - нің халықа-
ралық қатынастар бөлімін үздік аяқтап, ең үздік универ-
ситеттің магистранты атандың. Болашақ степендиясын 
жеңіп, түрікше, қазақша, италия, орысша, ағылшын-
ша, еркін сөйлеуді меңгердің. Айналаңа нұр шашқан ақ 
жүрегің, адал еңбегіңнің арқасында көптеген жеңістерге 
жеттің. Шоу бизнесте, кино өнерінде актерлік еңбегің 
2011 жылы жарыққа шыққан режисер Сардор Расулов-
тың «Алып қашу операциясы» көркем фильмі еді. Осы 
фильмде бас кейіпкердің бірі Майраның құрбысының 
ролін сомдадың. Мубадала компаниясында аудармашы 
болып қызмет атқардың. Испан тілін меңгеруге жолдама 
алып, Манси, Лондонға сапарға жиналып едің. . . Алға 
қойған мақсатың типография ашып, қазақ тіліне әлемнің 
белгілі туындыларын аударып, заманауи кітаптар жа-
зып шығу еді. . . Өмірде сені жоғалтқан хабарды есті-
генде, жүрегімнің бір шетін жұлып алғандай сезіндім. 
Өкініштісі сол аяулы да, қымбатты Әйгерімім көктем 
бәйшешегіндей құлпырып, ерте солып үзілгенің. Тағды-
рдың жазғанына амал нешік. Қайтейін мақсатыңа жете 
алмай небәрі 25 жасыңда қыршын кеткен алтыным. Сен 
әрқашан жүрегімдесің...
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Аяулы шәкіртім 
Барқытова 

Айгерім.

Аяулы шәкіртім 
Атығаева 
Айғаным.
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Аяулы шәкіртім 
Такпаянов Жанат.

Аяулы шәкіртім 
Темірбекова Гүлшаш.
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Шәкіртім Шегирова Дариғаның бастауыш сыныпта 
сайысқа қатысқан тақырыбы. КТЛ-ді үздік бітірген, 
бүгінгі күні Назарбаев университетінің студенті

ҰСТАЗ ІСІ – ӨНЕГЕ

«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға»
Абай

Менің ұстазымның бақытты балалық шағы Мамлют 
ауданы, Ленин ауылында өткен. 1953 жылы ақпанның 13 
күні, қарапайым жанұяда дүниеге келген. 

Ата-анасының білімдері бастауыш сынып көлемінде 
болғандықтан, балаларын оқытып, білімді маман иесі бо-
луына екеулеп жұмыла ат салысқан. Баланың тұңғышы 
болғандықтан сабаққа зерек, ұғымтал, кішіпейіл, мей-
ірімді болып өседі. Осындай болып өсуіне анасы Орынба-
сар Зікірияқызының берген тәлім-тәрбиесі әсер еткендік-
тен өмірге деген көзқарасының жақсы қалыптасуына көп 
көмегін тигізеді. Кеңес одағы кезінде совхоз кеңшарында 
жұмысшы болып еңбек атқарған анасы, бала тәрбиелеуді 
ең бірінші жолға қойған. 

1960-1961 оқу жылдары ауылындағы бастауыш сынып-
тың 1-сыныбына оқуға қабылданып, сол мектепте пионер 
қатарына өтіп, қызыл галстук тағып, үлгілі тәртібімен, сапа-
лы білімімен көзге түсіп, комсомол қатарына өтеді. Мектеп 
жұмысына белсене араласып, комсорг жұмысын да атқарған. 

1968-1969 жылы 8 жылдық білімімен, бұрынғы Цели-
ноград (қазіргі Нұр-Сұлтан қаласында) Әділбек Майкотов 
атындағы педучилищеге оқуға түсіп 4 жыл оқып бастауыш 
сынып мұғалімі деген мамандыққа ие болып, өзінің ауда-
нындағы Октябрь шағын бастауыш мектебінде 1972 жылы 
еңбек жолын бастаған. 
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Өзінің еңбек сүйгіштігінің арқасында ауылдық, аудан-
дық советке депутат болып сайланады. Ауылдың өркен-
деуіне ат салысып, еңбегі бағаланып «Социалистік жарыс 
жеңімпазы» медалімен 1978 жылы марапатталады. 

ТАҒДЫРЫ

Үлкен өмір табалдырығын 1974 жылы сүйікті жұ-
байы Аманкелдімен бірге қол ұстасып жанұя құрады. 
Тұңғыш қызы Айдынгүл дүниеге келіп, бақытты ғұ-
мыр кешкен сәтте бақытты шағы ұзаққа бармай, сүй-
ген жары Аманкелді кенеттен қайтыс болады. Неткен 
қатал тағдыр десейші? Небәрі 24 жасында сәбиінің 
бірі дүниеге келіп, екіншісі құрсағында қалады. Дүни-
еге екінші сәбиі Арманы келді. Қызметі, бала тәрбиесі 
шаруашылықты жалғастыру, жалғыз басына қиындық 
туғызады да жеті жыл өмірмен арпалысып, қыздарын 
аялап өсіреді. Мал ұстау қиындығынан, екінші рет тұр-
мысқа шығуға тура келеді. Оның әйелі қайтқан, екі 
ұлымен келіп, бір жанұя мүшесі болады. Балалар мен 
қыздар тіл табысып, тату – тәтті өмір сүріп жатқан-
да, сұм тағдыр екінші жолдасын да қара жер бауыры-
на алады. Ақырында екі ұл үш қызбен жесірлік ғұмыр 
кешкен, ұстазымның өмірін кітап етіп жазса да артық 
болмас еді. Бес баланың алды жеті жаста, кенже қызы 
жөргекте қалады. Балаларының болашағы үшін шырыл-
даған ананың көрген қиыншылығы мен талай ұйқысыз 
атырған күндерін санап болмас. Қызметі, бала тәрби-
есі, үй шаруашылығы барлық іс мойнында болса да, 
бәріне үлгеріп, балаларын жеткізіп, қиындықты ақылға 
жеңдіріп, өмірдің ащысына көніп, жақсысына тәубе 
дейтін жарқын мінезді ұстазымның өнегелі ісі көпке 
үлгі боларлық. Ауылдан көшіп келіп, қала өміріне ара-



216

ШӘКІРТТЕРІМ ЖҮРЕГІМДЕ САҚТАЛҒАН

Ұстаз бақыты

ласып, ғұмыр кешу, екінің бірі болса, ол менің сүйікті 
ұстазым дер едім. Бізге сабақ түсіндірген уақытта, әр 
сабағын қазіргі өмірмен, өзінің көрген қиыншылықта-
рымен салыстыра отырып түсінікті етіп түсіндіреді. 

