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- Ерлан Мүхтэрүлы , озіңвбен 
кезекті рет сүхоаттасуы м ыюы ң 
ө з ін а ік  сеБеБі Бэры белгіп і. 
Соноықган. «Қамал алар қыоык, 
белесті артқа тастап, ер жасы 
саналаты н елуге апк, Басқан 
қалап екен. ж аң а Белес Сізге 
канаай  коңіл-күп сыплапаы. 
кала іі кабылаапсыз?» ае ге н  
сауал ко пш іл іктің  ко ке ііін п е  
сапрап жатыр аеп оһлагімын...

- Қазақтың «Елу жылда ел жаңа»
1 деген сөзі бар ғой. Бала кезімде,

әсіресе, ауылға барғанда біраз 
ағалар маған ақсақалдай болып 
керінетін. Қазір ой жүгіртсем, сол 
кезде ол кісілердің жасы кырыкта 
ғана. Бірақ, көз алдымызда үлкен 
адамдар секілді елестейтін. Қазір 
жасы елуге келсе де, жап-жас болып 
көзге шалынатын замандастарымды 
көріп маркаямын. Тамаша. Меніңше, 
казактың адам жасына катысты 
айтылған уғымдарына өзгерістер 
енгізу керек секілді ме, қалай өзі. 
Біздің ултта отыздан аскдн, кырыкка 
кдцам басқан азаматтарды »Жігіт 
ағасы» дейді. Соған орай, «Жігіт 
ағасы» уғымын елу жасқа дейін 
узартуды ұсынар едім. Ал егер 
турасын айтсам, езімді «Жігіт 
ағасыңдай» сезініп отырмын. Өткен 
өмірдің белестерінде азды-көпті 

I істер тындырдық, жетілдік, бойдағы 
қабілеггі таньгпық. Әлі де аянбай 
еңбектенуге бейілдімін. «Дурыс 
қартая білу де - енер» дейді 
даналар. «Алпыска келгеннен 
ақыл сурама, бата сура* деген 
де бар. Сол айтпақш ы, 
алпысқа дейін өзгелерге 

і ақылымызды айтып, үлгі- 
өнегемізді көрсетіп жатсак. 
осыдан артык, бакыт бар ма 
б із  үш ін? Ш ы нтуайты на 
келгенде, елу деген жасты 
өзіңнің өсіп-өнген, аралас- 
күралас б олған ортаңа 
байланысты қатты сезінеді 
еке н с ің . Н еге д есе ң із , 
қылшылдаған жиырма бесте, 
орда бузар отызда, берісі қырық 
жаста бәрі өз орнында болатын 
сейлді. Өмірлік бағыт-бағдар берген 
әке-шешең аман-есен, туыстарың 
қасыңца, жора-жолдас, замандастар 
өз катарыңда - бәрін көрдік, 
замандас болдық дегендей. Енді 
елуге табан тірегенде солардың 

! кебінің қатары қатты сиреп қадды. 
Өкінішке карай, казір егізім Нурлан 
екеуіміз осы жаста әулеттегі ер 
адамдардың ең үлкені болып 
каддық. Қулын-тайдай тебісіп бірге 
өске н , б ір ге  оқы ған  ж ора- 
жолдастардың біразы бақилық 
болып кетті. Заман өзгеріп жатыр. 
Сондықтан да, б ірге өсіп, көз 
үйренген орта әрдайым аман болса 
екен деп т іл е йм ін . Ж асты ң 
улғаюымен бірге ескен ортаңның 
да азайып бара жататыны жанға 
батады екен. Баска адамдар өмірге 
еніп жатыр, басқа жағдайлар, 
уғы мдар, үрд істер алмасуда. 
Осының бәріне сайкес болу, лайыкты 
деңгейден керіну керек...

- Сіз ка ш а н а а  өсіп-онген  
ортаны . ө м ір л ік  Бағаар  
Болған әк е  түлғасын. руханп 
каты настаоаы ң е т ке н і м е н  
Бүгінгі о за pa саБақгастығын жпі 
аптасыз. Мүның сыры неае?

- Әрине, мен де қазіргідей 
болмы спен б ірде н  аспаннан  
салбырап түсе салған жоқпын. 
Алпысыншы жылдардың басында 
дүниеге келіп, көнекез буынның, 
олардан үлгі алған бергі 
тулғалардың акыл-енегесін керіп, 
естіп өстім. Бул - мен үшін айрықша 
сабакгастықтың желісі. Сондықтан 
да езімді бурынғы мен бүгінгінің 
өзара сабақтасқан көпіріндей 
сезінемін. Жалпы, сабактастық неден 
керінеді? Ең алдымен дәстүрлерден 
аңғарылады. Көненің көзін керген 
әкем улттық дәстүрлерді, рухани 
қарым-қатынастарды біздерге  
дарьпып кетті. Әкем Мухтар улттык 
рухты, бағзыдан кдлыптаскдн казакы 
болмысты үлықтау бағытында 
орасан кеп еңбек жасады. Өмірін 
тутасымен сол жолға арнап, әр іске 
жүрегімен ден қойып, жанын салды. 
Con болмыстың бүтінде мен арюылы

! сабақтаса, одан ары жалғасын тауып 
жатқаны болар. Ертістің Павлодар 
өң ір іне, Баянауыл атырабына 
келгенге дейін де, осындағы он 
б ір жылда мен де коғам ды  
кдзактандыру, рухтандыру ісіне бет 
бурдым. Гіліміздің, мәдениетімЩуң, 
улттык, куноылыктарымыздың баға 
жетпес қад ір-қасиетін жоғары

