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Ү с т а зд ы қ - у л ы  угым. А г а р т уш ы л ы қ- қаст ерлі сала. М емлекет т ік қызмет  -  м аңы зды  міндет. Г ы л ы м  ж о л ы  -  
м ухит ж ол. Б іл ім д іл ік -се н ім д іл ін . П ат р ио т т ы қ- парасат т ылық. Кө ш ба сш ы лы қ-көр егенд іл ік . Қарапайы мдылық
-  қасиет т і қару...

Ө м ірін ің  өр ім ін  осы на у қунды  қасиет т ерімен сабаңтай б ілген б ізд ің  кей іпнер ім іздің «өмірлік» несніні келбет т і емес 
пе, ш ы ны мен. Әлде т ула бойы на т уңгиы қ т ы ңгы лы гы н, қасиет т ердің қунды лы гы н қалайш а қоныст андырган  
деп  қайран қалд ы ңы з ба, буқара! Таң қапм аңы з -  т амсаныңыз. Көре алмай қалмаңы з -  қолпаш т аңыз. Менсінбеу- 
и ііл ік  т аны т паңы з -  марқайыңыз. Ендеш е ол  кім  дерсің, кәпш іл ік. Ол -  б ізд ің  қара ш аңы рагы мы зды ң елтаңбасы. 
Ол - өз қауы м ы н қоргайт ын пырақ. Ол -  оқу ордам ы зды ң от  боп ж аны п т урган озат ы. Ол  -  Елім ізд ің  еңселі 
ері. Ол -  б ізд ің  гана емес, ол  -  «Елінің Ерланы». С.Торайгыров ат ы ндағы  Павлодар мемлекет т ік университ ет інің  
рект оры, экономика гы лы м дары ны ң докт оры, проф ессор, гапым, Павлодар обл ы сы ны ң «Қурмет т і азаматы», 
улагат т ы  уст аз, алпауыт  агарт уш ы Ерлан М ухт арулы  А ры н.

- Ерлан Мұхтарұлы, ер жасы -  елуге 
толғаныңыз қутты болсын. Өткен күндерге 
көз тастасақ, Сіз жасаған жақсылық көп. Сіз 
жайлы айтылатын жақсы сөздер де көп. 
Тәуелсіздікті тұғырына қондыру жолында, 
оны баянды ету муратында Сіз жасаған 
жу мыстар барша мызга үлгі бол мақ. Осынау 
ел мүдцесі үшін атқарып жүрген қызметіңіз, 
мінезіңіз, ултжандыл ық қасиетіңіз әкеңіздің 
тәрбиесінен келген болар?

Иә, мен Алматыда, қазақы ортады туып 
естім. Әкем -  Мухтар Арын елге сыйлы. бе
де/ад) адам бодлы. Әкем қазактын үпы дала- 
сын, оның көрікті Көкшетауы мен кербез Бая- 
нын, кіндік ¥лытауы мен қасиетті Түркістанын 
айтып отырып, менің жерім, менің епім дел 
сөйлеуді үйретті. Әкемнің сол гибратының 
арқасында қазагымның әр жерін - өз туған 
жерімдей керемін.

Балалық еркелікпен ағам екеуіміз әкемізден 
нағыз қазақ қандай болуы керек деп 
сұрайтынбыз. Сонда марқум әкем: «Нағыз 
қазақ бес тірегін білуі керек. Олар- тілі, діні, та
рихы. дәстүрі, атамекені. Тіл -  қазақтың діңгегі, 
елім тілін жогалтса, түбінен шайқалғаны, 
исламнан егер аттаса, ол-қазақтың азғаны. 
Өткенін білмеген алға баспас, дәстүрін 
умытқан ел оңбас» дейтұғын. Осы бес өсиетті 
мәңгі жадымда устап келемін.

- Ерлан аға, сіздің мектептегі озат 
оқушылардың бірі болганыңызды білеміз. 
Ал студенттік шағыңыз қалай өтіп еді?

