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Факультет  ұстаздарының  ішінде  еңбекке  деген  қажыр-қайратының,
ғылыми  зерттеуге  деген  табандылығының  жемісін  көріп,  әріптестері  мен
шәкірттерінің  жүрегінен  орын  алған,  қошемет-қолдауға  лайық  жандар  аз
емес. Дана халқымыз «ұстазы жақсының, ұстамы жақсы» деген ғой. Қашанда
шәкірттерін ғылым жолына бет бұруға баулып, әр сабағында тарих тереңінен
сыр  тартып,  өткен  ғасыр  басындағы  Алаш  зиялыларының  атқарған
еңбектерін  насихаттап,  мұрасының мәні  мен  мазмұнына,  тереңіне  бойлап,
әрдайым оларға тағзым етуіміз керек екендігін еске салып отыратын ардақты
ұстаз,  әдіскер  һәм  тәлімгер  Райхан  Сахыбекқызын  сондай  жандардың
қатарына  қосуға  болады.  Ұлт  көсемі,  алаш  қайраткері  Әлихан  Бөкейхан
«Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден» дейді. Ақыл-парасатымен қатар,
бойынан Қайсарлық, ұлтжандылық, табандылық табылатын Райхан апайды
мінезсіз дей алмаймыз. 

Шынында,  ұстазымыз  –  саналы  ғұмырында  ұлт  руханиятына  терең
тамыр жіберген, жаңа кәсіби білімнің биігіне құлаш ұрған, зерделі ойдың,
парасатты пайымның иесі, шәкірт жүрегіне жол тапқан абзал жан. Әр сабағы
өнеге мен тағылымнан тұратын ұстаз-ғалымның өмір жолына тоқтала кетсек:
Райхан Сахыбекқызы 1967 жылы 9 наурызда Оңтүстік Қазақстан облысында
дүниеге келген. Орта мектепті бітірген соң Алматы энергетика институтына
оқуға  түсіп,  3  курста  аталған  оқу  орнын  аяқтамастан,  өз  еркімен  оқуды
жалғастырудан  бас  тартып,  әдебиет  әлеміне  деген  құштарлық,  қордалы
қасиет тұнған Сөз өнеріне деген алғаусыз көңіл осы саланы таңдауға, бала
күнінен,  мектеп  қабырғасынан  арман  қылған  алынбастай  көрінген  асуды
бағындыруға  алып  келеді.  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық  педагогикалық
университетінің филология факультетіне оқуға түсіп, қазақ тілі мен әдебиеті
мамандығы бойынша тәмамдайды. Ол ЖОО-да білім алумен қатар, «Жетісу»,
«Халық  конгресі»,  «Қазақстан  сарбазы»  газеттерінде  тілші,  арнаулы тілші
болып  жұмыс  істейді.  1996  жылы оқытушылық  еңбек  жолын Қажымұқан
Мұңайтпасов атындағы Республикалық спортта дарынды балаларға арналған
мектеп-интернатта қазақ тілі  мен әдебиеті  пәнінен сабақ беруден бастаған.
Оқытушылықпен қатар, А.Байтұрсынұлы атындағы қорға қарасты мұражайда
ғылыми әрі ұйымдастыру жұмыстарын жүргізді. Содан бергі уақытта Алаш
көсемі,  ұлт  ұстазы  А.Байтұрсынұлының  өмірі  мен  шығармашылық
ғұмырнамасын  зерттеу  нысаны  етіп  келеді.  «Ахмет  Байтұрсынұлының