Осы жобаға қатысып, ұстазым туралы естіген, біл-
генімді өзіме берген тәлім-тәрбиесі жайлы айтып, ор-
таға салғым келеді. Ол кісінің шыдамдылығы, қайрат, 
жігері, парасаттылығы, өз ісіне деген жауапкершілігі 
мені қатты толғандырады. 

Жер бетіндегі барлық адамдар осы кісідей болса 
өмірде бақытты адамдар көп болар еді деп ойлаймын. 
Алғаш қалаға келгендегі көрген қиындығы, балала-
рын оқытудағы жасаған жұмыстары бір ерлік дер едім. 
Тоғыз ай бала оқытса, жазғы демалыстың үш айын ба-
зарға барып тамақ сатып, сатқан ақшасын балаларының 
болашағы үшін ұстаған. Күніне екі-ақ сағат ұйқы көріп, 
білім әперіп, бала болашағы үшін бойындағы бар күшін 
аямай жеткізген ұл, қыздары қазіргі кезде отау иесі. Ба-
лалары телефон шалып, жақсы хабар естірткенде, ұста-
зымның қуанғанын көрсеңіз – ғой. Иә, бұл күнде көр-
ген қиындығын есіне де алғысы келмейтін ұстазымның 
қайраттылығы, даналы сөздері жүрегімде жатталуда. 
Қазіргі мынау заманда, әрбір адамның өмір жолын зер-
делеп жазсаңыз сыр мен жырға толы роман я болмаса 
повесть жазып шығуға болары сөзсіз. Міне осындай 
өмірдің қиын кезеңдерін бастан өткізе отырып, кейбір 
адамдар сияқты мойын ұсынбай, тағдырға қарсы тұра 
біліп, жеңіске жетудің жолын ақылды ісімен таңдай 
білген. Балаларына бір-бір диплом әпергеннен кейін 
елу үш жасында өзі де жоғарғы оқуды тамамдаған. Бұл 
ісінен оқығанның еш кештігі жоқ екнін ұқтым. Өзінің 
қара басының бақытын көрмеу – тағдыр шығар. Ұста-
зымның әр уақыт күліп жүргенін көру, мейірімді жүзі-



217

ШӘКІРТТЕРІМ ЖҮРЕГІМДЕ САҚТАЛҒАН

Ғалия Өмірбекова 

нен басқаға деген қамқорлық сезім көремін. Өзі ай-
тқандай, өмірімде ешкімді де ренжіткен емеспін, деп 
отырады. Өмірінің бар жақсысын балаларына арнаған 
асыл ана, ер ана, батыр ана десем ешбір артықшылық 
болмас. Балаларым бақытым, әр уақытта назарымда, 
солар үшін мен өмір сүрем деп айтуының өзінде үл-
кен бір сыр жатқан сияқты. Кейбір аналар мына өмір 
соқпағын көтере алмай, жаман жолға түсіп кеткені қан-
шама? Көшеде кезіп өмір тозағында жүрген аналарға 
қарап ойлаймын ақылды, еңбекқор, шыдамдылық, та-
бандылық танытса әлде қайткен болар еді. Қазіргі за-
ман әйелдеріне сай қасиеттердің бірі осындай күшті 
мінездің арқасында заманның қиындықтарына азбай 
дұрыс шешім қабылдап жол таба білген. Жеке басының 
қиындығын шеше білген ұстазым, өз мамандығын жан 
– тәнімен сүйген Ардагер ұстаз. Жақсы ұстаз – мектеп 
жүрегі деп айтқандай, менің аяулы ұстазым мектептің 
қуат берер күші. Себебі қандай жаңашылдық болса, 
бірден соны меңгеріп, мен мынаны оқып таныстым, 
сабағымызда қолданып көрелік, – деп, білімге деген 
құштарлық, сезім, қызығушылық оята біледі. 

Біз дүниетану сабағында М. Жанпейісовтың «Мо-
дульдік оқыту технологиясы» оқыту, бізді қазақша сөй-
леуге, ойлап, ойымызды жүйелеуге, есту арқылы жазуға 
үйретеді. Біз жақсы жауап бергенде ұстазымның жүзі 
нұрланып, қуанышында шек болмай қалады. Біздің 
сынып ақырғы түлегіміз. 40 жыл ұстаздық қызмет жа-
сап, үлкен жетістіктерге жеткенім, алдымнан шыққан 
шәкірттерім деп мақтанып отырады. Біз оныншы түлегі 
екенбіз. Барлық алдынан шыққан шәкірт саны – 300-ге 
тарта. 

Шәкірттің көбі өзі сиықты мұғалімдікті таңдаған. 
Еліміздің әр түкпірінде қызмет жасауда. 
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ҰСТАЗЫМНЫҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ

Абай: «Адам адамнан тек білімі мен ақыл – ойы арқылы 
ғана озады», – деген екен. Ұлы ойшылдың осы бір даналық 
сөзі әлі күнге өз мәнін жоғалтқан жоқ. Білім – әрбір аза-
маттың әлеуметтік хал – ахуалының жақсаруының, мемле-
кетіміздің жан – жақты дамуының кепілі. 

Менің ұстазым Ғалия Аскерқызы гимназияда 14 жыл 
қызмет етеді. Осы жылдар бойы өзінің ақылы мен білімін 
бәрімізге көрсетіп келе жатыр. Шәкірттерінің арасында 
бізге үлгі болатындай төрт түлек бар. Олар алтын белгі ие-
герлері: Барқытова Әйгерім, Тойынбекова Самал, Мақан 
Мәншүк (2005 – жыл түлектері), Исахметова Асель, Темір-
болатова Жансая (2010 – жыл түлектері). 

Ғалия Аскерқызы әріптестерімен тәжірибесімен 
бөліседі, осы бағытта жұмыс істейді. Ол кісінің жазған 
әдістемелік құралдары «Тіл дамыту», «Болашақтың ба-
сты міндеті», «Ойшылдар Одиссеясы», дүниетану пәнінен 
«Модульдік оқыту», «Жанұя клубы», «Бастауыш сынып-
тарда ғылыми жобамен айналысу» т. б. еңбектерін облыс 
көлеміндегі ұстаздар қолданады. 

