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ТОЛҒ АУЫ 
ТОҚ САН ТАРИХ





БАҒ ЗЫ МЕН БАҚ ИДЫ 
ЖАЛҒ АСТЫ PAP САРА ЖОЛ

Тарихи-мәдени мү ра кеш е, бү гін, ертең ...

Адамзат бұ рын жанарын тек алысқ а ғ ана тігетін. На- 
зарына тосын мен таң сық  қ ана тү сетін. Кө к жиекке 
дейінгіні кө зіне де ілмейтін. Асылдың  бәрі алыста, таң - 
сық тың  бәрі тасада деп ү ғ атын.

Кейінгі кезде айналамыздағ ыны да абайлай бастадық . 
Басқ а галактикалар мен цивилизациялар жайындағ ы қ иян- 
кескі дау-дамайды кү рт тиып, ат шаптырып жердегі ай- 
дынның  неге тартылғ анына, қ ү рық  тастам жердегі кө не 
ү йіктің  неге қ ү лағ анына кө бірек алаң дайтынды шыгар- 
дық .

Ө зін-ө зі жерқ ү діреттей кө ріп, желпініп жү рген адам- 
заттың  тап бү лай аяқ  астынан бү гежектей қ алуының  сыры 
неде? Қ алай ғ ана ол бү гін кешегісінен гө рі дәрменсіз, 
кешегісінен гө рі мү сәпір кү йге тү сті екен?

Жоқ , тап бұ ның  қ исыны келе қ оймас. Соны дәл бү ндай 
абайшыл қ ылып жү рген қ ү тының  қ ашуы емес, қ ұ діреттің  
тасуы болмасын.

Соң ғ ы ширек ғ асырда ө мір сү ріп жатқ ан ү рпақ  ө зіне 
дейінгі миллиондағ ан ү рпақ тардың  бәрі қ осылып жү мса- 
ганынан әлдеқ айда кө п энергетикалық  ресурс шығ ындап- 
ты. Ал енді тап осы қ азіргі ауқ атымыз бен қ ару-жарағы- 
мызды кө бейтпей де, азайтпай да, әлі де оы жыл осы қал- 
пында ү стау ү шін кү ні бү гінгі жү мсап отырғ ан әлгідей 
жер ойдық  энергиямыздан ү ш-тө рт есе кө п энергия пай- 
далануымызғ а тура келеді екен. Ө йткені, қ азір эр он жыл 
сайын соң ғ ы екі мың  жыдда қ анша жаң алық  ашылса, сон- 
ша жаң алық  ашылады. Ондай жаң алық ты ашып ап, шаш- 
етектен пайда тү сіруге ү мтылмайтындай сабыр мен қ ана-
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ғ атты бізге кім беріпті?! Қ азіргі кү нде-кү нде тү тынып 
жү рген бү йымдарымыздың  тоқ сан проценті осыдан сек- 
сен жылдай бү рын атымен ү рдісте болмапты. Аранды 
ашқ ан ү стіне аша берсек, ешқ андай атом, сутегі, нейтрон 
бомбасынсыз-ақ  дү ниенің  кү лін кө кке бір-ақ  ү шыратын 
сың айымыз бар. Басқ асы басқ а ғ ой, ауа екеш ауа мен су 
екеш судың  ө зіне зар боп қ алар тү ріміз байқ алады.

Осынш а обы рланғ анда жер бетіндегілерді тегіс 
кенелтіп, тегіс қ арқ  қ ыла алдық  па?