қойып, бул ретте, айрықша тулғалык 
кдсиет пен кдбілет танытқан әкемнің 
жолын маңсук етіп келемін. Әкем 
терең ойлы ғалым, парасатты устаз 
болса, мен де бала күнімнен бастап 
сол үдеден шығуға талпындым. Әкем 
белсенді әрі іскер ректор болып 
кызмет жасаса, мен де әкем салған 
сара жолға түсіп, ректор болып 
отырмын. Ол кісі - сегіз қырлы, бір 
сырлы, зияткерлігінде шек жоқ адам. 
Бес тілде еркін жазып, сөйлей алатын. 
Осы қыры да аздап жуғысты 
б олғаны н  мақтан  етемін. 
Сабактастықка нақты мысал келтірер 
болсам, әкем Ақтебе институтына 
ректор болып барған туста еңір әб 
орыстанып, улттық рухтан алшақ

үлыктал, кесенелерін кетеріп, кептеген 
істер атқардық. Сәтін салса, таяу 
уақытта Исабек ишан хазіреттің 
кесенесі салтанатты түрде ашыпады. 
Будан да өзге кептеген шаруапарды 
жүзеге асыра алдық. Осының барлығы 
әкем нен, қала берді, кеш егі 
алы птардан ж уғысты  болған 
сабақтастық деп уғынамын.

Қ а р а  ш а ң ь ір а к, -  
СТораііғы ров аты ндағы  ПМУ-ге 
ректор Болып келгеніңізге 11 т ы л  
то л ға н  е к е н . Осы а р а л ы қта  
ун п в е р с п т е т т і л а м ы т ы п  қа н а  
қ о п м а п . түта ста һ  о ң ір п і 
р у х т а н а ы р у  ж о л ы н а а  к о п  іс 
а тқа р ға н а ы ғы ң ы з  ж ур ткэ  аян. 
Кош е. ж ер-су атаулары. үл тты қ

Ерлэ н  М үхтэрулы  АРЫН — кк е о  Басшы, ғалы м, үстаз, кр ғам  
іф ііраткер і. Бүгінае ео ж асы  елуоі б ағы ноы ры п оты рған он ы ң  
ес ім і облыс пен  республика ко л е м ін п е  ке ң ін е н  таны м ал . 
Ү л тты қр ух ты  ул ы қга у ж ол ы нп а  гф іры к,атанға ж ү к  боларлык, 
ж ауа пкер ш іл ікт і кэ ііы сп а һ  кө те р іп  кел е  ж а т кэ н  түлғаны ң  
б үгін гі аптар о і іы  да -  на ғы з үсгазға. ға л ы м ға  т э н  парасатты  
пікірлер.

Ерлан АРЫН,
С .Т о ра й ғы р ов  а ты ндағы  П М У  р е к т о р ы , э .ғ.д ., 

пр о ф е с с о р , о б л ы сты ң  м әсл и хатты ң депутаты :

САБАҚТАСТЫҚТЫН ҮЛАҒАТТЫ
ПӘСТҮРІН СІНІРГЕНІМЕ РЮАМЫН

жатқан еді. Сонда алдымен казактың 
қанға с іңген салтымен улттың 
мақтанына айналған әруақтардың 
басына барып, тағзым етіп, рухты 
есел еуд ің  жаңа жобаларын 
ойластьір>ған екен. Тама Есет батыр, 
Кетібар батыр, атақты күйші Қазанғап 
сынды тулғалар жерленген корымды 
көріктендіріп, кесенелерін көтеру, 
белгі қалдыру бастамасын жолға 
қойды. Әбілқайыр ханның, Исатай 
батырдың жерленген орындарын 
тауып, белгі қойды. Ол істердің бәрін 
халык, жақсы біледі, жырдай айтады. 
Мундай улағатты, рухты істерден мен 
де сабақ, үлгі-өнеге апып, кейін 
Кереку-Баян жеріне келгенде өз 
алдыма үлкен мақсатгар қойдым. Сол 
мақсаттары м әр іптестер ім м ен, 
ш ә кір тте р ім м ен  қо я н -қо л ты қ 
арапастықта іске асып, кептеген 
рухани қүндылы ктар халықтың 
игілігіне айналып отыр. Осыған 
журтпен бірге ерекше қуанамын. 
Бір ғана Баянауылдың өзі неге 
турады?! Маған кейбір аудандардың 
басш ы лары: «Ереке, қаш анда 
Баянауылды бөле-жарып жиі айтасыз, 
Баянды алға қоясыз. Баяннан баска 
аудан жок, па өзі?» деп әзілдеп жатады. 
Мен: «Эрине, аудандар бар. Бірақ, 
Баянауыл - ауданнан да ауқымды 
уғым, аса зор арі улттык рухымыз 
үшін кастерлі өлке» деймін. Ректор 
болып келгенде университетте, облыс 
орталығында сол Баянауылға, ол 
жерден шыккан алыптарға катысты 
аса ештеңе байқалмады. Бул кдлай, 
каншама біртуарларды тудырған 
Баянауыл туралы уғым неге жоқ деп 
таң қалдым. Сосын осы олқылықтың 
ойсыраған орнын толтыруға кірісіп 
кеттік. Осы өлкеден түлеп ушкан 
даңкты 11 түлғаның қоладан мүсінін 
қуйдырып, университетіміздің алдына 
орналастырдық. Олардың барлығы
- ғылым-білімге, мадениет пен 
рухка қатысы бар ерен тулғалар. 
Студенттер күнделікті сабакка келген 
сайын Буқар жырау, Мәшһүр Жүсіп, 
Султанмахмут, Қаныш, Ш апық, 
Жүсіпбек жане тағы да баскдцай 
даналардың мүсіндерімен қауышып, 
сәлемдескендей күйге еніп жатса, 
жырларын жатқа оқып, еңбектерін 
бойға сіңіріп жатса, рухтану деген 
осы емес пе?! Әрине, Кереку өңірінде 
Естай, Майра, Иса сынды талай дара 
тулғалар да, А қкөл-Ж айы лм а 
атырабында И сабек ишандай, 
Жандарбек кожа атадай касиеті мол 
жандар да тірлік кешкен, ғасырлар 
өтсе де, еш мәнін жоғалтпас енеге 
қалдырған. Олардың да есімін

р уха н п  қү н а ы л ы к т а р . ү л т т ы к  
тэрБпе секкш і сан түрлі бағьптағы  
Істерге Б астамаиіы л аа  Волып 
ж үр с із . Қ а з а к ы  б о л м ы с  п е н  
р ухы  Б іраз Б уры н  ке н ж е л е п  
қа л ға н  б іза ің  ө ң ір а е  осы на ап 
үл тты к, м әсе л е л е р ге  араласу. 
Б астам аш ы п Б олы п н ә тп ж е ге  
жету оңап шаруа еместігі Белгілі. 
Кеаергіге кпл ігіп. гчағажу ко  о ген 
кезаеріңіз коп  Болаы ма?