Менің ұстазымның Бастауыш білім журналына жазған 
сабақ үлгілерін оқи аласыздар. Жергілікті газет журналдар 
беттерінде өмірінен алынған жыр жолдары мен әңгіме-
лерін оқуға болады. Еңбегі бағаланып бірнеше Құрмет гра-
мотасымен марапатталған. Менің әжем ұстазымды Халық 
ұстазы – ғой деп отырады. 
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1997–1999 жылғы білім алған шәкірттер.
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1999–2003 жылғы білім алған шәкірттер.
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1972-2011 жылғы шәкірттерім

1972-1973 жылғы білім алған шәкірттер
Абилмажинов Сағымбай Мұқанұлы
Алпысова Гүлнәр Аманжолқызы
Амрина Гүлбарам Сәрсекейқызы
Ахметова Гүлнар Байқуанышқызы
Бакев Ерсайын Болатұлы
Дәулетов Орынбай Аскерұлы
Дәулетова Әлия Советқызы
Ережепова Нәзипа Еслямбекқызы
Калиев Сабыр Айтжанұлы
Нәкиева Әлия Рашидқызы
Темірбеков Еркебұлан Нұрғалиұлы
Такбаянов Жанат Мейрамұлы
Умирбеков Жасұлан Өскенбайұлы
Хамзина Гүлфира Нығыметқызы
Рамазанова Әзия Байғонысқызы
Шәйкенова Әйкенай Мейрамқызы

1973-1974 жылғы білім алған шәкірттер
Ахметова Манар Байғуанышқызы
Асылбеков Әлібек Темірболатұлы
Аубакиров Мұрат Әнуарбекұлы
Балтабаева Нұржамал Қамақызы
Дәулетов Құсайын Жәудәұлы
Дәулетова Гүлзира Екпінқызы
Жанболова Шәйзат Арыстанқызы
Жанболова Жұпар Қайроллақызы
Ибраева Мәрзия Жаңабергенқызы
Сембаева Гүлфайраз Кенжоболатқызы
Пшенбаева Гүлістан Қайыржанқызы
Хамзина Альфия Ғалиоллақызы
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1974-1975 жылғы білім алған шәкірттер
Аленов Нұрбай Ғаббасұлы
Аглеулина Альфия Сергейқызы
Ахметова Айгүл Байқуанышқызы
Боранбаева Бақытжан Тілегенқызы
Байзақова Жұлдыз Еркінқызы
Бейсенбина Үміт Еслямқызы
Жумин Әділ Қайырұлы
Дәулетов Амангелді Әскерұлы
Калиева Майра Айтжанқызы
Мұқанова Гүлназ Әлімжанқызы
Накиева Гүлжамал Рашидқызы
Темірбекова Жанар Нұрақайқызы
Темірбеков Мұрат Оразкенұлы
Чистобаев Сәйпен Мырзахметұлы
Сенбаева Ғалия Кенжеболатқызы
Қаратаев Кеңес
Хамзина Зулфира Нығметқызы

1975-1976 жылғы білім алған шәкірттер
Алпысов Берік Аманжолұлы
Асылбекова Құралай Темірболатқызы
Аленова Меруерт Ғаббасқызы
Ахметов Жамбыл Байқуанышқызы
Боранбаев Жиенбай Қосыманұлы
Байзақов Манас Еркінұлы
Дәулетова Әлия Советқызы
Кенжеғалин Асқар Секенұлы
Мұқанов Берік Әлімжанұлы
Сембаева Раушан Кенжеболатқызы
Хамзин Радик Ғалиоллаұлы
Пшенбаев Бүркіт Қайыржанұлы
Пшенбаев Қамбар Серікбайұлы
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Ибраева Майра Жаңабергенқызы
Темірбеков Ғайдар Нұрақайұлы
Хамзин Шәріпжан Нығметұлы

1978-1980 жылғы білім алған шәкірттер
Амрин Думан Сәрсекейұлы. 
Аубакиров Әмірхан Ануарбекұлы
Ахметова Тойжан Байғуанышқызы
Аленова Ләйлім Ғаббасқызы
Дәулетов Орал Әскерұлы
Жумин Әлібек Қайырұлы
Мұқанова Меруерт Әлімжанқызы
Темірбекова Әсем Ғалиқызы
Хамзин Мұрат Нығметұлы

1981-1988 жылы балабақшада тәрбиеші болып қызмет 
атқардым 

1989 жылғы білім алған шәкірттер
Бегалина Нұрсұлу Жамбылқызы
Жүзенова Сәуле Ермекқызы
Умирбекова Ақнұр Бәкібайқызы
Сейітова Әсел Бақытжанқызы

1993-1997 білім алған шәкірттер
Аленов Фархат Нұрланұлы
Ділдәбаев Нұрдәулет Амантайұлы 
Елеусизов Қайрат Қайыркелдіұлы
Жұсұпов Диас Рамазанұлы
Жумина Зәмзәгүл Ғалымқызы
Калиев Руслан Қосманұлы
Кірмаңдаева Сұлушаш Жаңабергенқызы
Қойтанов Азамат Еслямұлы
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Мұстафин Руслан Бақытұлы
Омаров Жанат Қалауұлы
Тулегенов Абзал Кенжебайұлы
Сейітова Айнұр Бақытқызы
Сыздықова Жазира Төлегенқызы
Самуратов Дәурен Жәрдемұлы
Таубаева Гүлжанат Қайыркенқызы
Уақбаева Ботагөз Болатқызы
Шериев Сайран Серікұлы

1997-1999 жылғы білім алған шәкірттер
Атығаева Айғаным Төлеубиқызы
Ахметова Диана
Әбілкәрімова Жадыра Сабырқызы
Әжібаев Арыстан
Әлтаева Әсемгүл Жәдігерқызы 
Барқытова Әйгерім Нұрболатқызы 
Бисарин Азамат Бауыржанұлы
Ғалиапқаров Руслан Ноянұлы
Жұмабаев Асхат
Жұмадиева Арай
Қосаева Роза Мақсұтқызы
Қасмақасов Дархан Бейбітұлы 
Құсайынов Олжас Шалабайұлы
Қашағанова Сағыныш Сапарғалиқызы
Қажетаева Айда
Конина Сәуле Сайранқызы
Мақан Мәншүк Ғалымжанқызы
Мусина Әлия Маратқызы
Мұқтанов Арман
Рамазанов Жанарбек Елеуұлы
Рахимберлин Қайрат
Сағитов Мирас
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Сауданбеков Марат
Сыздықов Самат
Ташенова Индира Сағиқызы
Тойынбекова Ақмарал Жанатқызы
Темірболатова Әйгерім Серікқызы
Уақбаева Әлия Сейтқызы
Мыңжасов Дәулет Қанатұлы
Зайкина Гүлнұр
 