Жоқ ! Бай мен кедейдің , бар мен жоқ тың , тоқ  пен 
аштың  ара-жігі бү рынғ ыдан да алшая тү сті. Жер ү сті бү гін 
таң дағ ыдай индустриялық  қ оғ амғ а кө шкенге дейін орта 
есеппен алғ анда дү ниедегі ең  дәулетті адам ең  жарлы адам- 
нан ү ш есе кө п табыс таба алатын. Бү гінде жан басына 
шақ қ анда дамығ ан елдердегі адамның  табысы дамушы 
елдердегі адамның  табысынан отыз есе, тіпті сексен, тоқ - 
сан есе кө п болып шыгады. Материаддық  игілікті пайда- 
ланудағ ы мү ндай кереғ арлық  рухани игілікті пайдалану- 
да одан сайын арта тү седі. Ғ ылыми зерттеулердің  95 
процентін бар болтаны 25 елдің  лабораториялары қ амти- 
ды. Ә рбір жү з мың  адамғ а шақ қ анда Теріскей Америкада 
— 37, араб мемлекеттерінде — 3, Азияда (тіпті Жапония- 
ны қ осқ анда) — 2, Латын Америкасында — 1,4, ал Афри- 
када — 0,2 адамның  ғ ылыми дәрежесі бар. Дамығ ан 
елдердің  тү рғ ындары айғ а барып қ онып, айлап-жылдап 
космоста ү шып жү ргенде, дамушы елдердің  тү ртындары- 
ның  сексен проценттейі әлі сауатсыз. Мү ндай алшақ тық - 
ты жою ү шін жер бетіндегі тіршілік әлі де жү з жыл бой- 
ына бейбіт жағ дайда дамуы керек. Ал біреулер аспандай 
биіктеп, екіншілері әлі шың ырау тү бінде шың ғ ырып жат- 
қ ан ала-қ ү ла дү ниені бір сәтте жоқ  қ ып жіберу қ азіргі 
адамзат ү шін оң айдың  оң айы. Ғ алымдар жақ ында элемен- 
тарлық  бө лшектерді бір-бірімен байланыстырып тү рғ ан 
физикалық  константалар қ азіргіден сәл ө згешелеу болса, 
жер бетінде атымен тіршілік болмауы мү мкін екендігін 
дәлелдеді. Ал бү гінгі адамзат оң дай кү рделі де нәзік 
тү зілімдерді тү бірімен ө згертіп жібере алатындай қ ү діретке 
ие екендігі әркімге-ақ  мәлім. Ендеше, біздің  бір-бірімізге 
деген, ө зімізді қ оршағ ан рухани, табити ортағ а деген кө зқ а- 
расымыз да атымен ө згеруте тиісті. Бү гін тек кү ллі адам
зат қ ана емес, әрбір тіршілік иесі индивидиум тек тү рлік 
тіршілікті ғ ана емес, кү ллі әлемдік тіршілікті сол қ алпын- 
да сақ тап қ ала аларлық  маң ыз-мағ ынағ а ие болды. Егер 
әрбір индивидиумды кө здің  қ арашығ ындай сақ тау арқ ы-
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лы тұ тас халық тарды, әрбір халық ты кө здің  қ арашығ ын- 
дай сақ тау арқ ылы кү ллі адамзатты сақ тай алатындығ ы- 
мызды жете тү сінсек қ ана, кү ллі әлемде тек біздің  плане- 
тамызда ғ ана орын алып отырғ ан феномен — саналы 
тіршілікті аман алып қ ала аламыз. Бү л біздің  цивили- 
зацияның  мойнындағ ы кү ллі әлемдік парыз.

Бү л тек кө п нәрсе жайында басқ аша тү жырым жаса- 
уғ а ғ ана емес, кө п нәрседен атымен бас тартуғ а мәжбүр 
қ ылады.

Ең  аддымен, бір кездегі жү рттың  бәрінен бай, бәрінен 
кү шті болуғ а тырысушылық тан, жан-жағ ымызғ а қ олды 
мол салып, мол қ арамауғ а ү мтылушылық тан, демек жеке- 
бастық , топтық , таптық , ұ лттық , нәсілдік эгоизмнен бас 
тартуғ а тура келеді. Енді адамзат кү ш жарыстырып емес, 
ақ ыл жарыстырып ө рге баса алады. Ал ақ ылдылық тың  
ө лшемі — әділеттілік. Ә ділет еш кімді кемсітпейді, 
ештең енің  обалына қ алмайды. Сонда ғ ана адамдар мен 
адамдардың , ұ лттар мен ү лттардың , мемлекеттер мен 
мемлекеттердің  арасында бірін-бірі тү сіне және қ ү рмет- 
тей білуте негізделген жарастық ты қ арым-қ атынас орнай 
алады.