- Мен 1978 жылы қазіргі әл-Фараби, 
бурынғы Киров атындағьі Қазақ Мемлекеттік 
Университетінің философия-экономика 
культетіне оқуга түстім. Бөліміміз ~ 
ақ іріктелген элитарлық сипатта қалыптасты. 
Тобымыздағы жиырма бес баланың барлығы 
да білімді, жігерлі еді- Сондықган да бір-біріміз- 
ден қалыспай, жарысып оқыдық. Арамыздағы 
бәсекелестік мықты жүрді. бірақ өте тату 
едік. Әркім өз мақсатына жетуге талпынды. 
Ол үшін мықты білім, өзіндік ізденіс қажет 
еді. Жазган лекциямыз аз болып көрінетін. 
Асхананың бір шайы мен екі пирожогына 
тойып алып, бірден кітапханаға тартатынбыз. 
Кешке дейін сонда отырып, жабылар кезінде 
шықпай қойғанымыздан кітапханашылардың 
қуып шығатын кездері де болтан еді. Оқуды 
еш уақыттә босатқан емеспін. Тек спорттан 
жарақат алып, бір күн бармағаным болмаса, 
бес жылдың ішіндегі лекциялардың біреуін де 
жіберген жоқпын. Кілең таза беске оқыдым. Ол 
кездері бестік болмақ түгіл, оқуға түсу дегеннің 
өзі қандай еді. Сондықтан да тырысып, барым- 
ды салдым. Қоғамдық жұмыслен көп айналы- 
сып, көзге түсе бастадым.Осы арқылы небір 
мықты кісілермен де таныстым. Ақырындап 
езімнің ғалымдық жолымды бастап. Киев, 
Ташкент, Ленинградта болдым. Қандай 
ғылыми конференция, жиналыс болма- 
сын барлығына да қатысуга тырысатынмын. 
Алгашқы курстық жұмысыма «Америкалық 
маркетинг» тақырыбын таңдадым. Кафедра 
меңгерушісінің бұны көріп, сурақтың астына 
алғаны да бар еді.Әрине, антисоветтік заман
да бұңдай курстық жумысты қоргау қиын еді, 
бірақ бұл менің ғылыми ізденісімнің жеңісі еді. 
Ол кездері талай галымдар бізге дәріс оқитын. 
Әлкей Марғұлан келді дегенде қужынаган сту- 
денттерден аудиторияда орын болмайтын. 
Біз экономфакта оқысақ та, әдейі келіп, Әлкей 
атамыздың археологи ялық баяндамасын 
тыңдайтынбыз. Керемет қызықты болатын.

Қазір міне ойланып отырсам, менің студенттік 
өмірім көбінесе сондай толган аудиториялар 
мен кітапханада еткен екен.

- Жогарыда спорттан жарақат алдым деп 
кеттіңіз ғой, оның қай түрімен шуғылданып 
едіңіз?

- Университетте журіп кеңілім рэгби деген 
ойынга ауа бастаган. Ерекше қызығушы едім. 
Ақыры өзімді сонда байқап көрейін деп ше- 
илім. Ол кездері булшык еттерім буцырайғән, 
денем әбден шыныққан, оның үстіне спорттан 
ауылым алые емес, күрестен III, шахматтан
I разрадым бар бопатын. Спорттағы улкен 
жетістіктерім ,міне, сол рэгбиге келуден бас- 
талды. Алдымен, университеттің командасын- 
да жүрдім. Кейінірек курамага еніп, КСРО-ның 
спорт шеберіатандым. Қазақстанныңүшдүркін 
чемпионы болдым. Егер сол жолда қалатым 
болсам, им білсін, қазір мүмкін атышулы спорт
смен болар ма едім. Алайда, ғылым деген мен 
үшін әрдайым бірінші түратын еді.

- Оқу бітіргеннен кейін қайда қызмет 
еттіңіз?

