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•  Е с ім і  елге  е л е у л і

Y Мені әрдайым таелымды әке мен ізетті бала арасындааы рухани 
байланыс һәм сабақтастық қатты толгандырады. Олай болуы- 
ның е з індік себептері де бар. Асқар әке бар гұмырында жан-тәнімен 
халқының руханияты мен өнеріне, мәдениеті мен үлттық мүддесіне 
қызмет етіп өтсе, өнегелі ул әке аманатына қиянат жасамай, 
Отанына қалтқысыз адал қызмет етіп неледі.

Асқар әке деп тебіреніп отырганым -  жүректі еалым Мухтар 
Ғалиулы болса, аманатқа адал ул дегенім -  сезімтал қайраткер Ер- 
лан Мухтарулы.

Акикатында, Ақтөбе өңірінің казакы 
рухпен тыныс алуына қызмет еткен 
Мұхаңа карыздармыз. Ал Кереку-Баян 
жерінін казақы ажар алуына үлес косып 
жүрген Ерлан Мұхтарүлына да айтар 
алгысымыз зор.

Ерлан бауырымнын Кереку елінде- , 
гі мемлекетшіл, отаншыл кызметгері 
көз алдымда. С. Торайгыров атындағы 
Павлодар мемлекетгік университетіне 
барысымен білек сыбана тау копарды.
Тау копарганы несі дерсіз?!

Оны мына ойымнан аңгара ала- 
сыз: XX гасырдың соңы. Павлодар 
өңірі. Агысында буырканған толқыны жок 
карг Ертістің агысындай бір сарынмен 
өтіп жатқан жаймашуак тіршілік. Жаңа 
ғасырга, яғни XXI ғасырга қол созым 
уакыт. Бұл -  бәрі де асыга күткен уақыт, 
бэрі де үміт күткен уакыт.

Жаңа ғасыр өңірге жаңа тыныслен бір- 
ге, жаца тұлгасын да ала келді. Иә, жа- 
ңарында от жанган жанындагы эр адам- 
ныц бойына болашақка деген сенімді уп
лата алатын осы түлга келісімен бұл өңір 
жаца серпіліс, қазакы рух өрлеу дәуірін 
бастады. Иә, С.Торайгыров атындагы Пав
лодар мемлекеттік университетіне ректор 
болып келген экономика гылымдарының 
докторы, профессор Ерлан Мұхтарұлы- 
ның бастамасымен небір көмескілене 
бастаган рухани ұлтгык кұндылықтар мен 
эдсби-мэдени мүраларымыз, жэдігерлері- 
міз тіріле бастады.

Содан болар, осы күндері, оны ал- 
дыңгы ардагерлер толкыны да, отты буын 
-  орта толқын да, тегеурінді, тізгін 
қагыстырган онан кейінгі толкын да үлкен 
сапарга бет алган укілі үміткер толқын да 
шын кадірлеп, шынайы күрмет көрсетеді.

Атанын үлынан халыктың үлына 
ай налган Ерлан Мүхтарүлы Павлодарға 
келген сэттен-ак талай дүлдүлдердің есімі 
халыкпен қайта қауышты, табысты.

Ойымызды тарқата түссек, Кереку-Ба
ян топырагының дарынды дарабоз тума- 
ларына арналган ескерткіштер қарасы 
көбейді. Бүкар жырау, Мүса Шорманов, 
Мэшһүр-Жүсігі Көпеев, Жүсіпбек Аймау- 
ытов, Сүлтанмахмұт Торайгыров, Әбікей 
Сэтбаев, Қаныш Сэтбаев, Ермұхан Бекма
ханов, Әлкей Маргұлан, Әбікен Бектүров, 
Шафык Шөкин сскерткіштері (бюстер) 
соныц аигагы.

Сонымен кагар, Ескелді жерінде казак 
эдебиетінің ірі окілі, акын, шежіреші, та- 
рихшы, агаріушы, публицист Мәшһүр-

Жүсіп Көпейүлынын кесенесі бой көтеруіне 
ұйыгкы болды. Ал бүгінде Аккөл-Жайылга 
жеріндегі Хазіреті Исабек ишан мен Жан- 
дарбек қожаныц кешендік кесенелерінін 
бой көтеруіне атсалысып, бас болып жүр.

