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«МУГАЛИМ – СҮЙҮҮ АДИСИ»
(Алгы сөз ордуна)
Кадырман кесиптешим, улуу устатым, МУГАЛИМ!
Сизэзелтеден бери келаткан элдик мугалимдин жолун улантып, «улутубуздун уулкызын адам кылуу» деген улуу вазийпаны аткаруу жолуна түштүңүз. Демек, улут баласынын тагдыры – сиздин колуңузда, жылуу алаканыңызда. Сиз аны өз балаңыздай
алпештеп, анын билеги ооруса, сиздин жүрөгүңүз ооруп, келечек тагдыры үчүн отко,
чокко түшөсүз. Түн уйкуңузду кечип, таңдагы таза ойлоруңуз менен мектепке шашасыз.
Өзгөгө, билим-таалим берүү азабы менен кубанычын сезесиз. Ал үчүн ири алдыда, өзүңүз
да көптү үйрөнүп, кара жаныңызды карч уруп, канатыңызды каккылайсыз. Ошол билим
менен таалимге жүрөгүңүздүн мээрин кошуп, жаныңыздын жарымын арнайсыз.
Окуучуңузду көргөндө баарын унутасыз: ооруп турсаңыз – айыгасыз, капаланып
турсаңыз – жарпыңыз жазылат, түмөн түйшүгүңүз унтулат, бир гана улутуңуздун уулкызы жан дүйнөңүздү ээлейт. Билгениңизди алдына төгүп, сөздүн бүрүн терип, ойдун
гүлүн тандайсыз, бүткүл акылыңызды арнайсыз. Ошондо гана сиздин билимиңиз жугат,
таалимиңиз өтөт балага. Билимге сүйүүңүз жуурулушуп, жан дүйнөсү таза, көөдөнү
билимге толо, эртеңки күндүн эс - акылдуу уул-кызын балапандай эркелетип өстүрөсүз.
Ошон үчүн сизге уул-кызын ишенип берди, ошон үчүн уул-кызынын тагдырын
сиздин алаканыңызга салып берген-Кыргыз ата менен Кыргыз эне!
Ооба, сиз билимдүү-тарбиялуу болсоңуз, кыргыз уул-кызы да билимдүү-тарбиялуу
болор. Сиз адептүү-ыймандуу болсоңуз, кыргыз уул-кызы да адеп-ыймандуу болор. Сиз
акылдуу, эстүү, ак ниет, мээрман, айкөл болсоңуз-кыргыз уул-кызы да ошондой болор.
Сиздин жүрөгүңүздө адамга деген, мекенге деген, Ата Журтка деген, эмгекке деген, илим
менен билимге деген, ата-энеге деген, жашоого деген, таза табийгатка деген, бир тууган
менен асыл жарга деген улуу сүйүү болсо – ошонун баары сиздин ыйык сөздөрүңүз
аркылуу баланын жүрөгү менен акылына өтөр. Сиз эмгекчил болсоңуз, окуучуңуз да
эмгекчил болор, жалкоо болсоңуз – окуучуңуз да жалкоо болор, боорукер болсоңузокуучуңуз дагы боорукер болор. Билимдүү, илимдүү, изденгич болсоңуз- окуучуңуз да билимдүү, илимдүү жана изденгич болор. Ылайым, ошондой болсун!
Ошон үчүн айткым келет – МУГАЛИМ – СҮЙҮҮ АДИСИ – деп. Анткени мугалим
гана баланы бул дүйнөнү сүйүүгө, аны таанып-билүүгө, андагы бардык жакшы нерселерди сүйүп окуп-үйрөнүүгө үйрөтөт, бардык жакшы нерселерге жүрөгүндөгү ыйык
сүйүүсү менен гана тарбиялайт.
Мен да сизге ушуларды каалайм, кадырман кесиптешим, урматтуу устатым,
МУГАЛИМ!
С.Рысбаев, педагогика илимдеринин доктору,
профессор, автор-түзүүчү
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