- Мен университетті 1983 жылы бітірдім. 
Ректордан Ғылым Академиясына сұранып' 
едім, жібермей қойды. Сейтіп, ғылыми- 
педагогикалық қызметім Абай атындағы Қазақ 
педаготкалық институтында стажер-зертте- 
уші және саяси экономика кафедрасының 
оқытушысы болудан басталды. 1988 жылы 
экономикалықғылым кандидаты дәрежесін алу 
үшін «Ауыл емірінің әлеуметтік-экономикалық 
негіздерін жетілдіру» атты тақырылта дис
сертация қорғадым. 1992-1994 жылдар 
аралыгында Қазақстан Республикасы Прези
дент! жанындағы стратегмялық зерттеулер ин- 
ститутында белсенді жұмыс істеп, 1994 жылы 
«Үлттық экономиканы сараптау бағдары» 
атты тақырыпта докторлық диссертациямды 
қорғадым.

- Ағаңыз Нұрлан жайында да әңгімелеп 
берсеңіз...

- Нұрлан екеуіміз егізбіз. Бірақ ол менен 
физикалық турғыдан мықтылау болып, 15 
минут бұрын дүниеге келген. Егіз болсақ та, 
Нурлан менің агам болып саналады. Осы 
ақиқатты әкем үнемі айтып отыратын. Бул 
ретте де әкеміздің салт-дәстүрін дәріптеу мен 
сақтауга тың болганын айта кеткім келеді. Бір- 
бірімізді сыйлап әрі жылы сезіммен «Нуреке», 
«Ереке» деп атаймыз. Нүрекең мамандығы 
бойынша дәрігер. 12 мыңнан астам операция 
жасаган жоғары дәрежелі білікті хирург ме
дицина гылымдарының докторы, профессор. 
Өмірде әртүрлі қиын жагдайлар болгандықтан, 
оның кәсіби көмегіне түрлі крындықтармен, 
үмітсіз жағдайлармен жүгінетіндер болады. 
Ондай кездерде Нурекең «осымен бітті» - деп 
дүрсе қоймайды. Бар күшін салып, қолда бар 
көмегін көрсетеді. әр жүрекке сенім мен үміт 
уялатуга бар.

- Ерлан аға, бұрынғы студент пен қазіргі 
студенттің айырмашылығы бар деп ойлай- 
сыз ба?

- Айырмашылығы жер мен көктей. Мен өзім 
айтып кеткендей сегізінші сыныпта ғылым жо- 
лына барамын деп шештім. Бул екі фактордың 
әсері. Бірі-аке-шешемнің тәрбиелік жолының 
әсері болса . бірі-білім бағытына түсіретін 
оқыган мектебімнің ықлалы. Қазіргі кезде не 
ата-ана, не мектеп өзінің сол функциясын 
дурыс орындап отырган жоқ. Мектеп бізге 
қандай түлектерін жіберіл жатыр деп сурап 
көріңізші. Жартысынан көбі қүжаттарын балы

сәйкес келген мамандыққа тапсыра салатын 
білімі таяздау жастар деп жауап беруші едім. 
Бул- мектептің жіберіп отырган қателігі. Мек
теп устазы өз шәкіртіне бала кезінен болашақ 
мамандығын тандауға эсер етуі керек. Тіпті 
мугалім болып отырып, қазіргі¥БТ-га өз пәнінен 
дайындық жургізе алмайтын «ереңдері» де 
шығып отыр.Осының барлыгы түлектердің 
келешек мамандығын тандауына бегет бо
лады. Осыдан кейін не дейгің?Ал енді казіргі 
ата-аналарга қараңызшы.өз баласымен үйде 
орысша сөйлеп, менің балам неге қазақша біл- 
мецці дел таңғалады. Оны қазақ тілінің курста- 
рына апарып жаздырады. Бундай бала бойын- 
да еліне деген тшімдей болса да патриоттығы 
болмай қалыптасады.Мен бала кезімде жазғы 
демалыста үш ай жылқы бағатынмын. Әкемнің 
керемет қызықты әңгімелерін, өсиеттерін 
тындайтынмын.Олар мені рухтаңдырып, 
патриоттық сезімге бөлейтін. Өскенде қайда 
баратынымды, кім болатынымды білдім.