1999-2003 жылғы білім алған шәкірттер
Аубакирова Алтын Мұратқызы
Абилмажинова Адия Болатқызы
Әскербек Жасұлан Жақсылықұлы
Бакиров Өмірсерік
Бикетов Марғлан Тілегенұлы 
Бисарин Ғабит Бауыржанұлы
Валиева Салтанат
Жұсұпова Камила Талғатқызы
Жакупова Сабина Серікқызы
Исахметова Әсел Сырымбетқызы 
Искаков Диас Маратұлы 
Дүйсенбина Динара
Ибраев Марат
Конина Әсел Сайранқызы
Мырзажанова Меруерт
Малаев Жасұлан Дидарұлы
Сапаров Нұрсұлтан Айдарбекұлы
Темірболатова Жансая Серікқызы
Ташығұлов Жәдігер Исахметұлы 
Рамазанов Арман Шаймұратұлы
Рамазанов Жанат Ниязұлы
Файзулина Зарина Маратқызы
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2003-2007 жылғы білім алған шәкірттер
Алимжанова Нәзира
Бакжанов Әділжан Серікұлы
Галиева Алтынай Абайқызы
Габдулин Жанат Бірімжанұлы 
Кеңесова Диана Қанатқызы
Кеңесов Диас Қанатқызы
Досанов Руслан Талғатұлы
Есенғалиева Диана Жанатқызы
Есентаева Дамира Абланқызы
Ермеков Фархат Русланұлы
Жолбақов Әділхан
Женисова Ғибадат Ғизатқызы
Қайырбеков Өмірсерік 
Қадірбекова Карина Қайратқызы
Қадыров Темірлан Жамбайұлы
Мағжанов Әлихан
Мукажанов Даир Ғалымжанұлы
Мухамеджанова Әсел
Мустафина Алина Ерланқызы
Ысқақова Жанар Науанқызы
Садвакасова Махабат Қанатқызы
Сапаргалиева Мадина
Сентаева Жанбота Естайқызы
Сарсенбинов Данияр Русланұлы
Мұқанова Сабина Дәулетқызы
Төрежанова Айсұлу Шоқанқызы
Төлеутай Рауана Абайқызы

2007-2011 жылғы білім алған шәкірттер
Алыпкарин Санжар Бақытұлы
Абуталипова Жанбота Байтасқызы
Барлубаева Анель Ақанқызы
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Бекет Тимур Амантайұлы
Бағаналымова Дарина Тұрғынқызы
Бақытжан Арман Қанатұлы
Валиева Әмина Маратқызы
Женисова Арайлым Ғизатқызы
Жұмабаев Мәрлен Өміртайұлы
Жұматаев Әлібек
Ескакова Дарина Манарбекқызы
Еслямова Дарина Рашидқызы
Есентаева Жанель Абланқызы
Казбекова Ақбота Бауыржанқызы
Копева Сания Жұматайұлы
Казбекова Аружан Ерікқызы
Кайсина Руслана Мумагалиқызы
Қайырбаева Айгерим Серікқызы
Кадралина Медина Қайратқызы
Кучербаева Айша Сәкенқызы
Мурат Ханна Серікпайқызы
Мухамбетова Диляра Тагирқызы
Найман Даяна Жангелдіқызы
Ракишева Ұлпан Алмазқызы
Рахметов Темірлан Арланұлы
Ракаева Гүлмира Олеговна
Рамазанова Дарина Ерикпайқызы
Темірхан Нұрзада Мұратқызы
Тәжиева Әмина Ануарбекқызы
Сұратаев Нұртай Қайыргелдіұлы
Сердалинов Бекзат Есілбайұлы
Сатыбалдина Дарина Жанатқызы
Успанов Темірлан Керінбайұлы
Оразбаева Томирис Маратқызы
Шегирова Дариға Қанатқызы
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ШӘКІРТ ЖЕТІСТІКТЕРІ

Бастауыш буыннан 10 топ түлек ұшырдым. Егемен-
ді елдің 4 топ түлегі аталған гимназиядан. Бала шығар-
машылығын арттыру, жеке тұлға болып қалыптасуына көп 
көмегін берді. Өздерінің дара жолдарын табуға көмектесті. 

Олар математикалық олимпиадаға Ақбота, Кенгуру, Ха-
лықаралық Русский медвеженок, Британский бульдог, Со-
крат, Есіл жұлдыздары, Үкілі үміт байқауларына қатысып 
жүлделі орын алатын. Тұлға болып қалыптасқан шәкірт-
терім бұл күнде әр салада қызмет атқаруда. Көбі өзімнің 
ізімді қуып, мұғалімдікті таңдаған. Қалғаны дәрігер, бан-
кир, заңгер, полковник, журналист, жеке кәсіпкер. 

Ерекше мақтанып жүретін шәкірттерім:
Синбаева Гүлфайраз Кенжеболатқызы – М. Қозыбаев 

атындағы СҚМУ-дың аға оқытушысы, ғылым магистрі. 
Файзулина Зарина Маратқызы – журналистиканың 

қыр - сырын меңгерген білікті маман Ж.Ш.С. Bilim Media 
Group редактор болып қызмет атқаруда 

Хамзин Шәріп Нығыметұлы – полковник. 
Аленова Меруерт Ғаббасқызы – кәсіпкер. 
Ғабдуллин Жанат Бірімжанұлы – шетелде білім алуда. 
Жакупова Сабина Серікқызы – «Нұр Отан» қоғамының 

қызметкері. 
Сентаева Жанбота Естайқызы – журналист, Қызылжар 

телеарнасының жүргізушісі.
Рамазанов Арман Шаймұратұлы, Искалиев Диас Ма-

ратұлы – білікті дәрігер.
Жеңісова Ғибадат Ғизатқызы магистратурада білімін 

жалғастыруда.
Қайырбаева Әйгерім Серікқызы Өнер академиясында 

хореография білімін жалғастыруда.
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Тойынбекова Самал Жанатқызы Нұр – Сұлтан қаласын-
дағы Аспандияров атындағы медицина университетінің 
хирург бөлімін бітіріп, кейін бас қаламыз Алматыдағы 
«Онкология және радиология» ғылыми зерттеу инсти-
тутында екі жыл резидентураны бітірді. Бүгінгі таңда 
бас және мойын онкохирургі болып, оңтүстік аймақтағы 
Шымкент қаласының облыстық клиникалық аурухананың 
білікті маманы.

Пішенбаев Бүркіт Қайыржанұлы теміржол академия-
сын бітіріп, Нұр – Сұлтан қаласында Қазақстан теміржол 
саласында  қызмет атқаруда.

Өмірбеков Жасұлан Өскембайұлы өрт сөндіру бөлімін-
де қызмет атқарып, бұл күнде зейнеткер.

Садуақасова Махаббат Қанатқызы Нұр – Сұлтан қа-
ласындағы ЕНУ – дің радио телекоммуникация бөлімін 
бітіріп, шетелде Кипр аралындағы түрік Ksell компания-
сында қызмет атқаруда.

