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Бағдарламалық мақалада дамыған 
мемлекет болып, зерделі де зияткер 
ұлт болып əлемдік аренада ойып тұрып 
өзіндік орын алу үшін қажетті қадір-
қасиеттер  санамаланып айтылған 
болатын.

Елбасы аталған тарихи құжатта 
ұлттық құндылықтарымыз – ұлттық 
кодымызсыз ешқандай да жаңғыру 
болмайтындығын айтты. Ғылым мен 
техника көз ілеспес шапшаңдықпен 
дамып, жедел өзгеріп отырған əлемде 
Мемлекет басшысы айтқандай, ру-
хани жаңғырудың ең басты шарты 
– ұлттық кодымызды, ұлттық мəде-
ниетімізді сақтай отырып,  əлемдік 
өзгерістерге сай жаңаша ойлау жүйе-
сін қалыптастырғанымыз абзал. Ұлт-
тық кодты сақтау дегеніміз, тамыры 
те реңнен бастау алатын рухани əрі 
ұлт тық болмысымызды нығайтып, же-
тілдіріп, оны ұрпақтан-ұрпаққа мұра ету. 
Ұлттық болмыстың өзі біз    дің ежелден 
келе жатқан  салт-дəс  түрлерімізден, 
мəдениетімізден, та рихымыздан, барлық 
рухани құн дылықтарымыздан бастау 
алады десек, атадан балаға мирас болып 
келе жат  қан сол құндылықтарымызды 
заманға сай одан əрі байытып, дамытып, 
жетілдіріп, оны бүгінгі ұрпақтың сана-
сы мен тұрмысына сіңіру арқылы жаңа 
ғасырдың жаңа ұрпағын, жа ңа ұрпақтың 
кемел келешегін қалып тастыруымыз 
қажеттігін ерекше ес кертті. 

Бағдарламалық мақала аясында 
рухани кодымыздың басты тетігі бо-
лып табылатын қоғам үшін маңызды 
көптеген шаралар жүзеге асырылу-
да. Атап айтсақ, латын графикасына 

негізделген қазақ əліпбиі қабылданды 
жəне оны ғылыми-теориялық жəне 
практикалық тұрғыда  өмірімізге ен-
гізудің кешенді жоспары жасалы-
нып, латын əліпбиі негізіндегі қазақ 
тілінің емле ережелерінің жобасы 
сараптамадан өтуде, жаңа əліпбидегі 
алғашқы ақпараттық-танымдық мер-
зімді басылым «Til-Qazyna» оқыр-
манына жол тартты.  Қоғамдық жəне 
гу манитарлық ғылымдар бойынша 
«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 
тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы 
аясында əлемдегі ең үздік жоғары 
оқу орындарында оқытылатын 18 
оқулықты қазақ тілінде сөйлетті.

Ендігі мақсат – осындай баға 
жет  пес дүниені оқу үрдісіне енгізе 
отырып, студент жастарға əлемдік 
деңгейде білім берудің зор тетігін 
қалыптастыру көзделуде. Тəуелсіздік 
жылдарында табысқа жеткен, елі-
міздің əр өңірінде тұратын түрлі жас-
тағы, сан алуан этнос өкілдерінің та-
рихына негізделген  «Қазақстандағы 
100 жаңа есім» жобасы  аясында 
заманымыздың озық ойлы, жасам-
паз, еңбекқор адамдарының есімдері 
мен ерен еңбектері ұлықталуда. Ал-
дымен азаматтық патриотизм, одан 
кейін қазақстандық патриотизмді 
қалып тастырудың бастамасы болған 
«Туған жер» бағдарламасы аясын-
да да ауқымды шаралар жасалуда. 
Сонымен қатар халқымыздың ұлттық 
бірегейлігінің мызғымас негізі – 
«Қазақстанның киелі жерлерінің гео-
графиясы» жобасы аясында қалып-
тасуда.

Рухани жаңғыра отырып, бола-
шаққа бет түзеген халықтың Ұлы 
Даласы киелі жерлерге толы. Біз үшін 
Атырау – Арқа – Алатау – Алтай 
сияқты ұлан-асыр аймақты алып 
жатқан Қазақстанның əрбір сүйем 
жері қасиетті де киелі. Қоршаған ор-
тамен үйлесімділікте өмір сүрген ата-
бабаларымыз «кие» сөзіне ерекше 
мəн беріп, кіндік қаны тамған туған 
жерінен бастап, тарихи жадында 
өшпес із қалдырған тарихи жəне сая-
си оқиғалармен байланысты орын-
дарды киелі де қасиетті мекеніне ба-
лады. «Туған жер – тұғырың, туған 
ел – қыдырың», «Əркімнің өз жері – 
жұмақ», «Ел іші алтын бесік», «Өз елің 
– алтын бесігің», «Бақыр қазан қайнаса 
бəріміздің бағымыз», «Туған жердің əр 
тасы біздің алтын тағымыз», деп туып-
өскен жері, өнген ортасын кие тұтып, 
оның қадір-қасиетін бағалай білді. 
Халқымыздың ұлттық санасының 
ерекшелігі де осында.