- Тәуелсіздік алғалы жастардың 
ултты қ намысы , кө зқа р а с - 
устанымдары жоғарылады. Рухка 
бетбурыс зор. Кезінде әкем Алматыда 
казак мектебінің жоқтығына қатты 
налып: «Ойпыр-ай, ертең әкенің сөзін 
түсінбейтін боласыңдар-ау...» деп 
отыратын. Сонда бала жастағы мен: 
«Әкенің сөзін түсінбегеніміз несі, 
калайша түсінбейміз?» деп ойпаушы 
едім. Оның бәрін кейін тереңнен 
зерделеп естік кой. Ол кісі елімізде 
орыстандыру калай ж үргізілсе, 
казақтандыру да солай каркынды 
болуы керек деп кадап айтып 
отыратын. Маркум Ғабит Мүсірепов 
«Бізде бурын ултшыпдыкпен қалай 
күрес жүргізілсе, енді үлтсыздыкпен 
солай күрес жүргізу кажет» деген 
екен. Бурынғы идеология у тәрізді 
болса, сол удың уытын, бетін 
кайтаратын аса күшті «дәрі» болуы 
керек. Ол - әрқайсы мы эды ң  
рухтануымыз. Әкем казак тілін 
дамьпуға ерекше күш салған жанашыр 
болды, ономастика маселелерімен кеп 
айналы скан. Талай тарихи 
атаулардың кайтарылуына мурындык 
болды. Тіпті, кеңестік билік күйіп 
турған кеэ д ің  өэ інде Ақтәбе 
институты на Қудайберген
Жубановтың есімін беру женінде талап 
койып, кужаттарын Мәскеуге барып 
дәлелдеп бекіггіріп алған. Ал ол түс 
Қудайберген ағаның әлі актала 
коймаған кезі еді. Булактың кезін 
ашып, бастама көрсетсен, бағыт 
беріп, түсіндірсең, халык кдбылдайды, 
колдайды кашанда. Ең бастысы - 
намыс! Намыс болмай, улттык сезім 
болмайды. Намысты қамшылау керек. 
Онсыз ешкандай игілікті, натижелі іс 
тумайды. Осыдан біраз бурын Қаныш, 
Әлкей, Шалық, Әбікен сыңды дара 
тулға-академиктердің есімдері облыс 
орталығының белді кешелеріне 
берілгенін журт куптай, колдай 
кабыпдады. Сол көшелерге барып, 
пәтер-пәтерді аралап, түсіндіру 
жумыстарын да жүргіздік. Қазағы 
болсын, басқасы болсын - бәрі де 
дурыс деген пікір айтып, куптады. 
Жалпы, мундай мәселеге қарсы

шығатын кісілердің саны көп емес. 
Және карсы болатындар жастар 
емес, бурынғы кеңестік партияның 
кезінде еңбек етіп, түрлі лауазым 
аткарғандар, әлі де ескілікті аңсап, 
ескілік калыпта ойпайтындар ғана. 
Қызыл империя кезіндегі кызыл туға 
телміріп, соған жабысып алған ондай 
ж андар бу гін г і қо ға м ға  еш 
бейімделгісі жок. қаз іргі уакыт 
ағымымен үзеңгілескісі келмейді, 
пе нд еш іл ікке  бой алдырады. 
«Болмаймын д ейд і қай  к іс і - 
Болдырмайды Таңірісі!» деген бар. 
Тәуелсіз Қ азакстан ны ң  туын 
темендетпей, б угін гі ж астарға 
парасатты ақыл айтып, бағьгг сілтеп 
отыратын аға буын әркез қоғамға 
ауадай кажет. Егер бурынғыны 
кө ксе п , буры нғы  идеология 
шеңберінде ғана емір сүріп, казіргі 
өзгерістерге суык көзбен жактырмай 
карайтын болса, онда ештеңеге 
араласпай тыныш отырғаны абзал. 
Қала кешелеріне, оқу орындарына 
айгілі түлғалардың есімдерін беру 
туралы усыныстарымыз әлі де 
жеткілікті. Ол жөнінде тиісті орындарға 
б ірнеше мәрте усыныс хаттар 
жолдадык Бул - үлтымыз бен рухымыз 
үшін аса маңызды мәселе.

- А пты ңы зш ы . унпверситет- 
тегі ректорлык, м інаетІңЬге крса 
қа т -қа Б а т  ц о ға м а ы к , ж ү м ы с - 
тароы  -  түрлі компсспялароың. 
Бірлестіктео м ен қамкррш ы лы к, 
кеңестерінің мүшелігі, оБлыстык, 
мослихаттың яепутаттығы сляқпэі 
ж үм ы старды  катар алы п ж үру 
кан ш апы кты  кпы н?