Қадірбекова Карина Қайратқызы – СКГУ – ді бітірген 
соң шетел Рига қаласында бакалаврды аяқтап, бүгінде ма-
гистратурада білім алып жүр. Алла қаласа болашақ газ – 
мұнай компаниясының маманы.

Темірболатова Әйгерім Серікқызы – Алматы қаласын-
дағы «Әйелдер денсаулығын жақсарту «Рахат» медицина-
лық орталығының жоғары санатты, білікті акушер гинеко-
лог маманы.

Темірболатова Жансая Серікқызы  - КАЗ ГУ – дың эко-
номика бөлімін бітіріп, кейін магистратура мен докторан-
тураны аяқтап, шетелде Италияда ғылыми тәжірибе алма-
сып, бұл күнде дисертация қорғауға дайындалуда. Аталған 
университетте шығарылатын «Ғылыми зерттеу» журналы-
ның жауапты хатшысы. 

Байзақова Жұлдыз Еркінқызы – Қызылжар қаласын-
дағы жақ – бет хирургиясы ауруханасының білікті дәрігері.
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Өмірбекова Ақнұр Бәкібайқызы – Пресновка ауылын-
дағы әкімнің орынбасары және бас маман. 

Бақжанов Әділжан Серікұлы СКГУ – ді қызыл диплом-
мен аяқтап, ел игілігі үшін әскери мамандық бойынша қы-
зметін атқаруда.

Есенгалиева Диана Жанатқызы СКГУ – дің РЭТ бөлімін 
бітіріп, еліміздің мақтанышы Венокуров атындағы оқушы-
лар сарайында қызметте.

Соңғы түлектерімнің көбі КТЛ, Назарбаев зияткерлік 
мектебін бітіріп,жоғарғы білімнің грантын жеңіп,шетелде 
және еліміздің беделді білім ордасында білім алуда. Мен 
үшін барлық шәкіртімнің орны бөлек. Олар қымбат, жүре-
гімнен орын алған жандар. 
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ЕҢБЕК ЖОЛЫ

Умирбекова Ғалия Аскерқызы Солтүстік Қазақстан 
облысы Мамлют ауданы Ленин ауылында 1953 жылы 13 
ақпанда қарапайым жанұяда дүниеге келген. Отбасылық 
дара ұстаз 1972 жылы Целиноград педагогикалық учили-
щесінің жалпы білім беретін мектептің бастауыш класта-
рына сабақ беру мамандығы бойынша диплом алып, еңбек 
жолын ауылды жерде бастаған. Жоғары білімді сырттай 
Қазақстан – Ресей университетінің «Қазақ тілі мен әдеби-
ет» мамандығын 2005 жылы тамамдаған. Санаты жоғары. 
Дара жолын кішкентай кезінен бастап, өмірінің 43 жылын 
мұғалімдік қызметке арнаған. Осы жыл ішінде алдынан 
талай шәкірт қанаттанды. Өз ісіне берілген ұстаз-ана әр-
бір оқушы мінезін, қабілетін бірден аңғарады. Әр сабағын 
баланың жас ерекшелігіне қарай ойландыратын, жаза білу-
ге ынталандыратын, қызығушылығын арттыра білетін 
шығармашыл ұстаз. Жыл ұстазы – 2003 жыл байқауының 
жеңімпазы. 

Кәсіптік деңгейді жетілдіру мақстатында талай се-
минарлар мен байқауға қатысып, өзінің іс тәжірибесінен 
жазған қосымша авторлық бағдарламасы облыс көлемінде 
таратылып, әріптестерінің құрметіне бөленуде. Облыстық 
білім жетілдіру институтының сұранысымен, облыстың 
шығармашыл ұстаздар тобының мүшесі болып, республи-
калық газет, журналдарға мақаласы жарияланған. Еңбек 
жолын ауыл мектебінен бастап, қоғам жұмысына да бел-
сене қатысып, ауылдың өркендеуіне ат салысқан. Еңбегі 
бағаланып ауылдық аймаққа депутат 1975 жылы, аудан-
дық депутат болып 1977 жылы сайланған. Сафуан Шай-
мерденов атындағы қалалық классикалық гимназияда 14 
жыл қызмет жасап зейнеткерлікке шыққан. Жеке қасиеті 
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иманды, кең жүректі, әр ісіне жауапты, дүние танымы жан 
жақты, қоғам жұмысына белсенді, адамгершілігі жоғары. 
Бес бала тәрбиелеп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған 
бақытты ана. Қыздары жоғары білімді, беделді жерде қы-
змет атқаруда. Айдынгүлінің жеке кәсібі бар. Арманы Ха-
лық банкіде, Айгерімінің де жеке кәсібі бар. Ұлдары ауыл-
да өз қалауларымен ауыл шаруашылығында жұмысшы. 

Баланың тілін дамыту мақсатымен ойлау, жазу, оқуына 
аса көңіл бөліп, осы мақсатты іске асыруда тынымсыз еңбек 
етіп, өзінің іс тәжірибесінен жүйелі жазған еңбегінің тізімі. 

Тұжырымдама (концепция): 
1. Тіл дамыту. 
2. Болашақтың басты міндеті. 2001 жыл
Авторлық қосымша бағдарлама:
1. Тіл дамыту. 1-4 сынып СҚОМБЖИ 2001жыл. 
2. Ақыл ой Одиссеясы СҚОМБЖИ 2005 жыл. 
3. Тіл дамыту. 2 сынып СҚОМБЖИ 2006 жыл. 
4. Тапқырлар клубы. Үлгі жоспары СҚОМБЖИ 2006 жыл. 
5. Жеткіншек клубы. Үлгі жоспары СҚОМБЖИ 2007 жыл. 
6. Бастауыш сыныптарда ғылыми жобамен айналысу. 

СҚОМБЖИ 2010 жыл. 
7. Жанұя клубы. Үлгі жоспары СҚОМБЖИ 2010 жыл. 
Бастауыш буында сапалы білім алған шәкірт саны 300-

ге тарта. Шәкіртінің алтауы «Алтын белгі» иегері. Шәкірт-
тері Нұр - Сұлтан, Алматы, Петропавл қаласында тәуелсіз 
ел бақыты үшін қызмет атқаруда. 

Көп жылғы еңбегінің нәтижесінде бірнеше Құрмет 
грамоталарымен, Алғыс хаттармен марапатталған. Есімі 
гимназияның Құрмет кітабына жазылған. Өнегелі ісі 
«Қызылжар өңірінің зиялы қауымы» атты кітабының V 
томына енгізілген. 

