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Ж амбыл аты ндағы  о б л ы сты қ  драма театрында КСРО  және Қазақстэнның хал ы к  арт іс і, 
Мемлекеттік сы й л ы қ т ы ң  лауреаты  Асанэл і Ә ш ім овт ің  өм ір і мен ш ы гар м эш ы л ы ғы н а  
арнзлған  деректі ф и л ьм н ің  түсаукесер і б о л ы п  өтт і. Оган о б л ы с  Әкім і Берд ібек 
САПАРБАЕВ та қаты сты .

Үлтымыздың енерінің зс^эр тзуы  Агзнал і Әшімое жзйындз 
түсірілген бүл деректі фильмнің режиссері Бзнят Ғзф у -  
кзгзктык кернекті задндэрынын бірі Ғзф у Қайырбекоетін үлы 
екенін айтз кеткеніміз орынды болзр. Фильм а деп 
бзстзлганнзн-зң керерменін егіне бзурзп  злзды. А ж з  
злдындз грим жзсзтып отырган үлы зктерді гергенде-зк 
керермен кзуым режиссердік осынзу керініс зрадлы көп 
нарсе зйтадсы келгенін бірден бзгамдзгандзй болзды.

«Аазм -  өмір сүрген ортзсының зйнзсы» деген сег бзр. Ап сзхнздз сзн  злузн  релдерді 
сомдзп. небір обрзгга енетін эгтердіч шынзйы бейнесін біг қзрзпзйым ганз зйнздзн каре 
злзмыг б з ?  Сейтсек. біг білетін Агэнэл ін ің  біг білмейтін иурлзры кеп гөрінеді.

Бүтінде хзлад ереш е  зялзйтын, қ-фметтейтін хзлык әртісінік ©мір жолы тзктэйдэй тегіс емес 
екен. Оның дз бзлзлык шз«ы со л іс  жылдзрынз тзп келіпті. Жочлылыкты дз геп керген. Бірэк 
изндзй и>іыншылык герсе де ешкзшзн сз<ы сынган емес. М не. богбзлз жігіт зрмзнның 
арм м а іы н  ерттеп. Алматыга зг бзсын тіреді. Л терл ік  жолды тзндзды.

Бірзк осынзу мзмзндыкты тзңдзғэнымен. зуылдз*ы туган-туыстзрынз зйтз злмзй. иусылып 
кеп жідеетіні де кзгзиу ортзга тзныс мінег. Десе де злган бетінен кэйтпэйшн бірбеткей жігіттің 
енер ЖОЛЫНДЗЛ4 ігденістері сатті бзстзлзды. Тезтр мен киноны изтэр злып жүрген актер 
шеберлігіне тзлзй ждот тәнті болзды. Өсіресе. Әшімое сомдзғэн «Қыг Жібег» фильміндегі 
Бекежан. лА ізманнын адарындз<ы» Қзсымхзн Шадиярое обрзгдэры енер здзмын гор збыройга 
белейді. Қагак енерінің жарык жүлдыгдарымен иықтіресе бірге қызмет етеді.

«Мзган тек кзнз жзксы здзмдзр жолықты. д ^ ы с  жол. д ^ ы с  бз*ыт нустады» деп з«ынан 
зктзрылзды деректі фильмде /^знәлі Өшімоетін егі. Бул дз болсын тзадырдың үлкен сыйы екені
сөзсіз.



Деректі фильмді түсіруші режиссер Л :знәл і Әшімоеті зктер «энз емес, здам ретінде де 
керсетуге үмш лган. Қузныш пен чэй«ы. бзк пен сор оган дз ортзк. Тэндэп сүмген жзры 
ҺЬйрздзн айырылуы онын өміріндегі еңүлген  сонда болганы сегс іг. Кейіннен тз«ы дз кос улы 
С зв і мен Мэдиден, туган знзсынзн зйырылып. гар илеп излзды. Десе де ^сзнәліні өмірге 
қайтз әкелген. бойынз жігер берген тз<ы дз енер болзтын.

-  Сырттзй чзтзл керінгенімен, оныңжзн дүниесі нәгік, -д е й д і /сзн әл і Әшімоетің кзгірп жүбэйы 
Бзадзт.

Хзлық әртісінің кзгіргі өмірінің әрін келтіріп журген де жүбзйы Баадзт пен үлы Агзнәл і. Деректі 
Фильмде Агзнәл і олзрдың тзадырынз злэндзитынын дз жзсырмзйды.

-  Мені мынзу емірде қолдзп. цоргайтын бір періштем бзр. Ол өзімнің зтзм , -  дейді Агэнэл і 
Әиіімов.

Деректі фильмнен кейін облыс Әкімінің зтынзн ыадлзс гүлі тзбыс етілді.

-  Әрбір здзмның өмірінде еңбектін злзтын орны зор. Аязмды здзм  ететін де -  еңбег. мзқсзт. 
зрмзн. Фильмнен горгенімігдей. ^сзнәлі зганыгдың өмірі әрбір згзмзтқз үлгі. улген сзбзк. Егер 
әрбір згзмзт осы Агзнәл і аом ы з сегілді өмір сүріп. Отзнынз. х зл щ н з  кзлтдосыг ф ігмет етсе. 
ол Э5ЭМЭТШҢ арманы болмайды. -  деді облыс Әкімі Бердібек С А Л А РБ А ЕВ . -  Жетімдіктің 
тзуадметін тартып ескен кзгактын карз бзлзсы  егінін еңбегімен. өгінің тзлпынысымен злдынз 
койган зрмзнынз жетіп. соңынз ешпес Ь  кзлдырып келеді. Өмір тек кузнышты сәттерден ганз 
тіірмзйды. Онын и>іынды<ы дз кеп. Өкінішке кзрзй. оны әрбір згзмэт жеңе білмейді. Біз -ушін 
/^сэнәлі зганын өмірі үлгі-енеге болуга тф зрлы қ дей геле, облыс Әкімі КСРО және 
Қз^здотзнныңхзлыкәртісі. Мгмлекеттік сыйлықтың лзурезты  />сзнәлі Әшімоеге гор денсзулык, 
отбзсынз бзнут. шыгармзшылык тзбыс тілеп. шзпзн жзпты.

Өг кегегінде Агзнәл і Әшімое те сзхнзга шы<ып, гзлдз жинзлган қэуымга ригзшылылдн жеткігді.

- М г н  өгі бүл еңірге куэнз-к^знз келемін. Өйткені. бул жер мен үиіін ереш е  ыстық. Өнерімнің 
б зстзу  злган жері де -  осы еңір. Сонзу 1956 жылдзры Б^хтырманың бойындз «Асау Ертіс 
жзгасындз» зтты кинога тускенмін, -  деп откен кунді есіне злды.

Тезтр жэне кино енерінің сзчпз<ы керермен изуыммен злдз<ы жоспзрлзры жзйындз дз ой 
белісті. А пазл і узнуттз гопшіліктің суйікті зктері ойнзйтын «Сіг гімсіз. Кз нырзз?» фильмі ог 
жзлгасын тзбуы әбден мүмкін.
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