Ендігі жасалатын негізгі əре кеті-
міз, осы құнды ерекшелікті жоғалтып 
алмай, өскелең ұрпақ бойы на жал-
пыұлттық қасиетті орындар  ұғы мын 
сіңіруіміз керек. Ол үшін Ел басы 
«Қазақстаның қасиетті рухани құн-
дылықтары» немесе «Қазақ станның 
киелі жерлерінің география сы» жоба-
сын жасау керектігін тапсырды. 

Қазақстанның киелі жерлері ре-
тінде ерекше бағаланатын табиғи жəне 
мəдени нысандар, зайырлы жəне діни 
сəулет ескерткіштері, халық арасы-
нан шыққан көрнекті тұлғалардың 
кесенелері мен қорымдары, халықтың 
жадында елеулі із қалдырған тарихи-
саяси оқиғаларға байланысты орындар 
танылады. Сонымен қатар тəуелсіз 
еліміздің əлеуметтік-саяси өмірінде 
ұлттық бірлік пен бірегейлік, жаңғыру 
нышаны ретінде маңызды орын ала-
тын заманауи нысандар да  кіреді. 

Ұлттық құндылықтарымызды 
осын дай киелі нысандар арқылы жаң-
ғырту, жаңғырта отырып елдің иесі 
болар болашақ ұрпақты рухани бай 
мұрамен сусындата тəрбиелеу – Елбасы 
алдымызға қойған бағдарламалық 
тапсырманың бірі де бірегейі. Бірін-
бірі толықтыратын «Туған жер» 
бағдарламасы мен «Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясы» жо-
басы арқылы туған жер мен киелі 
жерлерге деген шынайы патриоттық 
сезім арқылы, екеуінің сабақтастығы 
арқылы болашақ ұрпақта біртұтас 
мызғымас тарихи сана қалыптасады. 
Туып-өскен жерге деген сүйіспеншілік 
бір ғана Отанымыз – Қазақстанға де-
ген патриоттық сезімге ұласса, Қа-
зақстанның қасиетті жерлерін қас-
терлеу – бізді кез келген рухани 
жұтаңдықтан сақтап, аман алып шы-
ғатын символдық қалқанымыз əрі 
ұлттық мақтанышымыздың қайнар 
бұлағы болары хақ. 

Сөз соңында айтарымыз, тарихи 
санасы мығым, Абайдың даналығы, 
Əуезовтің ғұламалығы, Жамбылдың 
жырлары мен Құрманғазының күйлері, 
ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар 
үнінен, яғни рухани мəдениетімізден 
нəр алған, ұлттық рухы сақталған, 
ұлттық сана-сезімінің көкжиегі ке-
ңейген, бəсекеге қабілетті, рухани 
жаң ғырған тұлғаның – халықтың – 
мемлекеттің ғана өзіндік дербес даму 
үлгісі қалыптасып, кемел келешекке 
нық əрі нақты қадаммен жылжи оты-
рып дамыған елдердің қатарынан орын 
алатындығы сөзсіз. 

Райхан ДОСЖАН,
философия ғылымдарының 

PhD докторы,
Ақмаржан �УЕЛБЕКОВА,

филология ғылымдарының 
кандидаты

Киелі жерлердің рухани маңызы
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Н.�.Назарбаевтың «Болашақ қа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты қазақ қоғамына қозғау 
салып, санамызға жаңа серпін берген, дер кезінде 
ұсынылған бағдарламалық мақаласының жарық 
к�ргеніне бір жарым жылдан астам уақыт болды.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Айгүл АХАНБАЙҚЫЗЫ,
«Егемен Қазақстан»

Фильм Маңғыстау облысы 
əкімдігінің тапсырысы бойын-
ша Қазан қаласының студия-
сында дайындалған. Сценарий 
авторы белгілі мəдениеттанушы, 
С.Қондыбайдың бірнеше еңбегін 
орыс тіліне тəржімалаған аудар-
машы Зира Наурызбаева болса, 
фильмнің өзі Əсия Байғожина-
ның режиссерлігімен түсірілген. 
Серікбол Қондыбай Маңғыстау 
облы сы Шетпе ауылындағы мек-
тепте қарапайым география  пə-
нінің мұғалімі болып еңбек етті. 
Бірақ 25 жасында аяқ ас ты нан 
жол апатына түсіп,  мүге дектік 

арбасына таңылуға мəж бүр бол-
ды. Арбаға таңылса да адамның 
ақыл-ой қуатының өлшеусіз еке-
нін, ми мүмкіндігінің ұшан-те-
ңіз мақсатты жүзеге асы ру ға 
қауқарлы болатынын көзі ті рі-
сінде-ақ дəлелдей алған кемең-
герлігін танытты.  Апаттан кейін 
ол тағы да тоғыз жыл өмір сүрді 
жəне сол тоғыз жылы ғы лыми 
көрегендікке толы жыл дар бол-
ды, ағыл-тегіл мол ақпаратты иге -
ріп қана қоймай, нақтылыққа не-
гізделген болжам-қисындар, батыл 
байламдар жасады. 