Марапаты:
Медаль Социалистік жарыс жеңімпазы. 1978 жыл. 
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Орталық Министірлік комитетінен 
Құрмет грамотасы – 9. 
Алғыс хат – 10. 
Мақтау қағазы – 7. 
Сертификат – 14. 
Өмірінің 40 жылын бүлдіршіндерге арнаған ұстаз, бұл 

күнде зейнеткер, асыл әже, аяулы ана. Немере жиен қы-
зығын көріп, шәкіртінің, әріптестері мен ата-аналардың 
құрметіне бөленіп жүрген жан. Немере тәрбиелеп, әлі де 
болса, балаларды жеке оқуымен және шығармашылықпен 
айналысады. 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҰСТАНЫМ

Әрбір шәкіртімнің мінезін түсініп, қабілетіне қарай лай-
ықты іс жүргізіп, біліктілікті арттыруды басты міндетім 
деп білдім. 

Лев Толстой: «Егер мұғалім өн бойына, өз ісіне, шәкірті-
не деген сүйіспеншілікті жинақтаса, ол нағыз ұстаз» деген 
екен. Осы сөзді өмірлік ұстаным еттім. Үнемі тынымсыз 
еңбек жасап, шығармашылық ізденісте жүріп өткен өмір 
жолымды мақтан етемін. 

ҰСТАЗ БОЛУҒА СЕБЕП

Ұстаз болуды бала күнімнен армандадым. Алғашқы 
ұстазым Ақжігітов Көшербай ағайым бабамыз Ыбырай 
Алтынсарин туралы әңгімелеп, «Кел балалар оқылық» 
тақпағын оқып берген үні әлі күнге дейін құлағымда. Сол 
күннен бастап өзімнің дара жолымды таптым. Жақсы ұстаз 
болуды арман еттім. Ұстаз болу ұлы іс екенін ұқтым. Ерін-
бей жасаған еңбек, көп нәтиже берді. Бүгінгі шәкірт, ертең-
гі болашақ, артта қалған із. Заман талабына сай білім алған 
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шәкірттерім, бұл күнде талай асуларды бағындыруда. Мен 
үшін олардың жетістігі үлкен қуаныш. Бала жүрегінен, ата 
- ана көңілінен шығып, әріптестерімнің құрметіне бөле-
нуім адал еңбек пен көңілдің кеңдігі. 

ҰМЫТЫЛМАС ОҚИҒА

Адам жаны сан түрлі, шиырлы ғұмыр кешкендіктен 
жеңіл мен қиынды дегендейін талай - талай ұмытылмас 
есте қаларлық жағдаяттар көп болды. Соның біріне тоқта-
лар болсам 1992 - 93 оқу жылы, ауылда тұрам. Жалғыз ба-
сты анамын, бәріне үлгеруім керек. . . Сабақты толық үлге-
ре алмай жүрген 5 - 6 оқушыны үйге шақырам. Тапсырма 
түсіндіріп, ұққанын орындауды ұсынам. Бір қолыммен си-
паратор айналдырып, екінші қолыммен орындаған тапсы-
рмаларын тексеремін. Осы жағдаятты есіне алған шәкірт-
терім сізге тәрбиелеп, білім бергеніңіз үшін мың алғыс деп 
бас иеді. Ұстаз үшін бұдан асқан бақыт бар ма екен?

ТУЫС - ТУҒАН ПІКІРІ

Әке-шешеміздің тұңғышы, біздің жанұямыздың үлкені 
Ғалия апамыздың жақсылығын ауыз толтырып мақтана 
айта аламыз. Бес бауырын бірдей көріп, әр уақытта жылы 
сөзімен бізге демеу беріп, өмір сүруді үйретті. Әкеміз ерте 
қайтыс болғанда, әкедей болған апамыздың жақсылығын 
біз ғана емес, ел адамдары да аңыз қылып айтып жүреді. 
Апамызға қарап бой түзедік, ой түзедік, ақылшымыз жан 
ашырымыз бола білді. Айтпасқа болмайды, жолдасы кенет-
тен қайтыс болып, отыз бір жасында үш қызымен қалғанда, 
тағы қорғансыз екі ұлды өз тәрбиесіне алды. Ондай ерлік-
ке кез келген адам бара бермейді. Апамыз өмірлік жолдас 
іздеген жоқ. Балаларының болашағына бар ғұмырын арнап 
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келеді. Совет үкіметі ыдырап, еліміз қиындық көрген кез-
де, ешқандай қиындыққа мойымай, өмірдің ащысын да, тұ-
щысын да көрген. Кеш жатып, ерте тұрып тынымсыз еңбек 
етті. Үйде әйел ана, мектепте ұстаз, қоғам жұмысына да 
белсене қатысып көпшіліктен бата алды. Әкесіз қалған ба-
лалардың алды сегіз жас, кішісі жөргекте болатын. 

Тәрбиелі, ақылды, даналы балаларды жеткізуде талай 
қиыншылық көрседе, өзінің қайсар мінезінің арқасында 
қол жеткен табыстары көп. Балаларының жанұя құрып 
бақытты ғұмыр кешкенін көріп, шүкіршілік етеді. Бүгінгі 
күні ардақты ана, асыл әже, сүйікті апамыз. Сізге өмірдің 
тек жақсылығын көруге шын жүректен бауырларың тілек-
тес. Ақ жарқын, жүзі жылы, жүрегі кең ақ құба апашым. 
Әлемнің бар жақсылығын Аллам сізге нәсіп етсің. 

Сіңлісі Бақытгүл Алмаспаева

НЕМЕРЕ ПІКІРІ

Әжем біз үшін бұл өмірде ең қымбат ардақты адамдар-
дың бірі. 40 жыл ұстаз болып, балаларға білім мен тәрбие 
берді. Балалар әжемді жаксы көреді. Себебі ол мейірімді, 
көңілі ашық, әр адам жүрегін түсіне біледі. Әжемнің 9 не-
мересі бар. Мен немересі Алинадан кейінгі немересімін 
8-сыныпта Алматы қаласының №12 Шоқан Уәлиханов 
атындағы дарынды балалар гимназиясында оқимын. Бізге 
қонаққа келгенде сабағымды тексеріп, Айдана екеумізге 
тапсырма беріп, білімімізді тереңдетеді. Әжемнің берген 
ақыл кеңесі шексіз. Айтқанын ұғып, өскенде әжем сияқты 
құрметке бөленгім келеді. Ол өте ақылды, үлгі өнеге ала-
тын жан. Жай қарап отырмайды, бір сәт отыра қалса қо-
лына қалам алып өлең шығарады. Немерелеріне арнап 
жазған өлеңі маған өте ұнайды. Өзінің бойындағы жақсы 
қасиеттерімен, айналасындағы адамдарға нұр шашқандай 
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сезіледі. Шәкірттері телефон шалса, балаша қуанып мәз 
болады. Мен ойлаймын менің әжем мектептегі ең жақсы, 
адал, ісін білетін ұстаз болған. 