- Жоғарыда айтып өттім, менің 
әкем үнемі улттык рухка катысты 
қоғам ды к жумыстардың басы- 
касында, бел ортасында жүрді. Бірде 
мен кабинетінде бірге отырып: «Әке, 
булардың бәрі коғамдык жумыстар 
емес пе?» - дегенім бар. Сонда акем: 
«Айналайын балам! Есіңде болсын, 
мен езімнің касіби кызметімді бес 
саусактай біліп, бул бағыттағы 
міндеттерімді жүйелі әрі натижелі 
аткдра, орындай аламын. Мен үшін 
ол киындыкка жетелер жумыс емес. 
Егер осы кабинетімнен ешқайда 
шыкпай, оқу үрдісінен ары аспай, 
отыра берсем, алға қойған азаматтык, 
максаттарым мен міндеттерімді 
ешуакытта жузеге асыра алмас едім. 
Мүмкін ректор да бола алмайтын ба 
едім. Оку орнының ректоры болу - 
түлға болу деген сөз! Ал өзіңнің 
тулғалык болмысың мен қасиетіңді 
тек оқу орны ңдағы  т ікелей

міндеттеріңмен ғана керсете, таныта 
алмайсың. Ғалым, устаз, улттың уланы 
ретінде үнемі қоғамдык жумыстарға 
белсене араласып, әр іске 
бастамашыл болуың, әр істің бел 
ортасында жүруің керек», - деп еді. 
Сол акылшы сез менің болашак 
өміріме бағдар болды. Мен үшін акем 
Мухтар Арын, Евней Бекетов, Мәлік 
Ғабдуллин, Телеген Тажібаев, 
Кенжеғали Сағадиев, Мырзатай 
Ж олдасбеков сынды б іл ікт і 
ректорлардың дара тулғасы үлкен 
өнеге болып табылады. Бүгінде 
солардың сара жолындамын деп 
рухтанып, жасап жатқан әр ісім 
алдыңғы буын ағалармен езара 
сабактас, лайыкты деңгейде болса 
деп талпынамын. Өмірден т ү й г а ^  
тәжірибеме сүйене отырып, б ү п і^ Р  
жастарға тулғалык касиеттермен ғана 
жаксы ректор бола аласындар дер 
едім. Тусіне білген, байыбына барған 
адамға тулға деген уғым аса зор 
мағына мен маңыз береді! Мысалы, 
бүгінде ғылым жолында дәреже 
корғаған докторлар мен кандидаттар 
кеп, бірак олардың барлығын бірдей 
«мынау ғалым» деп айта алмайсың. 
Тулға болу да оңай емес. Мемлекеттік 
университеттер дербес жатқан арал 
емес, халык үшін ашылған. Мүмкін 
жеке меншік оку орындарының 
кездегені баска болар. Ал халыктың 
игілігі үшін ашылған оқу орындары 
халыктык іспен шуғылдануы керек. 
Мен қоғамдьіқ жумыстардан ерекше 
pyx апамын, рухтанамын. Жастардың 
арбірі солай тәрбиеленуі керек деп 
есептеймін.

- Түпғапык, кд ае ттер о ! бопға 
сіңіру  ү ш ін  не  ж ет іспеп ж атуы
МҮМКІН?

- Оған қатысты узақ әңгімелеуге 
болады. Негізінен, рухани турғыдан 
толысу арқылы тулғалык касиеттерді 
сіңіруге кімге де болсын кең жол 
ашык, Біз университетімізде «Рухнама» 
сериясымен 50 томдыкты шығардык. 
Не үшін? Өкінішке карай, біздің 
көбіміз бос мақтанға бой алдырып, 
оры нсы з дауласы п жатамыз. 
Атымызды білеміз, бірак затымызды 
танымаймыз, білмейміз. Мысалы, 
езбек ағайындарға «Әл Фараби 
бабамыз өзіміздің казак» деп кеуде 
урамыз. Ал сол Әл Фарабидің кдндай 
еңбектері, істері, әмірлік өнегелері 
бар екен інен  бейхабар 
замандастарымыз кдншама. Қасиетті 
Түркістанды екінш і М екке деп 
мактанамыз.
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Бірак. Қожа Ахмет бабамыздың 
хикметтер*і, артына кдлдырған аманаттай 
кунды ойларын кім окыды? Тағы 
баскаларын алып карайык. сондай 
жағдайдамыз. Сондықтан. әр 
куңдылыктын. тулғаның атын ғана емес. 
затын да, яғни рухани жағынан 
куноылыктык алшемін де, ішкі мазмунын 
да тереңнен танып-білуің керек. Мен 
университеттеп барлык жобаларға, 
жұмыстарға студенттерді көптеп 
тартамым. Біршшіден, өмірлік сабак 
апады. рухани жағынан толыса түседі 
Екіншщен кейін сондай б*р айрыкша 
жобаға катысканмын деп мактанып 
айтып отырады. рухтанады. Қазірп 
уакытта оку орнымыздың еш жерде 
қайталанбайтын өзіндік брендтөрі 
калыгттастырылғанын мақтанышпен айта 
аламыз. Ол - Мөшһүртану бағыты. 
Мәшһүр бабамыз жайлы толыкканды 
маліметтер базасының орталығы 
жасақталған Осында аса мол мүра, 
деректер крры бар Мундай жобалар 
көп бопса, оку орнының ғана емес, 
облыстың аты алыска тарайды. Кдзірп 
жастарымыздың кызығушылығына қатты 
куанамын. Өлшемі биік үғымдар бойьінша 
азаматты*,, тулғалық көзкарастары мыкты 
калыптасып отыр. Ертең олардың 
әркайсьюынан толыкхднды азамат, қрғам 
кайраткврі шығатынына күмән жо<. Ең 
бастъюы - ғылыми бағьпка бетбурыс, 
талпыныс эор.

- Әоуакьітта әкеңіза і онеге 
тутасыз. Өз отбасыңызаа бала 
тарблесіне ә іір ы қш ә  сллатта

- Ею баоамыз да - Баянауыл ayданы » 
^^Академик Сәтбаев атындағы ауылдык. I 
ЧРоиругпн түмалары Куэлистерін сю/гай деп .