Ондай қ арым-қ атынас бізді қ оршағ ан табиғ и аяғ а да, 
этникалық  аяғ а да, рухани аяғ а да бірдей қ атынасты бол- 
са лазым. Тек адам мен қ оғ ам концепциясы ғ ана емес, 
табиғ ат пен цивилизация, тарих пен болашақ  концепция- 
лары да атымен жаң аша қ арастыруды талап етеді. Адам- 
ның  ғ ана мү ддесін кө здеп, қ оғ амның  қ амын жемек 
әлеуметтік тең сіздікке жол берді. Қ оғ амның  ғ ана мү ддесін 
кө здеп, адамның  қ амын жемеу, әуелі таптың , сосын им- 
перияның , сосын империяларды  біріктіретін  саяси 
жү йелердің  монополизмін кү шейтті. Таптық , ү лттық , 
нәсілдік кемсітушілік те, идеологиялық , мәдени, діни, дү - 
ниетанымдық  айырмашылық тарғ а қ ысым жасаушылық  та. 
содан ө рбіген. Бү л басқ аны қ ойып, табиғ ат пен цивили- 
зацияның  арасындағ ы кереғ арлық ты кү шейтті. Адамның  
табиғ аттың  бел баласы екендігі рас болса, ол жасағ ан 
цивилизация да табиғ аттың  қ ү рамдас бір бө лшегі, табиғи 
эволюцияның  заң ды жалтасы болуғ а тиісті еді. Алайда, 
ақ ыл ой жарастық ты ойламай, бас пайданы ғ ана ойласа, 
тек адамдар мен адамдардың , халық тар мен халық тардың , 
мемлекеттер мен мемлекеттердің , мәдениеттер мен 
мәдениеттердің  арасында ғ ана емес, кү ллі жаратылыс пен 
цивилизацияның  арасында антогонистік қ арым-қ атынас 
орнатады екен. Бү л антогонизмнің  катализаторы — қ оз-
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дырушы кү ші табиғ ат емес, цивилизация болып табыла- 
тынын тарих тайғ а таң ба басқ андай дәлелдеп беріп отыр. 
Цивилизацияның  қ ұ діреттілігіне жарастық ты санасы сай 
келмесе, ол бірте-бірте тек жаратылыстың  ғ ана емес, ө зінің 
де кө зін жоймай тынбайтын қ ү ртушы кү шке айналаты- 
ны тағ ы да айдан анық . Сө йтіп, ақ ырзаманның  орнауы 
ү шін кө ктен Ә зірет әлінің  тү суі, жерден Мәдінің  шығ уы 
шарт болмай қ алды. Оны санағ а бағ ынбай кеткен циви- 
лизацияның  ө зі-ақ  орнатады. Сө йтіп, ол ө зінің  бастапқ ы 
мақ саты — адамзат қ оғ амын ер жеткізетін емес, кері 
кеткізетін ық палғ а ие болады. Сондық тан да, біздің  тү сы- 
мызда кү н тәртібіне табиғ атты қ орғ ау, адамзаттың  адам- 
заттық  мазмү ны болып табылатын цивилизацияны қ ор- 
ғ ау қ атар қ ойылып отыр. Мү ндай жігі ажырамас ү ш про
блема тек қ атар шешіліп, қ атар жү зеге асқ анда ғ ана бо- 
лашақ қ а деген сенім нығ ая тү седі. Оның  кілті біреу-ақ . 
Ол — саналы дамуды, дамудың  санағ а бағ ынуын, даму 
арқ ылы сананы ө рістетіп, сана арқ ылы дамуды жү йеге 
тү сіріп отыруды жү зеге асыру. Дамуды қ оғ амдық  мү дде 
ө ркендетіп, қ оғ амдық  тәжірибе жү йелейді. Қ оғ амдық  