Өскенбай Ділназ Қанатқызы

«Әже» сөзін айтқан кезде, мен өмірдің бақытты сәт-
терін есіме түсіремін. Менің әжем Өмірбекова Ғалия 
Аскерқызы. Өмірімнің алғаш күндерімнен бастап аяу-
лы әжем бізбен бірге тұрғасын, анама мені және сіңлім 
Томиристі тәрбиелеуге көмектеседі. Зейнеткерлікке 
шыққанға дейін әжем 40 жыл бастауыш сынып мұғалімі 
болып еңбек етті. Сондықтан да бастауыш сыныптарда 
менің оқуыммен әжем айналысқан. Толқып жүрген сәт-
терімде, ол қатты уайымдап, қолынан келгенін істеп,  
әрдайым көмегін береді.Алғашқы ұстазым Райса Тұрлы-
бекқызы мен әжемнің берген білімінің арқасында Назар-
баев зияткерлік мектебінің грантын жеңіп аталған мек-
тепте оқып жүрмін.   Есейе келе әжемнің қадірін жаңа 
ғана түсініп жатқан сияқтымын. Сондықтан да мен әже-
ме бақытты кәрілік сыйласам ба деп өзіме мақсат қой-
ғанмын. Бірақ мен  әжеме қарасам, ол керісінше жаса-
рып бара жатқан сияқты. Таңертеңнен кешке дейін ол 
үнемі қозғалады, ал демалу – көгілдір экраннан соңғы 
жаңалықтар телесериал қарағанда. Кейде маған ол 
менің жасымнан да жас болып көрінетін сияқты. Өмір 
жолы қиындықпен өтсе де асыл әжем дана және адал 
адам. Ақылмен, орнықты айтылған сөзбенен үлкенін де, 
кішісін де дұрыс жолға жібере алады. «Өмірімнің мәні 
де сәні де балаларым мен немерелерім» дегенді ауы-
зынан тастамайды. Біз келсек жанын қоярға жер таба 
алмай, аймалап, түрлі тәтті тағамдар дайындап бізді ер-
келетіп жүреді. Менің әжемді көп адамдар құрметтейді 
және тыңдайды. Ол өзінің ақылымен сенімге ие болды. 
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Әжең болған қандай керемет! Әжетайымның ғұмыры 
ұзақ болсын деп әрдайым тілеп отырамын. Оның нақыл 
сөздерін, беріп отырған тәрбиесін ешқашан жерге таста-
маймын. Әжемді жанымдай жақсы көремін!

Дәулетжан Сагдиана Асхатқызы

ӘРІПТЕС ПІКІРІ

Өз өмірінің 43 жылын Ғалия Асқарқызы мұғалімдік қы-
зметке арнаған. Осы жылдардың ішінде оның алдынан та-
лай шәкірт қанаттанды. Әр шәкірттің, әрі әріптестерінің 
де жүрегінен жылы орын алды. Өз ісіне берілген ұстаз-а-
на әрбір оқушы мінезін, қабілетін бірден аңғарады. Соған 
лайықты іс жүргізу нәтижесінде біліктілігін арттырып, тә-
жирибесін қала, тіпті облыс көлемінде тарата білді. Әрбір 
сабағына оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарап ойлан-
дыратындай, білімге қызықтыратындай, ынтасын арттыра-
тындай етіп сабақ жоспарын құрайды. Ол ұстаздықты кие 
тұтады, өз жұмысына ешқашан немқұрайлы қарап көрген 
емес. Өйткені туған баласымен қатар шәкірттерін бауыры-
на қысып, ұядан қияға қанатттандырып жатқанын ұғынды. 
Мен көп уақыттан бері гимназияда Ғалия Өмірбековамен 
қызметтес болып келдім. Оған сүйсіне де қызыға қарадым. 
Үнемі сабақтарына қатысып, тәжірибе жинап тұрдым. Қоңы-
рау соғылып, сабақ басталысымен оқушыларды өзіне қалай 
баурап алатындығына таңданатынмын. Үнемі жұмысқа тың 
әсермен, балаларға деген махабатпен келеді. Мұғалім бол-
са осындай болса екен деп ойлаймын. Орыс жазушысы Лев 
Толстой: «Егер мұғалім өн бойына, өз ісіне, шәкірттеріне 
деген сүйіспеншілікті жинақтаса, ол нағыз ұстаз деген екен. 

Үнемі шығармашылық ізденісте жүріп, жазған еңбек-
тері де бар. «Тіл дамыту», «Тапқырлар» клубы жоспары, 
«Жеткіншек» клубы жоспары, «Бастауыш сынып ғылыми 
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академия жоспары», «Бастауыш сыныпта ғылыми жобаны 
қорғауға баулу» сияқты кітаптарының бірін қалдырмай 
оқып шықтым. Бұл еңбектердің кімге де болса берері мол. 

Осындай еңбектері үшін Ғалия Аскерқызы талай мара-
патқа бөленді. Кәсіби жетістігі, педагогика саласындағы 
еңбектері, білім жүйесіндегі шығармашылығы, әрі бір та-
лай сайыстардағы жеңісі үшін талай құрметке ие болды. 
2006 жылдан бері гимназияда Ғалия Өмірбекова «Баста-
уыш кіші ғылыми академиясына» жетекшілік етті. Баста-
уыш сынып оқушыларын, ғылыми жоба жазып, зерттеу 
жұмыстарымен айналысудың қыр-сырын үйреткені үшін 
ата-аналардың да алғыстары шексіз. 

Екі ұл, үш қыз тәрбиелеп өсірген ұстаз-ана қазір екі не-
мере, жеті жиеннің қызығын көріп отыр. Бүгін де Ғалия-
ның алдынан әліппе танып ұшқан түлектерінің талайы 
кәсіп иелері 

Ғалияның балаларға деген махабаты дария. Ол ешқашан 
мұғалім болдым деп өкінген емес. Керісінше, жас талдарға 
нұр болып шашырап, олардың өсіп шығуына себепкер 
болғаны үшін өзін бақыттты санайды. 

Райса Әбуева

ШӘКІРТ ПІКІРІ

Адам өмірінің белгілі бір белестеріне, шыңына шыққан 
кезде өзінің өткеніне үңіліп, ойланады және толғанады 
екен. Алдымен ата-анасын, одан кейін ұстаздарын есіне 
алып, риза болып, кезінде ең жақын адамдардың айтқан 
ақыл-кеңесін, тәлім-тәрбиесін түсіне қоймаған сәттерге 
өкінішпен де қарайсың. 