Екіншіден, данышпан даналарга ар-

скульптуралык композициясын» орнатуын 
оның өнергс, мэдениетке деген ілтипаты 
ретінде кабылдаймын.

Бесіншіден, танымал галым Ерлан 
Арынныц білім-ғылым саласындагы за- 
ман талап етіп отырган істері моногра- 
фиялык кітаптарга аркау болатындай. Де- 
генмен де, ел мактаган ердің білім, гылым 
саласындагы тындырган істері мен галым- 
дык касиетін айтпай кету орынсыз болар.

Қандай кызметте, кандай лауазымда 
жұмыс аткармасын, Е.Арын басты назар- 
ды эрдайым ғылым мен білім беру инте- 
грациясы мэселелеріне арнайды. Қогам- 
дык күрылымнын өзекті мэселелері бой- 
ынша негізді теориялык дайындық, мәде- 
ни мүдделердін кең ауқымдылыгы, отба- 
сында негізі қаланган педагогикалық дәс-шшт шт

налган гылыми еңбектер, монографиялар 
мен көп томдык эдебиеттер, ең бастысы, 
энциклопедиялар жарык көре бастады. 
Мәселен, «Қазақ этнографиясы кітапхана- 
сы» сериясымен 50 том, «Рухнама» серия- 
сы бойынша гұламаларга арналган 50 том, 
«Атамекен» сериясымен J5 том, «Қазақ 
тіл білімінің антологиясы» сериясымен 45 
том, М-Ж. Көпейүлы шыгармалар жина- 
гының 15 томы (жоспар бойынша 20 том), 
Мәшһүр-Жүсіп пен Сұлтанмахмұтгың 
тұлгалық энцикпопедиялары жэне т.б. мол 
қазыналы, зор тагылымды әдебиетгерді 
айтуга болады.

Үшіншіден, үлт келбетінің айнасы са- 
налатын ономастика саласындагы сүбелі 
еңбектерінің нэтижесінде калада ел қай- 
раткерлері есімімен аталаіъін көшелер 
саны аргты. Бүны көпшідік қауым да 
мойындайды. Соның ішінде Қ.Сэтбаев, 
Ш.Шокин, Ә.Бектүров, Ә.Маргұлан атын
дагы көшелерді атауга болады.

Төртіншіден, Ерлан Мүхтарұлының 
елдік идеологияга сіңірген еңбегі де бір 
төбе. Олай дейтініміз, университет қабыр- 
гасында көне замандардың көкейкесті ко- 
ңыр эуенін әкелген қара домбыра шымыр- 
лап, шым-шымдап қадым замандар қагы- 
сын таргқан кобыз бен сан дауысты сыр- 
найдың, дүркіреген дауылпаздың, сыбыз- 
гы мен ат түягының дүбірін еске салатын 
шартылдақ секілді халық тарихын терең- 
нен тербейтін аспаптардың басын бірікті- 
ріп «Естай» атындагы үлт-аспаптар оркес- 
трінің ашылуына септігін тигізгені өз ал- 
дына бір эңгіме десск, Ф.М. Достоевский 
атындагы Омбы мемлекеттік университе- 
тінде ашылган «Қазак тілі мен мәдсниегі» 
орталыгы шет елдегі отандастарн-а дегсн 
камқорлыктан туган шара деп ұгынамын.

Ал Ерлан Мұхтарұлыньш казак музы- 
касын элемге эйгілі еткен Дос-Мүқасан 
ансамблінің қүрметіне «Дос-Мүқасан

түрлерге адалдык, бұл касиеттердін бар- 
лыгы онын мемлекеттік деңгейдегі эре- 
кеттерінің тиімділіг іне, нәтижелі болуына 
ықпал егті, ягни 1997 жылдан бастап ол 
Қазакстан Республикасы Білім, мэденист 
және денсаулық сақтау вице-министрі 
қызметін аткарудан бастау алады. Атал- 
мыш министрлік кайта кұрылганнан ке- 
йін, 1999 жылдар мен 2001 жылдар ара- 
лыгында Е.Арын -  Қазакстан Республи
касы Білім жэне гылым бірінші вицс-ми- 
нистрі болып қызмет аткарды.