алдык Біэ үшін осының өзі тамаша ! 
тәрбиенің бастауы болып табылады. { 
Рәбиға кыэымыз Баянауыл жөнінде жиі 
сурастырады, гуғаи жерінде талай марте 
болды. Кдныш атасы турапы жаксы 
бшеді. Экем Мухтар “Қазақтың барлык 
жерін ортак мекенім деп кабылдайгтын 
кағыз казак болу кажет'- дегенді жиі 
айтушы еді Кен байтақ еліміздің касиетп 
жерінің бірі Баянауыл біз үшін айрыкша 
ыстык Кейде: «Ерлан бауырым! Сен 
өзіміздін павлодарлык., баянауылдык, 
азамат, кулік ехенсің ғой» дөп 
жататындар да бар. Актөбе журты 
әкемнін әупетін езімізден шыккан дейд).
Өз әулетімнің жартысы осы Кереку 
өңірінде туды, соған мақтанамыз. 
Қазақтын ар елкеамен маркдямыз Руды 
биту - текп тану! Өюнішке карай, руды 
бөліну үшін тануға тырысатындар 
баршылык, әлі Рух екі нәрсеге 
байланьісты - текхе және ортаға. Қазак 
шешеге карал кызды таңдайды. ауылына 
кдрап азаматын таниды Осының бәр» 
бекер дуниелер емес. Жаксы әулеттің 
урпағы жаман ортаға түап кдлуы да - 
емірдің кубылыстары. Балаларымызға 

^^кы ның бәрін уғындырып келеміз.
- О зің ізпен 15 м пн ут  6уры н 

оүипеге келген сыңарыңыз Нүрлзн 
жонінле не агттао еоіңіз?

- Иа, Оіздін арамыз 15 минут кана 
Егіз болсақ та, акеміз -біреуін улкен 
болуың керек» деді. Содан Нурлан мен 
ушін аға болып саналады Оған Нуреке 
деймін. женгеме Шәрбану жеңгей 
деймін Солай уйрендк Менің балаларым 
ол кісілерді -Үлкен әке». -Үлкен шеше- 
дел атайды. Олардын балалары мені 
«Кіші аке- атайды. Тамаша әрі 
жарасымды дастүр, өзімізге унайды 
Нурекен - білһсп дәрігер. Он ею мыңнан 
астам адамға операция жасаған. «Дэрын- 
мемлекепж сыйльиынын иегер». Ғылым 
дсясторы, көптеген ғылыми енбектердіп 
авторы. Біркатар жастарға ғылыми 
жетекшшік еткен. Жастайынан талпынысы 
мол болып, бупнде өзі таңдаған кәаби 
бағьпха катты берілген. Академик Камал 
Ормантаевтың шәкірп. хүрург ретінде 
академик Мухтар Әлиевтің тәрбиесінен 
өткен. Нүрекеңмен мактанамын 
медицинада а ты бар. орны бар мыкты 
хирургтардың катарында Айта кетейін, 
зайыбым Риза да - теюі жерцен шыккан 
жан, -Дарын» сыйлығының иегері. 
саясаттану ғылымдарының докторы. j 
ректорлык, қызмет атхдрған. Қызылорда ; 
облысы, Сыр елінін тумасы.

- Адам б оп ы на агы  ічаиааһ 
фспеттеоаі ере»ш»е бағалайсьо?

- Имандылык.. иманжузділік 
қасиеттерін жоғары багалаймын Ислам 
д м  Иман деген аскдк. уғымды бедерлеп 
берген. Жалпы Ислам - кешеп 
ғасырлардан бастау алып, жаца 
кеэеңдерге жетелейпн прогрессивы дін 
Одан соң адамгершілік. рух тазалығы 
мен уилн Ьасты <ундылықтар кдтарынца

^  - Сухбагыңызға рахмет! Мықты 
аенсаулык, жемісті ае  табысты 
еңбек молы жалгаса 6ePdH яеймЫ

Сухбэттасиан Асып ӘБІшев

ТАЛБЕСІКТЕН
Ерлан Мухтарүлының аиесі ~  откен ғасырлын еяінші жартысынлағы улттык 

пнтелппгенипяньің тарі^ын окілі. неміс тілінен Қазак^танаагы түңғыщ цдзақ 
просьессоры. Ақгобе педагоглкалық лнсттутынын ректоры. Benrlnl ғапым әрі 
пепагог Солған Мүхтэр Ары иооты ң  есімі казак, мемлекетінің капта аамуы  
жолынаа курескен тvw anâ пың ашаыңгы катарынпа атапааы. Оның аВес 
аны м  атты еңбегі маоеип-тарпхп тубірімізаің калыптасуына арналган.

Мүхтар Арыиовтын улкен апЪасынаэ vui Sioneii Қазакстан РеспуЗлппъсының 
«Дарын» мемлекетПк сыплығыньің лауреаіъі бар. «Мен озімнің бабаларыммен 
мақганамын».- аеппі Ерлан Мүхтзрүпы. -  Буп ■ .рпактан-үрпакгф таогасып келе 
жат»<дн бага жетпес генотип. СТорапғыров атынлағы Павлодар мемленетгік 
умлвтостттетімің рекгооы ата-анасының аокдсыша бала жастан гылымп еңбектер 
мен сараптамаламіы окута машықганғанын молыноаһоы Себебі, олар бала Срланга: 
*Ғыпым мен маоенпет аоам бопына ешцдноап негізсіз оарымапоы ар< туабітпеһш. 
Оларшяң негізі -  жаиуя» оеп анық бапят-бағоар Веоіп. оміраеп оз жолын таңаауына 
себегкиі болоы. Буп реле Ерлан Арынның тәобпе жаплы on пірімоеріне коңИ ауоаоып. 
эер салсак_

Ерлан АРЫН.
С.Торайғыров атындағы Павлодар 

мемлекеттік университетінің ректоры, 
экономика ғылымдарының докторы.