Серікбол Қондыбай қазақ 
ми фологиясына арнап 16 том кі-
тап жазып кетті. Олар бүгінде 
орыс жəне ағылшын тілдеріне 

аударылып жатыр. Оның туған 
жері Шетпе ауылында еліміздегі 
ең алғашқы жəне бірегей мифо-
логия мұражайы ашылды. Қон-
дыбайдың ғылыми оқулары 
дəстүрге айналып, Ақтау, Ал-
маты, Астана, Қызылорда қала-
ла рында өткізіліп келеді. Ақтау 

мектептерінің біріне оның есімі 
берілді.

С.Қондыбайға жаңашыл көз-
қарас тəн еді, ал əрекетінен ре-
во люционердің екпіні білі не тін. 
Сол себепті замандастары ғалым-
ды кемеңгер деп,  ал  өмірін ерлік 
деп білді.

«Уа, Тəңірім! Қазақтың табы-
сынан бұ рын намысын қайтарып 
бере көр! Тəңірім, Қа  зақ ты 
жəне Қазақстанды жарылқа!» – 
Серікбол Қондыбай өзінің көзі 
тірісінде жарық көрген ең соңғы 
еңбегін, төрт томдық «Арғықазақ 
мифологиясының» алғашқы бетін 
осылай бастайды.

«Осы кітаптардың авторы – 
таза мағы на сындағы ғалым емес, 
тек қазақта мифологияны зерттеу-
ге қажетті нендей дүниелер дің 
(мысалдардың, тақырыптардың, 
идея лардың) бар екендігін бір 
кітапқа жинақтап, түгендеп, есе-
бін алуды, олармен көпшілікті 
таныстыруды мақсат қылған, ин-
вентаризация жүргізуші «завхоз» 
ғана. Мен тек Ұлы мұраның ұлы 
нобайын ғана көрсете алдым...» − 
деп кітаптың қолжазбасында өзі 
туралы  осылай елеусіздеу жазады. 

Фильмнің премьерасына 
Серік болдың үлкен əпкесі Бал-
сұлу Қондыбай Ақтаудан арнайы 

келді. Ол анасы екеуі Серікболдың 
өз мүм кін дігіне сенімін арттыру 
үшін «Маң ғыстау географиясы» 
атты бірінші кітабының басы-
лып шығуына жағдай жасап, 
ал дағы уақытта да інісінің  бар-
лық жазбаларын жарыққа шы-
ғаруға уəде беріпті. Фильмде əп-
кесімен, Зира Наурызбаевамен 
бірге мəдениеттанушы Мұрат 
Əуезов, тарихшылар Марат 
Сем бин жəне Талас Омарбеков, 
географ Лариса Веселова, тіл 
зерттеушілер Нұргелді Уəли 
жəне Қайрат Жанабаев, драма-
тург Əннес Бағдат, өлкетанушы 
Мұрат Ақмырзаев, Серікболдың 
курстастары Қайрат Қортықов, 
Рыскүл Құдайбергенова, Бекжан 
Садықов, Салават Дүйсенбаев 
сұхбат берді. Олардың бəрі де 
С.Қондыбайдың ғылыми қуа-
тының қайнарына үңіліп, еңбек-
терінің маңыздылығын саралады.

АЛМАТЫ 

ТҰСАУКЕСЕР

«Серікбол Қондыбай. Рух жауынгері»  
атты деректі фильмнің көрсетілімі болды

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Алматыдағы «Цезарь» кинотеатрында к�рнекті ғалым, ми-
фолог Серікбол Қондыбайдың алдағы 50 жылдық мерейтойы 
қарсаңында оның �мірі мен шығармашылығы туралы баяндалған 
«Серікбол Қондыбай.  Рух жауынгері»  атты деректі фильмнің 
тұсаукесері �тті. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ғалымжан ЕЛШІБАЙ,
«Егемен Қазақстан»