Республиканыц гылымн жэне білім бе
ру погснциалын тиімді жэне сауатты пай- 
далануда, мемлскет тарапынан мұіалім- 
дер мен галымдарды моральдык жэне ма- 
гериалдық колдауда, оқу орындарын да- 
мытуга жэне гылыми зерттеулерге бө- 
лінетін қаражат көлемін үлгайтуда, инно- 
вациялык жобаларды қолдауда Ерлан 
Арын зор белсенділік таныпы.

Иэ, министрліктіц басшылык кызмет- 
терінде, жогары мектептің жэнс гылым- 
ныц жсгскші тон-менсджерлері қатарында 
жұмыс атқару ксзеііі сала дамуыньщ оол- 
жамын нақты шынайы әрекетпен үштас- 
тыра алатын Ерлан Мүхтарұлының мем-

лекетпк ауқымдагы каираткер ретінде 
өсуіне елеулі септігін тигізді. Сол кезенде 
оның тікелей катысуымен Қазақстанның 
әлемдік білім беру кеңістігіне ену бағдар- 
ламасы дайындалып, өмірге енгізіле 
бастады. Барлык деңгейлер мен багыттар- 
ды камтитын мемлекеттік білім беру стан
дарты, Президенттік стратегияларга сай 
балалардың дарындылыгын дамытудың 
баскару жүйесіи кұру, білім беру мен гы- 
лымның интеграциясы, орта және жогары 
білім беруді жакындату, өскелен ұрпакгың 
бойында қазақстандык патриотизмді 
дарыту -  бұл мәселелердің шешімін табу 
айкын калыптаскан жэне максаіты багыт- 
талган стрэтегияларды талап егті.

Ерлан Мүхтарүлы Қазақстан Республи- 
касыныц «Білім беру туралы», «Ғылым 

туралы» заңдарын дайындауга бел- 
сене катысты, мектептерде ком- 
пьютерлендіру удерісіне, жаңа ос- 
келең ұрпақтың оқулыктарын дай- 

l l  ындау ісіне өзіндік зор үлес косты. 
Д  Жүмыс топтарының мүшесі жэне 
1Я  жетекшісі ретінде ол Қазақстан 

Республикасынын білім беру, гы
лым жэне денсаулык сакгауга катысты 
жаңа заңдарын, сол сиякгы ұлттық эконо- 
микалық жэне әлеуметгік багдарламалар 
жобаларын, атап айтқанда, «Қазақстан оқу- 
лыкгарының жаңа жеткіншектері», «Қа- 
закстан Республикасында орта білім беруді 
акпаратгандыру», жэне т.б. халык шаруа- 
шылыгы салаларын дамыту багдарла- 
маларын дайындауга айрықша үлес қосты.

Ерлан Мүхтарұлы Арыннын үздік топ- 
менеджерлік қабілет-қарымын Керекудегі 
С.Торайгыров атындагы Павлодар мемле- 
кеттік университетін өрге сүйреп, үлттық 
аккредиггеу орталыгының жогары оқу ор- 
ындарын ранжирлеу корытындысы бой
ынша Қазақстанның бес ең үздік коп са- 
лалы жогары оқу орындарының бірі ретін- 
де мойындалуы жэне еуропалық стан- 
дартка сай білім берудің жогары сапасына 
қол жеткізуге жұмсаган күш-кайратынан 
көруге болады.

Ягни, Ерлан Арыннын халкына, Ота
нына жасаган игі қызметінен түлгалық 
қасиеті калыптасқанын көреміз. Бір көр- 
геиде мінезі қатал корінгенмен, жүздескен 
сэттен кейін жүрегінде ізгіліктің, білімді- 
ліктің, тапқырлықтың, адамгершіліктің 
бейнесі жаңгырады.

Бүгінде озінін нагыз кемел шагына 
келген қайраткердің Отанымыздың когам- 
дық-саяси, элеуметгік-мэдени өмірінде 
әлі талай іс атқарагынына сенемін. Өйт- 
кені, «қазакгың әр өлкесі -  менің туган 
жерім», -  деп жүрген азаматтыц халқына 
берсрі көп.

Сол бойындагы қуатын халқының игі- 
лігіне жұмсауга жазсын.

Гарнфолліі ЕСІМ, 
философии гылымдарынын докторы,

академик.