профессор

Мен осынау ширек ғасырлык, ғүмырымда 
кептеген жоғары мектепген өгтім. Сондыкхан. 
студенттерді казакстандык патриотизмнің 
рүхымвн тәрбиелеу мемпекетіміз&ң тірегін 
нығайту барысыщз маңызды pen аткаратынын 
сеніммен айта аламын. Жоғары оқу 
орындарынын тулектеріие зор жауапкершілік 
жуктвпед). Себебі. оладаын кәсіби біллслліп меи 
азамаггық кемелденуі кдғамның утаен әр* юия 
алеуметтік топтарының микроклиматына 
айрықиіа эсер етеді Мемпөісеппс нығаюы меи 
дамуы сана-сезімнің жоғары болуымен және 
азаматгардын естіліпмен жуэеге асады Мундай 
жағдайларда зиплы кауым екілдерінщ 
маныздылығына баға берудін өзі киын.

Мемлекет басшьюы Нурсултан Назарбаев 
дүниетаным фактілерін екшей отырып, еинішке 
карай, жастар ортасында кадағаланатын, 
патриоттык тәрбиеге бағытталған әлеуметпк 
маныздағы кундылыкгар мен идеологиялык, 
жүмьютағы кемшіліктерге баса назар аударуда 
Өэікмң емрлік гәжірибемиен алар болсам, бүгмі 
таңда жоғары білім ордаларындағы тәрбие 
жумыстары, сонын іилное идеапогиялық тәрбие 
жан-жақты жане кен аукымоа берсліп жатыр 
Еліміздеп кез-келген жоғары білім ордасында 
жастардын көшбасшылығымен оңдаған уйымдар 
мен бірлестистер жемсп жұмыс аткаруда. Бүпнп 
танд ағы казақстандық жоғары оқу орынщры 
жастар тәрбиесіне байланысгы кызыкты әр» 
мазмуңды формаларды ойластырыл, жүзеге 
асыруда.

Меж мынадай сүрак мазалайды Жеке 
тулғаның кдлыптасуына успрт кдраудан кдлай 
арыламыз’  Bine білсек, толыктай, жан-жақты 
кдлыптаскдн тулға ғана халык, алдындағы және 
келаиек урпак алоынаағы жаүапкериилпт сеэіне 
алады. Мундай адамдар біздм куэғамда көл 
допса.. бооң мемлекепмсэ де айрыкда харкымен 
алға басар еді Епбасы Нурсултан Назарбаев 
өзінің бір ютабыңаа -Болашак кззакстандык 
кандай болмак? деп өзімнеи жиі сураймын» 
деп жззыпты - Оның көздері жаңа білімнің 
нарімен жаркырап туруы тиіс Онын акьшы ең 
к*іын талсырмаларды шешуге арналуы керек. 
Онын журеп Отанға деген шеказ курмет пен 
махаббаттан куралуы қажет-

Осы макаламда жастар тәрбиесіне 
байланысты жана формула ойлал табамын деп 
алдыма мақсат крйған емеспін. Макдатым - 
окырман кауыммен толыктай жеплген жеке 
тулғаның калыптасу жолдары туралы өмірлік 
тажірибемнен сыр бөлсу.

УЛТТЫҚ М ІНЕЗ-ҚҰЛЫ Қ
Сірә, сіздерд/ Қазақстан Республикасында 

-зтнос* деген сөзаен басталатын ғыпым турлері 
этноледагогика. этнолингвистика, 

зтномедицина. этнопсихология және тағы да 
басцалары н&штеи қулаш жайып, дамып жатыр? 
деген сурақ мазалаған болар. Кдзакстандык. 
крғамоа иаентифіжаииялык, аоему жумыстарьцоа 
белсеңщ процесс журіп жатыр. Өзге елдердМ 
тәжірибесіне суйенер болсақ, жас урлақты 
тәрбиелеудің жаңа тенденцияларын игеріп 
жаткдңоығын айқын анғаруға болады. Әртурлі 
кезеңді әрі кеп езекті процеслң басында 
этнопедагогика тур. Мәселен. Жапония 
мемлекетін алайык Аталмыш мемлекеттің 
байырғы турғыңдарынан кдлыптаскдн улттык, 
куңцылықтар елдеп төрбие жуйесінде тиімді 
пайдаланьшады

Шетелдік мамандар әртүрлі кезеңдегі 
этностардың этникалык психологиясын зерттеумен 
айналысқан. Ал Кеңес одағы кеэінде мундай әркеттер 
катан бакылауда болды. Үлттык мінез-кулыкты 
мойындау Кенес халкына кудіклен карағанмен тең 
бонды Ұлттық мінез-кулық немесе геңдерлік код 
мыңд аған жылдар бойы атадан-балаға мирас болып 
кала береді. Үлттық мінез-кулыктың непзі - улттык 
менталитетке берілген көзқарас пен кундылыюар 
жуйеа Қонакжайлық, улкенге курмет. кішілер мен 
жепмдерге көмек колын созу, мейцлмдт. дарханпык 
пен ерюндік секілді кундылықтар казак халкынын 
улттык мінез-қушы болмак. Казаюароын кепке белгілі 
екі улттык мінез-кулкынып гармағы бар. Бірі - 
төзімділік. екіншю - толеранттылык,. Мвиш ойымша. 
осы аталған ея қундылык мемлекелміз Тәуелаздж 
алған үакьсгга манызщы рвл агкщшы Осы жоғарьсаа 
аталған улттык, к.ундылык.тармен сзбактвскдн 
кешпеңділік көэкарас пен философиялық непзі 
табиғаттын кудретімен дами бастш і Киіз уйдін 
табадлырыгын аттаған жолаушыны казақтар алдымен 
гамак, бер«п, кудайындай күтеді. Ал содан кейи барып 
мән-жайды сурайды Кешпенділердін улттык мінез- 
кулкындағы қуңдылықтарды айта отырып, казақ 
халкын даріптеймін Абайдын -Қара сездері» 
маңыздылығын алі кунге дейін жойған емес. Мунда 
казак халқының блім-болмысы, салт-дәстурінің түп 
тамыры жатыр. Үлттық сана-сезім бабаларымыадан 
келе жатқан рух аркылы дариды