мү дденің  ү станар нысанасы — диалектикалық  даму ү стінде 
айқ ындала тү сер жарқ ын болаш ақ  болса, қ оғ амдық  
тәжірибенің  қ айнар кө зі — сондай даму ү стінде қ алыпта- 
сқ ан және қ алыптаса беретін тарихи процестер болып 
табылады. Тарих пен болашақ  концепциясын қ айта қ ара- 
стыру қ ажеттілігі де осыдан кеп ө рбиді. Жер бетіндегі 
жазба деректердің  ең  ежелгісі біздің  заманымызғ а дейінгі 
3000-шы жылғ а тура келеді. Демек, жазба деректерге 
сү йенетін тарихымыз бес мың  жылдан әрі аса алмайды. 
Ал оғ ан дейінгі адам нәсілінің  тарихы миллиондағ ан жыл- 
дарғ а барып тіреледі. Соғ ан қ арамастан, кү ллі адамзат- 
тың  жалпы тарихы әлі жасақ талғ ан жоқ . Тарихи даму әлі 
ү лттық  аядан, мемлекеттік тү рғ ыдан қ арастырылып келеді. 
Сондық тан онда бір-біріне кереқ ар догматтық  концепци- 
ялар ү стемдік қ ү рып кетеді де, ү лттық  шектелушілікке, 
мемлекеттік ш ектелуш ілікке, қ оғ амды қ  ж ү йелік 
шектеушілікке жел беретін қ исындар туындайды. Ол бар- 
шамыздың  ө зімізді қ оршағ ан аямен жарастық ты да әділ 
қ арым-қ атынасымызды жасақ тайтын ортақ  критерийлер 
табуымызғ а кедергі келтіруде. Соның  қ ырсығ ынан кө п 
уақ ытқ а дейін баршамыздың  асыраушымыз болып табы
латын табиғ атты кім уысты молырақ  салса, сол кө бірек 
олжағ а бататын иесіз дәулеттей кө рдік. Сол сү раусыз 
дәулетті басқ алардан бү рынырақ , кө бірек қ армап қ алу
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ү шін қ ауымғ а, тайпағ а, халық тық , мемлекеттік бірлікке 
топтастық . Сө йтіп, адамзат нәсілінің  ө з ішіндегі алауыз- 
дық ты барғ ан сайын неғ ү рлым ересен масштабтарда заң- 
дастырып, сол арқ ылы бір-бірімізге әлімжеттік жасадық . 
Бір қ ауым екінші қ ауымғ а бас салудан басталғ ан жабай- 
ылық  әлімжеттік бір мемлекет екінші мемлекетке бас са- 
латын орта ғ асырлық  әлімжеттікпен тынбай, сондай 
екіү дай мү дделер жолы нда топтасқ ан  екі ү дай 
мемлекетердің  теке тіресуінен тү ратын кү ллі әлемдік 
империалистік әлімжеттікке айнадды. Мү ндай жағ дайда- 
ғ ы басқ ыншы соғ ыс та, қ орғ ану соғ ысы да кү ллі табиғ ат- 
тың  тү бегейлі кү йреп, адамзат пен цивилизацияның  
біржолата жойылуымен тынады. Сондық тан да қ азір ха- 
лық аралық , мемлекетаралық  саясатта текетірестік қ ағ и- 
даны мү дделер ү йлесімі қ ағ идасымен алмастыруды 
кө здейтін жаң аша ойлау концепциясы орын тебе баста- 
ды. Ол концепция ө з әрекет аясын тек бү гінгі саяси ара- 
қ атынасты жү йелеумен ғ ана шектелмей, кү ллі адамзат- 
тық  қ оғ амдық  тәжірибені қ айтадан сараптап, қ айтадан 
байыптауды да қ амтыса керек.