- Ерлан аға, Павлодар облысындағы ең 
өткір мәселе -  қазақ тілінің мәселесі десек, 
артық айтқандық емес. Ауыл-аймақтардың 
байырғы атауларын қайтару мен кешелерге 
қазақтың есімін беруде үлкен даулар 
шығып жатады. Соған қарамастан өзіңіз 
бастап, зиялы қауым қостаған ағайын 
бірқатар елдімекеннің, көшенің атауларын 
езгертті. Дзержинский, Советов, Фрунзе, 
Калинин сияқгы көшелер қазір Сәтбаев, 
Бектуров, Марғулан, Шөкин сынды акаде
мик аталарымыздың есімдерімен аталады. 
Осыдан бір жыл бурынғы сухбатыңызда 
орталықтағы басқа да көше атаулары 
ауыстырылатынын айтқан болатынсыз...

- Кереку-Баян еңірі талай дарынды 
тудырған, бесігінде тербеген жер. Мойындау 
керек, кешегі сол арыстарымызды улықгауда 
қазір олқылық кеп. Жер-су, кеше аттарын 
езгертуде кеп қиындық бар. Ол мемлекеттік 
кезқарасты қажетсінеді. Тіпті Президент жа- 
нында осы мәселені шешуге жауапты агенттік 
ашылу керек дер едім. Шаһарымыздағы кей 
кеше атауларын езгертуде алдағы жоспар бар. 
Қабанбай, Бөгенбай, Олжабай батырларга, 
Бәсентиін Малайсары мен Уақтан шыққан 
Баян батырга орталықган кеше беріледі. Бірақ, 
оган тек аздаган уақыт керек. Кезінде Мухтар 
Әуезовтың езі «Абайдан бурын Мәшекеңці 
оқу керек» - деп айп^ан. Сол улы бабамыздың 
есіміне де көше атауын алып беру жолын
да жумыс істел жатырмыз. ¥сыныс хаттар 
жогарыга жіберілді.

- Ерлан Мұхтарулы, бүгінгі қазақстандық 
гылымның кемшілігі неде?

- Әлемдегі ғылыми еңбектердің 90 % 
ағылшын тілінде жазылган. Ал біздіңгалымдар 
ағылшынша білмегендіктен, ол еңбектерді 
оқи алмайды. Яғьи, біз бүгін гылымның 
едәуір белігінен ажырап турмыз. «Болашақ» 
бащарламасының негізінде 500 жас галымды 
оқытып алып отырсақ, бүл ажыраушылықты 
жалгаудың мүмкіндігі туар еді.

Бізде, Кеңес өкіметі тусында «наука 
ради науки» дейтін бір қасаң қагида бола
тын. Галымдар ез еркінше ойлал, қажетті 
еңбектерін жазып, тиісті кітаптарын шыгарып, 
жайбарақат отырган. Олардың ғылыми 
еңбектерінің қоғамға, жалпы халыққа пайда- 
сы бар ма, жоқ па -  оны ешкім сураған емес. 
Ал ғылым ең бастысы қогамға еңбек ету ке
рек. Біздегі басты кемшілік - әлі күнге сол 
ескі көзқараспен келе жатқанымыз. Оны жою