Туындыны тамашалауға 
келген қала тұрғындары, 
əсі  ресе жастар көп болды.  
 Қо   йылым шымылдығы ашы-
лар  алдында Түркістан об-
лы сының əкімі Жансейіт 
Түй  мебаев облыстық опера 
жəне балет театры ұжымын 
құт тықтап, өнерді дамытуға 
үлес қосып халықтың ал-
ғысына бөлену жолындағы 
еңбектерінің еселене беруіне 
тілектестігін білдірді. Махаб-
бат лирикасы бейнелен-
ген туын дыны сахналауға 
театрдың  60 -тан  астам 
əртісі қатысқан. Мюзиклдің 
əуенін жазған композитор 
Светлана Ахметова, музы-
касын өңдеген компози-
тор Руслан Шынықұлов. Ал 
мюзиклдің сөзін жазған жас 
ақын Мұқағали Кенжетайұлы, 
сахналаған Мұхтар Əуезов 

атындағы академиялық қазақ 
драма театрының қоюшы – 
режиссері Елік Нұрсұлтан. 

Өңір жастарының өмі рі нен 
алынған, махаббат  жо лындағы 
адалдық пен батылдық, қызға-
ныш пен күрес көріністерін 
сурет тейтін, заманауи ли ри-
калық шығарма екі кө рініс-
тен тұрады. Мюзиклдің бас 
кейіпкері Аян сүйіктісі Ма-
дина екеуінің махаббатын 
қорғау үшін ештеңеден та-
йынбайды. Мадинаның сах-
нада əн айтуға деген ықыласы 
мен арманы қос ғашықтың 
арасында қызғаныш туғызып, 
келіспеушілікке апарады. 
Де генмен жастар оқиғасын 
суреттейтін мюзиклдің бар-
лық кейіпкерлері өз мұра тына 
жетеді. Бүгінгі жастар өмірі 
шынайы суреттелген қойылым 
көрермендер көңі лінен шығып, 
қошеметке ие болды.

Түркістан облысы

ТЕАТР

Жастар өмірі жаңа шығармада
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Астана қаласында қойылған «Махаббат мұнарасы» мюзиклі жаңа облыс орталығы 
Түркістанда алғаш рет сахналанды. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-дың Мәдениет сарайында 
мюзиклдің премьерасы �тті. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Назерке ЖҰМАБАЙ, 
«Егемен Қазақстан»

2019 жылдың 8 наурызында туғанына 
100 жыл толатын əйгілі актрисаның мерей-
тойын тойлау мен ғибратқа толы ғұмырын 
еске алу шараларын ЮНЕСКО көлемінде 
атап өту туралы шешім қабылданды. Осыған 
орай жаңа жылдың басынан-ақ Мəдениет 
жəне спорт министрлігінің қолдауымен ел 
тарихында тұңғыш рет театр жəне кино 
саласы əртісін еске алуға бағытталған 
мəдени іс-шаралардың ЮНЕСКО көлемінде 
ұйымдастырылуы жоспарлануда. 

Өз дəуірінде сахнаның саңлағы, экранның 
еркесі атанған Əмина Ерқожақызы өнер жо-
лын  Шымкент театры сахнасынан бастап, 
1949 жылдан өмірінің соңына дейінгі жар-
ты ғасырдан астам ғұмырын Ғ.Мүсірепов 
атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 
балалар мен жасөспірімдер театрының 
өркендеуіне арнады. Көптеген кинофильмдер 
мен театр қойылымдарындағы талғампаз 
бейнелері арқылы халық жүрегінен өшпес 
орын алды.

Қалың көрермен есінде сахна мен экран-
да кескіндеген қайталанбас аналар образы 
галереясын жасаған жарқын бейнесі арқылы 
сақталған өнер иесінің шығармашылығы 
шынайылығымен құнды.  70 жылға жуық 
сахналық ғұмырында бір-біріне ұқсамайтын 
ойлы да мазмұнды 150-ден аса рөлдің ав-
торы атанып, бейнелілік биігінен көрінген 
актрисаның өнер əлемінде өрнектеген 
өнегелі жолы қай кезде де көрушісін бей-жай 
қалдырып көрген емес. Аңыз актрисаның 
ғасыр тойының ЮНЕСКО көлемінде той-
лануы жөніндегі игі бастама – ұлттық 
өнеріміздің жарық жұлдызы құрметіне 
жасалған мəңгілік ескерткіш деп білеміз. 

ЮНЕСКО 
көлемінде 
тойланады

–––––––––––––––
Келер жыл мәдениет 
пен �нердің айтулы 
оқиғаларына то-
лы жыл болады  деп 
күтілуде. 2019 жыл-
дың осын  дай атау-

лы оқиғаларының бірі – Қазақстанның 
халық әртісі, Мем лекеттік сыйлықтың 
лауреаты, кино және театр �нерінің 
саңлағы – �мина �мірзақованың 
ғасыр тойы.
––––––––––––––––––––––––––––
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