ЖАНУЯ MEH OPTA
Жануя - непэдп непзі, адам дамүының 

мен омегасы. Ерте заманда бала тәрбиеамен тек 
кана жануя айналыскан жок Оғам букіл ауыл 
адамдары мен к,ориіаған орта да атсалысты. Ауыл
- казак халкынын рухани беоп Бадін бабаларымыз, 
Еуразиямың кеп бөлшне коныстанған көшпенхцлер 
табиғи ландшафтар мен шекгіэ кеністтктерде бағыт- 
бағдар алып отырған Көшпенділердің еміріне 
табиғаттың кдндай эсер* болғандығын бағалудын 
өзі киын. Шексіз кеніслк казақ ултының непзін 
кдлауда әрі дамуында непзп фактор болған дейді 
кдзірп кеэдеп кейбір саясаттанушылар

Менің кептеген калалык курдастарым жазғы 
демалыста ата-аналары ата-әжеанің тәрбиесін алу 
ушін ауылға жібереттндігін ерекше сезіммен еске 
алады. Осындай демалыстар казақ ллмң сакталуына. 
үлпък сана-сезмді жетщщруге енбек етті. Ең бастысы 
кдлалык балалар табиғатпен етене болған ата- 
бабаларынын ортасына тап болғандай болады 
Сталиндік репрессия кезінде кептеген казак 
аүылдары кирады. тубірсмен жоқ болыл кетті. Сол 
жылдарда казак аүыпдарымен &рге казақтың рухы 
да жапа шекті ме деген сурақ мені алі кунге дейін 
мазалайды. Мемн кггпы тзң калэтыным, балабакшааә 
40 баладан куралған бір топка кеше ғана колледжді 
бmpm келген бір тэрбиеші тәрбие. бшім берсе, 
ауылда букіл ауыл журты бір баланы тәрбиелеп, 
женге, тезге салып, тентектерге токтау айтады екен 
ғой Міне, бүгінп куні айтылып журген 
этнопедагогиканын непзі осында жатса керек. Кешеп 
Алаш журтына танылған дарынды тулғалардың бәрі 
де - ауыл тәрбиеон керіп ескендер

Кдлалар - крғамдык формацияның жуйеюлзау̂ иы 
белігі және урбанизация урдюінен кдшып кутыла 
алмаймыз. Бүпнде жер бетіндегі экологиялык 
кауіпсіздік мәселеа бадің назарымызды тағы да 
табиғатхд аударды бойымызға ата-бабамыздың 
канымен сіңген кезкзрастар мен кундылыктар 
жүиесінщ біркелкіліп кдзірп жана замаңда басгы 
мәнюі адам мен табиғаттың катар емір сурут болып 
габылатын жаңа. экологиялык терең мәдениетгің 
кдлыптасуына него бола алады.

Тулғаны коршағэи орта калыптзстырады. Бул - 
априори. Кдзак, халкы «Ұяда не керсең, ушкднда 
соны шерсін» дел бекер айтпаса керек &р ғана 
мьюал келпрейін. Каракесек руынан шыкддн атақты 
шешен Қазоауысты Қазыбекке небар* 13 жасы нд а 
рулар арасындағы шиеленіскен, ауыр дау-

дамайларды шешуді сеніл тапсырып отырған. Ал I 
казакстандык заң бойынша казіргі заманда,
21 -ғасырда емір суретін оның жастас курдасы жасаған ! 
кьшмысы ушін жауап бермейді. Мундай бейкдмдык I 
кайдан кела? Кайгалап айтамын, түлғаны өмір суретін 
ортасы калыптастырады. Ертеде, казак 
ауылдарындағы балалар мен жасеслірімдерге , 
улкендер, гікындар мен абыздар бас косатын турлі ) 
жиыңдарға кдтысуға тыйым салынбаған. Онда жастар 
дастархан басына жиналған аға урлактың әңгімесін ; 
тындап отырған. Муның барлығы олардың ой-ерсінің | 
кеңейіп, бойларында адамгершілік, ужымдык : 
сыйластык касиетгерінің калыпгасуына эсер ететін. I 
Ал казірп заманғы кептеген отбасыларда конак ? 
келгенде балаларды дастархан басына жолатпайды і 
Буған тан кдпуга болмайды. Себебі. ондай отырыстар ! 
кебіне этика, мадени кундылықтар шепнен шығып  ̂
кетеді, адеттв алкогольді ішімщктер ішіледі . Ата- ' 
аналар балаларын үлкендердің мундай -әңгімесінен» ■ 
аулак устау үшін отбасылык отырыстарға I 
кдтъкгтырмайды. Ересектер мен балалар арасындағы 
карым-катынас кебіне соняыларын уйретумен, акыл ( 
айтумен шектеледі. Үйреншікті дүниеге айналып і 
кеткен муноай карым-катынас бала мен зта-анхының j 
ара катынасын ушыктырып, артынша күрделі 
мәселелер тудырып, айтарлықтай киындыктарға ! 
әкелш соқтыруы мумюн

Віріншіден, өскелең үрпактан зтикалык және ! 
мәдени нормаларды сактауын талап ету ушін әға 
урлак өадер* соп талалка сай болулары шіс Балалар > 
барлығын түсінеді. бшеді, жалғандыкты. екіжузділікті 
бідцен сезео» Жастадды гәрбиелеу юңде акылгейсу
- дурью кадам емес. Тек ересектердін мінсіз мінез- і 
кулкына, пайдалы, ізп істерге толы ата-аианың улплі ] 
еміріне байланысты тірі мысал аркылы ғана рухани і 
бай, ултжанды жастадцы тәрбиелеуге болацы

Еюншіден, отбасылык шаралардын мазмунына 
мукиш ден койған дурыс Ол дастархан басына 
балаларды уялмай отырғызуға болатыңдай непзде 1 
курылса ип. Онымен коса, бул кездесулер сәби 
уш*н коғамдык карым-катынаска бастайтын алғашкы і 
баспалдак болуы тиіс.