Бүгін мен ұстазым Ғалия Аскерқызы жайлы айтқым 
келіп отыр. Егер үлкен бәйтеректі көрсең, «е, мына ағаштың 
тамыры мықты болғасын ғой, жайқалып тұрғаны» деп там-
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санасың, шынында ол тек тамырға ғана байланысты емес, 
өйткені сол жердің құнарлығы, тұрған орнына да байла-
нысты ғой. Сол сияқты адам да шыққан тегіне ғана емес, 
алған тәлім-тәрбиесіне, ортасына қарай бейімделіп қалып-
тасады. Мен де ұстаз соңына ерген шәкірт, бүгінгі күні ұс-
тазбын. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінің «Қазақ филологиясы» кафед-
расының аға оқытушысы, ғылым магистрі, 30 жылға жуық 
білім саласындағы және жас ұрпақты тәрбиелеу ісінде-
гі қызметім үшін М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-дың үл-
кен Алтын медалімен марапатталдым. Менің өмірімдегі 
осы белестер, нәтижелер маған бағыт-бағдар, ақыл-кеңес 
тәлім-тәрбие берген жақын адамдарымның арқасы деп 
білемін. Ұстазым Ғалия Аскерқызы менің өмірімде елеулі 
орын алатын жақын адамдарымның бірі. Данышпан Абай 
атамыз «Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» деп 
айтқандай, ұстазым әлі күнге дейін немерелерінің тәрби-
есіне аса мән беріп жүрген әже. 

Ғалия Асқарқызы мен үшін, басқа да шәкірттері үшін 
ұлағат. Өйткені ұстазымыздың бойында имандылық, 
мейірімділік, парасаттылық, сезімталдылық, еңбекқор-
лық, қайырымдылық, ар-ұят, кішіпейілділіктен тұратын 
адамгершілік қасиеттер бар. Ұстазым Ғалия Аскерқызы-
ның басты ұстанымы осынау қасиеттерді шәкірттеріне да-
рыту, үйрету. Ұстазым өз мақсатына жете білді деп ойлай-
мын. Бұл үлкен бақыт. Ал біздер үшін өнеге. 

Бұл кісінің өнегелі ісі «Асыл мұра» баспаханасынан 
шыққан «Қызыл жар өңірінің зиялы қауымын таныту, ұлағат 
ету мақсатында құрастырылған үлкен кітапқа енгізілген. 

Гүлфайраз Кенжеболатқызы Синбаева 
Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетінің «Қазақ филологиясы» ка-
федрасының аға оқытушысы, ғылым магистрі 
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АТА - АНА ПІКІРІ

Ғалия Аскерқызынан қызым Махаббат, ұлым Ар-
ман бастауыш буында білім алды. Туған еліміздің алтын 
бесігіне бойлатып қазақтың бай әдеби әлеміне жүздіру 
арқылы баға жетпес рухани қазынасы мол адам тәрбие-
леді. Оқушының жан дүниесіне кір шалдырмай оны жа-
мандықтан аулақ ұстап, тек тазалық пен жақсы қасиетке 
баулыды. Жол сілтеуші қазық бола білді. Егер балалары 
адасса, әр кез дұрыс бағыт беріп, олар тез жол табатын. 
Жас өскінді кітапқа тебіреніспен қарайтындай тәлімдеп 
тәрбиеледі. Дәстүрімізді дәріптеп салтымызды сақтауға 
аса көңіл бөлетін. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан 
деп Абай айтқан. Ғалия Аскерқызы ата-аналар мен оқушы-
ларының алдында үлкен беделге ие болып отырған ар-
дақты ұстаз. Балаға деген сүйіспеншілігі ерекше ілтипаты, 
білімі мен білігі мол адамгершілігі жоғары адам. Балала-
рымыз арқылы біз де осы кісіден тәрбие алдық. Қызым Еу-
разиялық университеттің екінші курсын тамамдады, ұлым 
тоғызыншы сыныпқа көшті. Ұл қызымның парасатты адам 
болып өсіп келе жатқаны, алғашқы ұстазы берген білім 
мен тәрбиенің нәтижесі. 

Садуақасов Қанат Бақытжанұлы
 

БАЛА ПІКІРІ

Әкемізден ерте айрылғандықтан көп қиындық көрдік. 
Қиындыққа қарамай анамыз әр баласына көңіл аударып 
махаббатына бөленіп өстік. Көп балалы жанұя болсақ та 
анамыздың арқасында ешкімнен кем өскен жоқпыз. Кіш-
кентай кезімізден бізді еңбекке үйретті. «Еңбек етсең ғана 
Алла сұрауыңды береді» деп әлі күнге дейін айтады. Күндіз 
күліп түнде жылап өткен анамның өмірі әлі жанарымда... 
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Ол бізге, ел жұрт алдында қиындыққа мойымайтын қайсар 
мінезді мықты екенін көрсетті. Өмірлерінде әртүрлі жағда-
яаттар болады, бірақ адамгершіліктеріңді жоғалтпандар 
деп тәрбиеледі. 40 жыл ұстаз болған анашым шәкірттеріне 
де уақыт таба білді. Сабақты үлгере алмаған оқушыларын 
үйге әкеп, тамақтандырып, содан кейін түсіне алмай жүр-
ген жерлерін түсіндіруге кірісетін. Анамды шәкірттерінен 
қызғанатынмын. Есейе келе оның мамандығына деген сүй-
іспеншілігін түсіндім. Анаманың жұмыс істеген мектебін-
де оқыдым «мама» деп айтқызбайтын. Үйде маған ана 
мектепте мұғалім болып шәкірттерімен бірдей ұстайтын. 
Анамыздың ақылын тыңдап өмірлік жар таңдар алдында 
да, анамызбен таныстырып оның пікірін тыңдап батасын 
алдық. 9 немересінің әрқайсысының орны бөлек, немере-
леріне деген махаббаты шексіз. Аралары алыс болса да, 
машалла бәріне үлгеріп оқуларын да қадағалап тұрады. Те-
лефон шалып, болған жағдайды өлең тақпақтарын тыңдап 
мәз болады...

Ана шынында да күннің нұры екен. Сенімін ақтап, 
бәріміз жанұя болдық, анашыма бақытты кәрілік сыйлау 
борышымыз. Анамыздан бойымызға тараған тәрбиені, 
өмірге деген құштарлығын өз балаларымызға бергіміз ке-
леді. Менің анамның өткен өмір жолы ұрпаққа үлгі болар-
лық деп ойлаймын. Әлемдегі аналар менің анамдай болса 
екен!

Қызы Әйгерім Айтбаева
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