Ондай жағ дайда бірінші орынғ а ү лттық  та, мемлекеттік 
те, таптық  та емес, кү ллі адамзаттық  мү дделер озады. 
Олар ү лттық , мемлекеттік, таптық  мү дделерді жоқ қ а шы- 
ғ армайды, қ айта оларды бәрімізге ортақ  табиғ ат пен ци- 
вилизацияны аман алып қ алу жолындағ ы мақ саттың  
тө ң ірегіне шоғ ырландырады. Ал бү л тарихи сапаны 
мың дағ ан жылдарғ а созылып келе жатқ ан тайпа ара- 
лык,, ү лт аралық , династия аралық , мемлекет аралық , 
тап аралық , формация аралық  кикілжің дер мен шайқ а- 
стардың  шетсіз-шексіз шытырман шежірелерінен алып 
шығ ып, адамның  алғ ашқ ы ағ аш бү тағ ындағ ы миуаны 
ү зіп жеуінен басталып, бү гінгі «Буран» мен «Шатлғ а» 
дейінгі екі аралық тағ ы миллиондағ ан жылдарғ а созы
лып келе жатқ ан мәдени дамуымыздың  заң дылық тарын 
зерттеп тануғ а жү мылдырады.

Мәдениет тарихы — тү птеп келгенде, адамзат тари- 
хы. Сондық тан да ол ү лттық  тарихтан да, мемлекет, қ оғ ам 
тарихтарынан да әрі кең ірек, әрі кө нерек. Ол тү п басын, 
қ ажет десең із, галлактика тарихынан алады. Ө йткені, пла- 
нетамыздың  жаратылуы да, ондағ ы саналы ө мірдің  пайда 
болуы мен дамуы да әу бастан астрономиялық  қ ү былыс- 
тардан ө рбіген. Жер бү дан 4,6 миллиард жыл бү рын 
жү лдыздар арасындағ ы газ бен шаң нан жаратылғ ан. Он- 
дағ ы тіршілік 4 миллиард жыл бү рын мү хит пен су ай-
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дындарында пайда болғ ан. Алғ ашқ ы кө п клеткалы орга- 
низмдер 3 миллиард жыл бұ рын жаратылады, олар содан 
1 миллиард жыл ө ткен соң  барып, аналық , аталық  болып 
екі жынысқ а бө лінеді. Адамғ а ұ қ сас алғ ашқ ы жан иесі 
осыдан 10 миллион жыл бұ рын жарық қ а келген. Ал адам- 
ның  алғ ашқ ы жер басуы бар болғ аны бір миллион жыл 
ғ ана бұ рын. Жердегі тіршіліктің  негізі болып есептелетін 
белокты да, тү қ ымнан тү қ ымғ а информациялар дарыта- 
тын нуклеин қ ышқ ылын да тү зетін молекулалар біреу. 
Ол ө сімдік дү ниесіне де, жануарлар дү ниесіне де ортақ . 
Мү ндай тү зілім тек жердегі тіршілік иелеріне ғ ана тән. 
Сондық тан біздей мақ ү лү қ тардың  басқ а планетадан та- 
была қ оюы екі талай. Ал басқ а кейіптегі, басқ а қ ү рылым- 
дағ ы ақ ыл иелерінің  ү шырасуы әбден мү мкін.

Дарвиннің  эколюциялық  теориясы бойынша, адамдар 
адам тү рпаттас маймылдардан (антропеидтерден) шық қ ан. 
Оның  саналы мақ ү лық қ а айналуына, К. Маркс пен Ф. 
Энгельстің  айтуынша қ ү рал жасау мен бірлесіп ең бек етуте 
ү йренуі шешуші ық пал еткен. Мү нда экологиялық  жү йе- 
леу африкалық  антропеидтерге (горилла мен шимпанзе- 
ге) ү қ сас («орман маймылдарын») баршамыздың  баста- 
пқ ы бабамыз деп танута мәжбү р етеді. Олар осыдан 27 — 
12 миллион жыл бү рын Афроевразияны басып жатқ ан 
тропикалық  ормандарда ө мір сү ріпті. Олар климаттың  
ө згеруіне байланысты біреулер адам тү рпаттас маймыл 
(понгид) боп қ алыпты да, екіншілері адам сипаттас мақ ұ - 
лқ аттарғ а гоминидтерге айналыпты. Соң ғ ылардың  сана- 
тына сү йектері Теріскей Индиядан табылғ ан, бү дан 14—8 
миллион жыл бү рын ө мір сү рген рамапитектер жатады. 
Олардың  сү йектері Азия мен Африканың  кө п жерінен 
табылады. Ал кейін тек Австралия ғ ана емес, Африканың  
әлденеше елдерінен табылғ ан миының  кө лемі 500—600 
текше сантиметрден 1100—1800 текше сантиметрге дейін 
баратын австралопитектер сол рамапитектердің  ұ рпақ та- 
ры болып есептеледі. 1960 жылы Олдовей (Танзания) аң - 
ғ арынан табылғ ан, бү дан екі миллион жыл бұ рын ө мір 
сү рген австралопитекке ұ қ сас қ аң қ а қ асынан малта тас- 
тардан жасалғ ан дө рекі қ ү ралдардың  шығ уына байланы
сты гомо-хабилис (ісмер адам) деп аталды. Табан 
сү йектеріне қ арағ анда, тү регеп жү руге әбден жетілген 
мақ ү лқ атқ а ү қ сайды. Ф. Энгельстің  айтуынша, «маймыл- 
дардың  адамғ а айналуы» соларғ а ү қ сап, қ олдың  кө мегіне 
сү йенбей, аяқ тарынан тік басып кетуден басталса керек 
(К. Маркс, Ф. Энгельс. Шығ армалары, т. 20. 486-бет).
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Маймылдардың  адамғ а айналуына ежелгі дү ниеде аман 
қ алу ү шін тек кү шпен қ оса ептілік талап ететін жаң а жағ - 
дайлардың  пайда болуына байланысты жаң а табиғ и сү рып- 
тау шепгуші эсер еткен секілді.

