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 «СОҒЫС» ӨЛЕҢІ 

Махамбет Өтемісұлы 
 

 
 

ЗУЛФУХАРОВА АЛТЫНАЙ 

Атырау қалалық білім бөлімінің  

№ 19 Қаныш Имантайұлы Сәтпаев атындағы 

мектеп-гимназия мемлекеттік коммуналдық 

мекемесінің 9 «А» сынып оқушысы 

 

 
 

 

 

 

 

ЖЫР СЕМСЕР – ҚАЗЫНА 
 

 
 

АЛТАЙ МИРАС 

Атырау қалалық білім бөлімінің  

№ 19 Қаныш Имантайұлы Сәтпаев 

атындағы мектеп-гимназия мемлекеттік 

коммуналдық мекемесінің 9 «А» сынып оқушысы 

        

Сөзіңе – сөнбес жұлдыз тең 

Жалыныңда айбын бар... 

От жырларың халқыңа –  

Өшпес мәңгі ескерткіш! – деп ақын 

Қ.Бекхожин дауылпаз батыр Махамбет ақынды 

жырға қосқандай, отты жырлары әсерлі, нақылға 

толы. «Азамат ердің баласы аз ұйықтар да, көп 

жортар...», «Атадан туған аруақты ер, Жауды көрсе 

жапырар Үдей соққан дауылдай» деген әр сөзі рух, 

күш беріп қана қоймай, қаныңды басыңа шығарып, 

жүрегіңді Отан деп соққызады. Қазақтың «Мен» 

деген азаматы ең алдымен найзасына асыл сөз, 

өткір тілін қоса жұмсаған Махамбет жырларын 

оқиды. Өйткені оның жалынды, ұранды  жырлары 

батылдыққа баулитын, жан дүниеңді тебірентіп, 

көкірек көзіңді ашатын тәлім – тәрбиеге, 

тағылымға толы. Әсіресе, Махамбеттің ерлікке 

шақырған жырларындағы асқақ сезім, кесек мінез, 

өшпес рух – біз үшін үлгі, батырлыққа, ерлік іс 

жасауға, жаудан тайсалмауға еліктіреді. 

     Махамбет – ғасырдан - ғасырға жалғаса 

беретін, уақыт өткен сайын қын түбінде жатпас 

алмас қылыштай жарқырай беретін тұғырлы тұлға. 

Махамбетті білмейтін, жырларын оқымайтын қазақ 

жоқ. Махамбеттің жүрегін кескілеген намыс пен 

күрескерлік қазіргі заманда бізге қажет. Сондықтан 

назарларыңызға Махамбет бабамыз айтқан 

афоризмдерді ұсынғым келеді. 

Аз сөйлер де, көп тыңдар, 

Хас асылдың баласы. 

 *   *   * 

 

2022- 2023 оқу жылы | № 02 (264)  



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – 2022- 2023 оқу жылы | № 02 (264)     

 ---2 -- 

Ақсүйектің баласын қара ұлына теңгеріп, 

қоңыраулы найза өңгеріп, 

Жесірлерге жер бердім, жетімдерге жем бердім 

- сол ерліктен не көрдім?! 

*** 

Айырдан туған жампоз бар, 

Нарға жүгін салғысыз. 

Жаманнан туған жақсы бар, 

Атасын айтса нанғысыз. 

Жақсыдан туған жаман бар, 

Күндердің  күні болғанда, 

Жарамды бір теріге алғысыз. 

*** 

Ат-жігіттің майданы, 

Қылыш-жанның дәрмені, 

Өлім-қақтың пәрмені. 

Атақты ермен бірге өлсе , 

Жігіттің болмас арманы. 

Өте шыққан қызыл гүл- 

Бұл дүниенің жалғаны. 

*** 

Бұл дүниенің жүзінде 

Айдан ару нәрсе жоқ.- 

Түнде бар да күндіз жоқ . 

Күннен ару нәрсе жоқ- 

Күндіз бар да түнде жоқ. 

Көшпелі дәулет кімде жоқ- 

Бірде бар да бірде жоқ. 

*** 

Ермін деген жігітті, 

Кеңшілікте сынама. 

*** 

Жақсымен дос болсаң, 

Алдыңнан шығар елпектеп... 

Жаманмен дос болсаң, 

Сыртыңнан жүрер өсектеп. 

*** 

Жақсыдан болат ұл туса - жауырынынан өтін 

алса да, жамандарға жалынбас. 

*** 

Жақсыменен дос болсаң, 

Айрылмас күні қос болсаң, 

Басыңа қиын іс түссе , 

Алдыңнан шығар өбектеп, 

Жаныңа не керек деп. 

Жаманменен дос болсаң, 

Айырылмас күні қос болсаң, 

Басыңа қиын іс түссе, 

Басқа кетер бөлектеп, 

Қолдан берер есеп дер. 

Сыртыңнан жүрер өсектеп. 

*** 

Кәрісі кімнің жоқ болса, жасы болар дуана. 

Келмейтұғын нәрсеге жаныңды қинап жылама. 

*** 

 

Қыран құстың баласы, 

Ұшса келмес ұяға. 

Асыл ердің баласы, 

Жауды көрсе шыдамай, 

Көзін салар қияға. 

*** 

Туған ұлдан не пайда - қолына найза алмаса, 

атаның жолын қумаса. 

*** 

Ханнан қырық туғанша, қарадан біреу 

тусайшы, атаның кегін қусайшы! 

*** 

Халық үшін қан төгем деп, 

Қараны ханға теңеп берем деп. 

Ол мақсатқа жете алмай, 

Дегенімді ете алмай, 

Қор болдық-ау, шырақ-ай! 

*** 

Шын ажалың жетпесе , 

Ажалдан бұрын өлмессің. 

Жалаңаш бар да жауға ти . 

     Махамбеттің алғырлығын, тапқырлығын, 

тайсалмас өткірлігін, асқан батылдығын өз 

өлеңдері, афоризмдері арқылы аңғарта отырып, 

өскелең ұрпақты қайсарлыққа, намысшылдыққа 

шақырып, ерен ерлігіне тамсанып, жігіттерге 

жігерлі болуға үндеймін. Ақын Темірхан Медетбек 

«Мен – Махамбет Рухы!» атты дастанында: «Елім-

ау, Елім-ау! Мен – Махамбет Рухы! Сенің тұла 

бойыңа Қуатымды құям деп, шуағымды құям деп, 

бұл дүниенің үстімен әлі талай келемін!» - 

дегеніндей,  ұлт мүддесін көздеген, арынды да 

жалынды, бейнелі ақиқат ақ семсердей 

жарқылдаған Махамбет рухына сыйынып, 

шындықтың жолында шырқырап, өнегелі сөз айта 

алатын ұрпақ болуға шақырамын. 
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