
Мұғалім... 
Бір кезде арабтан қазаққа көшкен осы бір аяулы атау 

құлағымызға жылы естілуші еді. Ол кезде «Мұғалім» деген –  
ең қадірлі есім, ең қасиетті сөз еді. Қоғам оған өте зәру еді. 
Бүкіл бір ұлыс пен ұлт, ұрпақтың көзін ашып, көңілін ояту тек 
соның ғана маңдайына жазылған еді.

ШӘКІРТТЕРІНІҢ ЫСТЫҚ ЫҚЫЛАСЫНА 
БӨЛЕНГЕН ҰСТАЗ

Көз алдыма Мәкен мұғалім, Қапан 
мұғалім, Күлмайра мұғалім, Төлтай 

мұғалімдер елестейді...     

Әлде қазақ әдебиеті мен орыс, әлем 
әдебиетінің тереңінде жүзген қарт ұстаз 
Чеховтің Горькийге айтқан сөздерін ой 

таразысынан өткізіп, алаң ойда отыр 
ма екен: «Шіркін-ай! – демеп пе еді ол 
бір кезде ормандай орыс жұртына 
қинала мұң шағып, – орыс деревня-
сына ақылды, білімдар мұғалімнің 
қаншалықты қажет екенін сіздер 
білесіздер ме?! Ресейдегі деревня 
мұғалімдеріне ерекше жағдай жасау 
керек! Ел-жұрты жан-жақты білім ала 
алмаған мемлекет жаман кірпіштен 
қаланған үйшік сынды тас-талқан 
болатынын ескерсек, оған бүгіннен бас-
тап қам жасауымыз керек! «Мұғалім» 
деген – өз ісін жанындай жақсы 
көретін артист немесе суреткер 
сынды болмас па? Ал бізде ол – қайдағы 
бір қара жұмысшы секілді жөні түзу 
білім алмаған біреу; деревня балаларын 
оқытуға бейне бір жер ауып барған 
кісідей сыңай танытады. Ол аш! Еңсесі 
түскен пенде... «Күні ертең бір үзім 
нансыз қалам ба?» деген үреймен күн 
кешіп жүр. Ал, шын мәнінде, мұғалім 
деревнядағы маңдайалды тұлға 
болуға тиісті, елдің көкейкесті са-
уалдарына жауап қайтара алатын 
ұстаздың бойынан басқа жұрт ерекше 
күш-қуатты сезініп, оған айрықша 

Бірнеше буынның ұлағатты 
ұстазы болған алаштың ару 
қызы Ләззат Бәйішова – 
сол мұғалімдердің бірі һәм 
бірегейі.
Қарағандымен бірге жасап, 
бірге жасанған адам – ол. Бүкіл 
ғұмыры осында өтті. Бүгін ол 
қандай ойда отыр екен? Бір 
кезде өзі дәріс тыңдаған ұлы 
Мұхтар Әуезовтің ақ маңдайы 
жарқырап, аудиторияға кіріп 

келе жатқан кезі көз алды-
на елестеп, төрінде алаш 
арыстарының орны үңірейіп 
тұрған азалы елін көріп, көңілi 
күпті болып отыр ма? Атам 
қазаққа «Алашорда» мен 
Азаттық – егіз ұғым еді ғой. 
«Алашорда» тақтан түскен 
күні Қазақ аттан түсті: әлі күнге 
дейін бодандықтан ерқашты 
болып, көрінгенге көзтүрткі 
болып келеді.
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ілтипат-құрметпен қарауы керек-ті. 
Оған дәл біздегідей, көшедегі көрінген 
пенде, лапка байшыгеші мен поп, стар-
шина мен шенеунік айғай салмауға тиіс 
қой...» (А.П.Чехов).

Ол қазір қандай ойда отыр екен?..    

Екі мыңыншы жылдары «Орталық 
Қазақстанға» жаңа жырларым 
жарияланған сайын сол кездегі облыс 
прокуроры, қазіргі Қазақстан Респуб-
ликасы Сенатының депутаты Серік 
Ақылбай телефон шалып, ақжарма 
тілегін айтып жатушы еді. «Заң 
қызметкері мен қазақтың қара өлеңінің 
арасында қандай байланыс бар?» деп 
ойласам, Серағаңа поэзиядан дәріс 
берген – Ләззат Бәйішева апай екен.      

Атақ-даңқын менсіз де ел аңыз еткен,
Бұл алаштан сан ару, сан қыз өткен.
Қарқаралы басында – жалғыз арша,
Қарағанды басында – жалғыз әпкем!

Тарқағанда туыпсыз халық тойдан,
Сұм заман кеп төбеде салыпты ойран.
Ұлтшылдардың ішінде Әлихансыз 
Ұлтсыздардың ішінде қалып қойған...

Жасыннансыз, сіз, апай, дауылдансыз,
Жүре алмайсыз жарқ етпей,  
                                                 жауындарсыз.
Әжелердің ішінде Зересіз сіз,
Әйелдердің ішінде Бауыржансыз!

«Заман» дейтін қарап бір шарайнаға,
Сарсаң болып түсіпсіз сан ойға да.
Ұстаздардың ішінде Ұлжансыз сіз,
Жаныңызды түсінер Абай ғана!

Қарқабаттың күні өтіп, қаны азғалы,
Қатарыңнан қалай бір қара озбады?

АННОТАЦИЯ

Известный поэт, заслуженный 
деятель Казахстана Серик Аксун-
карулы пишет о своей учительнице, 
которую безмерно уважает, ценит 
и которой восхищается, – Ляззат 
Баишевой. Поэт благодарит судьбу 
за то, что его наставником является 
Ляззат Баишева, и посвящает ей 
свои стихи. 

Әуезові жоқ елдің жоқшысы сіз,
Әдебі жоқ қоғамның ар-ожданы!

Қан ғасырдан қайтпаған қарымтасы,
Жаны күйіп өтетін жарым жасы,
Қазақтың бір Ұлпандай аруысыз,
Хан Кененің Бопандай қарындасы!

Тарқағанда туыппыз халық тойдан,
Сұм заман кеп төбеден салыпты ойран.
...Ұлтшылдарда шерлі жоқ екеуіміздей,
Ұлтсыздардың ішінде қалып қойған...

Серік АҚСҰҢҚАРҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар Одағы 

облыстық филиалының директоры, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері, ақын

Ләззат Бәйішеваның болмыс-
бітімінің бер жағында Қасым 
мен Мәди тұр. Арғы жағы – 
түпсіз терең мұхит: алаштың 
көсемі – Әлихан Бөкейхан мен 
Ақбайдың Жақыпы, Әлімхан Ер-
меков, Абайдың нағашы жұрты 
– Қаз дауысты Қазыбектің елі. 
Алаштың азаттығын аңсаған 
алаш ұлдары! Ләззат апайдың 
ізгілікті көргенде жаны қалмай, 
құрақ ұшып, зұлымдықты 
көргенде өз отына өзі өртеніп 
кететіні – содан.

«Ұстазы жақсының ұстамы 
жақсы» деген – осы. Өмір 
бойы Абай мен Әуезовті пір 
тұтқан Парасат падишасының 
шәкірттері бүгінде 
республикамыздың түкпір-
түкпірінде тәуелсіздігіміздің 
ең жауапты буындарында тер 
төгіп жатыр.
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