үшін қазір ТАПСЫРЫС керек. Мемлекет езіне 
қажетті нақты тақырыптарды белгілеуі тиіс. 
Ғалымдар соган зерттеу жазып, таласулары, 
бәсекелесулері керек. Мәселен, 2010 жылдың
II жартысында дағдарыстан шығуга байланыс
ты қандай ақыл-кеңес болады немесе үйлерді 
қандай қурылыс материалдарынан салсак; 
болады, соган ақша телейміз деуі керек. 
Ал материалдың жылу сактағыш мүмкіндігі 
қандай болуы тиіс, оны калай дайыңдаңцы
-  осының бәрін есептеп шь»ғару ары қарай 
ғалымдардың атқаратын жұмысы. Бірақ, бізде 
олай емес, «экономика және дағдарыс» де
ген секілді нақты айқыңдалмаған тақырыптар 
қозгалады. Әрине, ондай ғылыми еңбектердің 
еш пайдасы жоқ. Мәселен, дамыған елдерде 
экономиканың 80 % гылымга байланысты бо
лады. Бүкіл жаңалыктарды ғылым арқылы та
уып, іске асырып, соның арқасында дамыган 
елдер. Жапонияда үкімет III деңгейдегі мик- 
рочиптер жасауды тапсырган. Ол чиптерді 
жасауга тек жапон галымдары гана емес, 
басқа да шет ел галымдары қатыстырылып, 
ақыры нәтижеге қол жеткізді. Ill деңгейдегі мик- 
рочиптер бүгінде бар.

Соңғы кезде экономистер кебейіп кетгі деген 
әңгіме шыкты. Бәлкім. дайындалган мамандар 
саны артқан шыгар. Бірақ кез-келген адамнан 
жақсы экономист шықпайды. Қазір еліміздің 
дағдарыстан шығуы осы экономистерге бай
ланысты. Бүгінде АҚШ-тың экномикалық 
есуінің 86 % - ын экономистер қамтамасыз етіп 
отырганы белгіпі дерек.

Қазақстан жогарғы оқу орындарындағы 
басты проблема студенттердің оқулықпен 
гана шектеліп қалуы. Оқулық деген - юріс* 
пе. Амал нешік, біэде студенттердің кебі терт 
жыл бойы ез мамандығының «кіріспесінде» 
гана калып жатыр. Сондықтан студенттер- 
re монофафияларды, ғылыми еңбектерді, 
шыгармашылық жинақтарды оқьггып 
үйретуіміз қажет. Нап>із білімнің қайнар кезі 
сонда жатыр. Бул проблемалардың ушы білім 
берудегі стандартқа кеп тіреледі. Өйткені, 
барлық университеттер министрлік тарапы
нан бекітілген бағдарлама бойынша жумыс 
жүргізеді. Мәселен, Европа университеттері 
білім беру бағдарламаларының 80 %-ын 
ездері қурастырады. Өйткені ол заман тала- 
бы. Біздер де жумысымызды осыңцай жуйеге 
лайыктауымыз керек.

- «Елуіңізді» еліңіз көп көрді демеңіз, 
бірак жарты гасырлық ғұмыр да шағын 
уақьгг емес...

- Иә, әрине. «Елу -  ер жасы» - дейді атам 
қазақ. Қартаюдың езі - өнер. Бірақ өмірден 
еш тәлім мен ғибрат алмай, жастарга жол 
мен жен сілтемей қартаю аздық етеді. Мен кеп 
кездерде қарияларымызга жолданган, жылы 
болып есгілетін «ортамызда ойнап-күліп жүре 
беріңіздер» дегенді түсінбеймін. Үлкендеріміз 
кішілер алдындағы жауапкершілікті ешқашан 
умытпаулары тиіс. Қариялар зиялы болулары 
керек. Өзімізге келер болсақ, біз балаларымыз 
үшін емір сүргіміз келеді. Олардыңболашағына 
асыгамыз. Негізінде ез тарапымнан «елу -  жігіт 
жасы» - дер едім (күліл). Бірақ қалай дегенмен 
озық уақьп езіне тиесілін алады. Жасымыздың 
улгая бастаганы сезіледі.

- Ерлан Мұхтарүлы, Сізді еңселі елу 
жасыңызбен тағы бір қуттықтаймыз. Мәнді 
сұхбат беріп, уақьгг бөлгеніңізге рахмет.

Эльмира Әбетжанова