Австралопитектер мен хабилистердің  табылуы адам- 
заттың  қ айдан шық қ андығ ы туралы пікірді ө згертті. Кө пке 
дейін ғ алымдар Орталық  және Кү нгей Шығ ыс Азияны 
«адамдардың  алғ ашқ ы отандары» деп есептеп келген-ді. 
Оғ ан әлгі аймақ тарда адам сипаттас маймылдар қ аң қ асы- 
ның  кө птеп табылуы эсер еткен-ді. Екінші бір ғ алым адам- 
дар солтү стік Европада, Америкада немесе Австралияда 
шық ты деп жолдағ ан. Бірақ  оғ ан жеткілікті дәлелдері бол- 
мағ ан. Ү шінші біреулер адамзат жер шарының  бірнеше 
бө лігінде қ атар пайда болғ ан. Сондық тан адамзат әр текті, 
мәселен, сары нәсіл — орангутандардан, қ ара нәсіл — 
горилладан, ақ  нәсіл — шимпанзеден ө рбіген деген қ исы- 
нын айтқ ан.

Дарвин адамғ а африкалық  понгидтер (горила мен 
шимпанзе) азиялық  понгидтер (орангутандар мен гиббо- 
идардан) гө рі әлдеқ айда ү қ сасырақ  екендігіне сү йеніп, 
"африкалық  отан" қ исынына бү йірі бұ рды. Австролопи- 
тектер мен хабилистердің  табылуы да әлгі қ исынның  ү пай- 
ын асыра тү седі. Алайда, маймылдардың  адам сипаттану- 
ын бастап берген рамапитектердің  Индияның  терістігінен 
табылғ анын естен шығ аруғ а болмайды. Оның  ү стіне кең - 
байтақ  Азияның  қ иыр-қ иырындағ ы археологиялық  дерек- 
тер әлі тү гел игерілген жоқ . Сондық тан да кейбір совет 
ғ алымдары, хаю андардың  адамдану процесі Азияның , 
Африканың , тіпті Европаның  да оң тү стік аймақ тарын қ ам- 
тиды деп есептейді.

Не де болса адамдар, морфологиялық , физиологиялық , 
психологиялық  материалдарғ а қ арағ анда әуелде бір 
тү бірден, бір тектен шық са керек. Ол әуелі бір аймақ та 
пайда болып, келе-келе Афроевразияның  әлгі айтқ ан ай- 
мақ тарына тараса керек. Ең  ежелгі адамдарғ а-архаитроп- 
тарғ а солар жатады. Олар Афроевразияда 800—300 мың  
жыл бұ рын ө мір сү рді. Малта тастан қ ару жасағ ан олдо- 
вий мәдениетінің  ө кілдері ширектік кезең нің  бастапқы 
тү сында ө мір сү рсе, шақ пақ  тастан екі жағ ында да жү зі 
бар шапқ ы жасағ ан ашель мәдениетінің  ө кілдері Европа
да, Солтү стік, Шығ ыс Африкада, Орта және Кү нгей Ази- 
яда ө мір сү рді. Олар біздің  еліміздің  Кавказ, Қ аратең іздің  
теріскей жағ алауы, Қ ырым, Орта Азия, Қ азақ стан, Сібірдің  
Қ иыр Кү нгей мен Қ иыр Шығ ыс секілді аймақ тарын да
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қ амтыды. Архиатроптардың  кейбір қ ауымдары от жағ ып- 
ты деген де тұ спалдар бар. Алайда, от жағ у олардан кейінгі 
палеоантроптардың  тұ сында кең інен етек жайса керек. 
Олар бұ дан 250—70 мың  жыл бұ рын ө мір сү рген. Бү рын- 
ғ ы шапқ ының  орнына тү рпі мен ү шкір жебелі тас қ аруды 
пайдаланып, ү лкен жануарларды аулап, ет пісіріп жеген 
бү л мақ ү лық тар Еворпа, Солтү стік және Шығ ыс Африка, 
Кавказ, Оң тү стік-Батыс, Орта және Орталық  Азияның  
кейбір аймақ тарын жайлады. Олардың  тас қ арулары ал- 
ғ аш рет Франциядағ ы Ле Мустье деген жерден табылды. 
Соғ ан байланысты «Мустье мәдениетінің » ө кілдері деп 
саналады. Бізде неандертальдық  сәбидің  сү йегін алғ аш рет 
1938 жылы археолог А. П. Окледников Ө збекстаннан та- 
пқ ан. Олар ү йір-ү йір боп ү ң гірлерде тү рғ ан. Бейберекет 
етек араласына (промискуитет) да солардан бастап тиым 
салына бастағ ан. Кісі жерлеуді солар шығ арғ анына қ ара- 
ғ анда алғ ашқ ы діни сенімдер де сол тү ста пайда болды ма 
екен деген болжам бар. Олар бү рынғ ы адам тектестерге 
қ араганда әлдеқ айда анық  сө йлесе алғ ан секілді. Бірақ , 
шын мәніндегі ақ ыл иелерінің  қ атарына бү дан 40—30 мың 
жыл бү рын соң ғ ы мү з қ айтуы тү сында пайда болтан не- 
онтроптар ғ ана жата алады. Шын мәніндегі гомо-сапиенс 
(саналы адам) солардан ө рбиді. Саналылану (сапиестену) 
процесі де солардан басталады. Бү рынғ ы ү йірлер рулық  
қ ауымдарғ а айналады. Ол кү шпен қ оса саналылық ты да 
есепке алатын жаң а табиғ и сү рыпталу арқ асында жү зеге 
асады. Матриархат, сәндік бү йымдар жасау, ү ң гірлердің  
қ абырғ асына сурет салып әшекейлеу, тастан және сү йек- 
тен мү сіндер қ ашау осы тү ста пайда болады.