Үшіншіден. ата-аналар бала тәрбиесіне унемі 
назар аударып, олардың айткандарын орындап | 
отырса да аздык етпейд). Бул ретге баланың толык 1 
кузырында кызмет етуді айтпаймын Кейбір ата- j 
аналар «колымды мезгілінен кеш сермедімнің» куйін ; 
кешед Олар «баланы жастан- тәрбиелемей, сана- I 
сезімі әбден жетіліп, пісіліп болғаннан кейін колға ! 
алады. Ал бул кезде бәрі кеш болады. Біздің ата- j 
бабаларымыз ете орынды әрі ақьшмен істеген деп 
ойлаймын. Себебі, олар баланың былдырын. оның і 
күлкюн, оның ананы-мынаны бслпсі келіп, сурақтар ( 
коюын улкен той ретіңде сәнаған. Соған баса назар { 
аударған. Вала коршаған ортаға байланысты дамып, | 
ер жетед) Мәселен. бадіц жаиуядэ крнаі т̂ар келгенде ' 
Hyp паи екеуіміэдін отыратын орындарымыз бар. 1 
Себебі. біэді әкемо солай тәрбиелеген

Тәрбие саласында манызды рөл аткаратын , 
отЪасылык, салт-дәстүрлер кззіргі уакыгта сацталған t 
бв? Мөселен. мен«» ата-акам стгасжам упкьптаи бостап } 
жаңа дәстүр - отбасымен ютап оку дастүрін ойлап | 
тауып оны жандандырып отырған Олар бір кггагтты j 
кезекпен окыған, Алғашкы он бетін әкем окыса. I 
кейінгі он бетін анам парақтаған. Бул дәстүр же- j 
шеше тәрбиеомен бізге жегл Біз әйелім екеуіміз I 
диванға жайғасып, бір кпапты дауыстап окимыз. Одан j 
кейін ез ойымызды ортаға саламыз. Бүл балапар 
ушін бір жағынан кызык болса, 6tp жағынан енеге Î

Өмірімде бір нәрсеге кол жеткізе алмаған j 
саттерде әкемнен кемек сураған кездер болды ! 
Әкемнің кдлынан бул маселенің түйінін шешу келіп ] 
түрса да. -Тында, балам Өз күшіңмен емір суруге » 
дағдылан- дейтін. Кейгн білдім, бул Конфуцийд/н свзі | 
екен. Егер кандай да бір жетіслкке жетхін келсе, өз j 
кушіңе сен. Әкемнің айткан осы б<р ауыз сезі мені ! 
жеке кезкдрасымды калыптастырып, өз ойымды j 
жетюзуге жетеледі.

Кдзак халкының ортасы галім мен тәрбиеге толы. I 
Маселен, -крянды камыс. ерд намыс алпреді- деген J 
халык макалының ез/нде канша мән-мағына жатыр. і 
Кдзактын ортасы осындай енеге мен тәрбиеге тунып ! 
тур.

Елбасы Нурсултан Назарбаевтыщ *Өз Отаныңның j 
патриоты болу - жүрелңнін Казахстан дел соғуы» j 
деген тамаша свзі бар. Отанға деген күрмет пен 
суйіспеншілж әкенің қанымен. ананың ак сутімен J 
дариды. Нағыз азамапын толыктай кдлыптасуына « 
бірнеше фактор эсер етеді екен. Сонын бірі - t 
устаадын тәлімі.

Кене египетк папирустарда; -Мугалмджтен асхан j 
мамандык жок. Себебі, ол - барлык жерде басшы- j 
деген тамаша сез бар Mine, кене заманнан бер< 
устаадын орны белек болған. Әкемнің -Бес анық - 
атты кпабында азаматтын кдлыптасуына устаздын j 
эсер кеп екенцігі жазылған Ол -устаз- жане -муталім • • 
сөздерінің ара-жіпн ажыратып жазады. Маяыналары І 
бір осы сеэдероін айырмашьшығы бар ма? Үстаз І 
муғалімнен терт белп аркылы ерекшеленеді екен. | 

-улаяатты муғалім - ез ортасындағы беделді әрі | 
білімді адам. Ол кездерде к,олында дипломы бар 
кез-келген адам муғалім атанған;

-улағатты устаадын ой-ерюн кенейтіп, дамытатын 
окушьшары мен шэюрттер» болады.

-улағатты устаз эр нәрсеге бейім келеді.
-улағапы устаз бігамін тек кзна окушыларға 6eptn \ 

крймайды. Ол халықты да тәрбиелейді. Ол коғамның j 
журеп болуға тиіс.

Профессор Ханғали Сүйгншалиев взінің 6<р ( 
сухбатында -Үстаздардын да устазы бар. ( 
Окытушынын бәрі усгаз емес. Ұстаз дегеніме свэмен і 
де, юімен де, тшімен де, сырткы болмыс-бтмімен де s 
өзіне магнитиіе тартып, сымсыэ әтквн ток секищ | 
журегінді шымырлатып. өзіне ынтык етіп. баурап j 
алатын тулға ғана устаз болады» деген екен. Хәюм ( 
Абайдын -Устаздык еткен жалыкпас уйретуден f 
балаға- деген өлең жолоары бар. Нағыз устаз - I 
езін 24 сағат бойы устазбын деп сезінетін аддм j 
Онын журіс-турысы, сейлеген сезі, ок.ушыларға j 
сабақты тусіндіруі - барлығы да келюті болуы тиіс. j

I
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