өмірбаяны,  шығармашылығы»  (мұрағат  деректері  негізінде)  атты
кандидаттық диссертация қорғаған. «Ғасыр саңлағы» (2010), «Ұлағатты ұлт
ұстазы» (2016) зерттеу-монографияларында, анықтамалық-көрсеткіштерінде
Ахаң  тұлғасын  тануға,  ғылыми,  тарихи  мәнін  терең  түйсінуге,  өмірінің,
шығармашылық ғұмырнасының көпшілікке беймәлім тұстарын таныстыруға,
насихаттауға  сүбелі  үлес  қосып,  біртуар  тұлғаның  болмыс-бітімін,  мұра-
мирасын  өз  деңгейінде  зерделеуге  білім-білігін,  қажыр-қайратын  жұмсап
келеді. Ахаң өмірбаянын зерттеу барысында тың дүниелер, құнды деректер
кездестіргенін,  оны  ғылыми  тұрғыда  зерделеудің  оңай  болмағанын  үнемі
айтып  отырады.  Ахаң  туған  топыраққа  сан  барып,  жүрген,  қызмет  еткен
орындарын  аралап,  қадір-қасиет  тұнған  өлкенің  көнекөз  тұрғындарымен
жүздесіп,  әр  деректен  сыр  түйіп,  әр  тасынан  өңір  шежіресін,  ұстаз  өмір
кешкен  кезең  тынысын бағамдап  жүретінін  де  жасыра  алмаймыыз.  Ғасыр
саңлағы  А.Байтұрсынұлының  таңдамалы  бес  томдық  (2003-2006),  алты
томдық  (2013)  шығармаларын  құрастырып,  шығаруға  белсене  араласып
келеді.  2005  жылдан  А.Байтұрсынұлы мұражайының директоры,  кейінірек
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  ұлттық  университетінде  Қазақ  әдебиеті  және
әдебиет  теориясы  кафедрасының  доценті  қызметін  атқарып  келеді.
Р.Сахыбекқызы  бакалавриатта  жүргізетін  «Әдеби  даму  заңдылықтары»,
«Қазақ  әдебиеті  сынының  тарихы»,  «Қазақ  әдебиетін  жаңа  технологиялар
негізінде  оқыту»,  «Қазақ  әдебиетінің  типологиясы»,  «Қазақ  прозасындағы
психологизм», «ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті»; магистратурадағы «Әдебиет
поэтикасының  өзекті  мәселелері»,  «Әдебиеттанудың  методологиялық
мәселелері»,  «Әдебиеттің  теориясы  және  риторика»,  «Композицияның
поэтикасы және нарратология»,  «Қазіргі  заманғы технологиялар мен әдеби
талдау әдістері», «Қазақстан әдебиеті сынының негізгі даму тенденциялары»,
«Типология  және  стиль  теориясы»  т.б.  пәндерді  студенттер  мен
магистранттардың  қызыға  тыңдап,  ғылым  жолын  таңдауда  бірігіп  атқарар
істердің көкжиегін кеңейтетін зерттеулермен айналысуға тырысады. 

 XX  ғасырдың  басында  қазақ  халқы  аса  ірі  қоғамдық-саяси
өзгерістермен қатар  ауқымды рухани жаңғыруларды да  бастан  кешіп,  осы
кезеңде ұлтын оятуға,  санасын серпілтуге,  алға жетелеуге ұмтылған зиялы
топ  қалыптасып,  соның  жетекшілерінің  бірі,  рухани  көсемі  Ахмет
Байтұрсынұлы  болғаны  ақиқат.  Қазақ  ұлттық  ғылымын  жолға  қоюда  да,
негізін қалап, жүйелеуде де  Ахмет Байтұрсынұлы еңбектерінің маңызы зор.
Ахаңның  әдеби-ғылыми  мұрасын,  шығармашылық  ғұмырнамасын  бір  ізге
түсіріп, жүйелеп, кешенді тұрғыда зерделеуге, жаңаша көзқараспен зерттеп,
мәні  мен  маңызын  нақты  дәлел-дәйектермен  ұсынуда  ерекше  ыждаһатпен
еңбек етіп жүргендердің қатарында Райхан Сахыбекқызы да бар.