Тағ ы да сауал туады: адамдардың  саналылануы қ ай 
аймақ тан басталғ ан?

Совет ғ алымы Я. Я. Рогинскийдің  концепциясы бой- 
ынша, бү л процесс те әуелде бір аймақ тан басталғ ан. Оғ ан 
Оң тү стік-Батыс Азия, Солтү стік-Шығ ыс Африка, Оң тү стік 
Европа, Кавказ, Орта және Кү нгей Азияның  кейбір ай- 
мақ тары жатуы мү мкін. Моноцентризмге қ арсы полицен
тризм концепцияларын қ олдайтындар саналылау бірнеше 
орталық тардан басталды деп есептейді. Кейінгі кезде бү л 
процесс екі жерде — Оң тү стік-Батыс және Шығ ыс Азия- 
дан басталды деген концепция тарап жү р. Бірақ  оның  
археологиялық  дәйектемесі жеткіліксіздеу.

Сонымен, қ азіргі ең  кө п тарағ ан концепция бойынша, 
Жер Орта тең ізінің  Шығ ысынан басталғ ан сапиенстену 
(саналылану) теріскей батысқ а қ арай Европағ а, оң тү стік-
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батысқ а қ арай Африкағ а, Шығ ыста Тынық  Мұ хитқ а 
дейінгі бү кіл Азияғ а тарайды. Қ азір евроазияда бастал- 
ғ ан бү гінгі адамғ а ү қ сас популяция бірте-бірте шығ ысқа 
қ арай бағ ыт алып, жолдағ ы неандертальдық  тү қ ымдаста- 
рымен араласып, кейінгі палеолит тү сында Индонезияғ а, 
Филиппинге, Жаң а Гвинеяғ а, Жапония мен Сахалинге 
жетті. Ал бү дан 70 мың  жылдай бү рын Беринг бү ғ азының 
орнындағ ы мойнақ  арқ ылы Америкағ а ө тті деп ү йғ арым 
жасауғ а әбден мү мкіндік бар. Австралиядағ ы алғ ашқ ы адам 
сү йектеріне қ арағ анда, ол осыдан 18—8 мың  жыл бү рын 
барып, қ оныстанса керек. Неантроптар Тасманияғ а 11 мың  
жыл бұ рын аяқ  іліктірген. Сө йтіп, кейінгі палеолит тү сында 
адамдар жер шарының  барлық  бө лігіне де таралып ү лгер- 
ген. Одан кейінгі эволюция бізде ақ , қ ара, сары нәсілге 
бө лінуте әкеп соқ тырды. Нәсілдер арғ ы тегі бір адамдар- 
дың  ғ асырлар бойы белгілі бар тарихи-географиялық  аяда 
табан аудармай ө мір сү руі арқ асында қ алыптасқ ан мор- 
фологиялық  және физиологиялық  тү зілімдер негізінде 
пайда болғ ан. Мү ндай алуан нәсілділік адамзаттың  бір 
тектілігін жоқ қ а шығ ара алмайды. Оны ең  алдымен, 
нәсіларалық  некенің  ү рпақ тың  биологиялық  және руха- 
ни-әлеуметтік сапасы на еш қ андай зиянды  ы қ пал 
етпейтіндігінен қ арап-ақ  аң гара беруге болады. Кейінгі 
зерттеулер осы заманғ ы нәсілдердің  арасындағ ы биоло- 
гиялық  сипаттардың  ү қ састығ ы орасан зор да, айырма- 
шылығ ы тым болмашы екендігін анық тады. Француз 
генетигі Альберт Жакардың : «Африка тү рғ ыны мен эс
кимос генетикалық  жағ ынан ө зіміздің  қ ыстақ тағ ы поли- 