Райхан апайымыз Ахмет атамыздың мұражай үйіне басшылық жасаумен
қатар,  мекеменің  мемлекет  тарапына  өтуі  үшін  де  талай  тындырымды,
жемісті  жұмыстар  атқарып  келеді.  Ахаң  мұражайын  көпшіліктің  келетін,
рухани  қажетін  өтейтін  орынға  айналдыруға  кеткен  еңбек,  аққан  тер
нәтижесіз  қалмады.  Қалың  бұқараның,  руханият  өкілдерінің,  қала,  үкімет
баасшыларының  назарына,  қаперіне  салып,  мемлекеттік  деңгейдегі



қамқорлықтың қажет екенін алға тартудан жалықпады. Үстіміздегі жылдың
басында мемлекет және қоғам қайраткері Иманғали  Тасмағамбетов: «Ахмет
Байтұрсынұлы мұражай-үйін мемлекеттік меншікке беріп, оның мәртебесін
республикалық  деңгейге  көтеріп,  ғалымның  ғылыми  еңбектерінің  10
томдығын жарыққа шығарып, ғалым мұражайының ғимараты республикалық
маңызы  бар  Тарих  және  мәдениет  ескерткіштерінің  мемлекеттік  тізіміне
енгізілетін  болады»  деп,  үміт  сәулесін  қайта  жаққаны  көңілге  зор  медеу
болғаны анық. Ахаң ұстаған, тұтынған дүниелер, көзі тірісінде жарық көрген,
қолының ізі  қалған рухани мұралары, заманның тынысын сездіретін өткен
күндер елесі, жаңғырығы тұнған рухани мәдениет қазыналары бүгінгі ұрпақ
саанасына  сәуле  түсіріп,  жансарайын  жадырататыны  қуантады.  Әрине,
мұражай қай кезде де халқына қызмет етіп, ғасырлардан сыр шертіп, Алаш
рухын  асқақтатып,  Ахаң  мұрасын  насихаттап  келеді.  Мұнымен  қоса
мұражайға әр кездері Гүлшара Әбдіхалықова, Бауыржан Байбек, Ғалымқайыр
Мұтанов,  Кенжеғали  Сағадиев,  Рахман  Алшанов  т.б.  сынды  елге  белгілі,
зиялы  қауым  өкілдері,  ұлтжанды  азаматтар  қамқорлық  танытып  келеді.
Университет  ректоры  Ғ.Мұтанов  қыркүйек  айында,  Ахаңның  туған  күні
қарсаңында  мұражайда  болып,  ұлт  ұстазының  ұлағатты  өмірінен
тағылымдық  дәріс  оқып,  оны  үнемі  өткізуді  де  қолдап  жүргенін  білеміз.
Студент қатарына қабылданған соң Ахаң үйіне экскурсия жасап, дәріс тыңдау
1  курстықтар  үшін  дәстүрге  айналды.  Қала  мектептерімен,  түрлі  мәдени
ұйымдармен қарым-қатынас жасап, саяхат-экскурсия, түрлі деңгейдегі әдеби-
ғылыми шаралар, оқулар, рухани кештер де мұражай жұмысының қарбалас
екенін танытып тұр. Таяуда ғана Алаш арыстарының рухына бағышталған ас
та  Ахаң  мұражайында  өтіп,  елдің  алғысын алды.  Ұйымдастырушылардың
белортасынан Райхан Имаханбеттің жүргенін көріп, көңіліміз сүйсінді.

 Райхан Сахыбекқызы жарты ғасырға жуық ғұмырында білімділігі мен
біліктілігінің, қабілеті мен қағілездігінің арқасында көпке үлгі, іске ұйытқы
болып,  ұстаздық  пен  ғалымдықты  ұштастырып,  азаматтық  деңгейден  де
көрініп,  ата-ана үмітіне,  Ахаңның асыл тұяғы Шолпан апайдың аманатына
қиянат  жасамай,  адалдық  танытып  келеді.  Өнегелі  ісі,  өркенді  қызметі
болашақ  ұрпаққа,  өзі  тәрбиелеп  жатқан  шәкірттеріне  де  жұғысты  болып,
жалғасын  таба  берсін  деген  ниеттеміз!  Еңбегіңіз  жансын,  алаштың  аяулы
қызы!