цейскийден гө рі әлдеқ айда жақ ынырақ  болып шығ уы 
мү мкін», — дейтіні де сондық тан. Мәселен, теріге қ ара- 
қ ошқ ыл әр беретін меланни пигментінің  ық палына қ ара- 
ғ анда африкалық тар бір топ та, европалық тар мен азия- 
лық тар бір топ, ал генадағ ы лактаз ферменттінің  ық палы- 
на қ арағ анда европалық тар бір топ та, азиялық тар мен 
африкалық тар бір топ, қ анның  резустық  жү йесі мен им- 
мунологиялық  HL-A-A жү йесінен қ арағ анда, азиялық тар 
мен эскимостар бар топ та, европалық тар мен қ ара аф- 
рикалық тар бір топ боп бө лініп шығ а келеді. Гарвард 
университетіндегі генетик ғ алым Ф. Левутинны ң  
дерегінше, қ ан жағ ынан салыстырганда, әр нәсілдегі екі 
халық тың  арасындағ ы айырма бір нәсілдегі екі халық тың  
арасындағ ы айырмадан бар болтаны 7—8 процентке гана 
кө бірек болады екен. Бү дан шығ атын қ орытынды: халық - 
тардың  да, нәсілдердің  не арасында белгілі бір айырма-
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шылық тың  бары рас, бірақ , бір халық тан шық қ ан екі ин- 
дивидиумның  арасындағ ы айырма одан кө п болмаса, аз 
емес. Сондық тан ЮНЕСКО 1967 жылы: «осы заманғ ы 
биология ғ ылымы халық тардың  мәдени жетістіктерінің  
арасындағ ы айырмашылық ты олардың  тұ қ ым қ уалау жо- 
лымен қ алыптасқ ан генетикалық  қ асиеттерінің  айырма- 
шылығ ынан кө руге болмайтынын анық тады», — деген 
тұ жырымғ а келді.

Арғ ы тү бі Дарвиннен басталатын эволюциялық  кон- 
цепцияны жақ тайтындардың  айтары: адамзат әуелі бір 
тектен, сондық тан да бір бесіктен тарағ ан. Тегіміз — 
адам тектес маймыл да, бесігіміз — әр ғ ылымның  айту- 
ынша әр қ илы.

Ал екінші бір ғ алымдар адамзаттың  кө птекті емес, 
біртекті екендігін мойындай отыратын генетикалық  мұ ра 
— тектік сипаттар қ алыптасқ ан да, тарихи даму тұ сында 
ұ рпақ тан ұ рпақ қ а мәдениет арқ ылы беріліп отыратын 
рухани мү ра-тәжірибе жасақ талғ ан. Тү қ ым қ уалау арқ ы- 
лы қ алыптасқ ан сипаттар баянды да, ал тәжірибе арқ ылы 
қ алыптасқ ан сипаттар кейде тым қ ысқ а мерзім ішінде 
жойылып кетіп отырады. Мәселен, жазба деректер арқ ы- 
лы баяндап беруге болатын соң ғ ы бес мың  жылдық та 
жү здеген ү рпақ тар дү ниеге келіп, дү ниеден ө тті. Бірақ , 
олардың  еш қ айсысынан айтарлық тай биологиялық  не 
психофизикалық  ө згеріс байқ алмады. Ал сол екі ортада 
адамзат цивилизациясында сан алуан тү бірлі ө згерістер 
болып ө тті.

Ә детте адамдардың  қ алғ ан жануарлар дү ниесінен ай- 
ырмашылығ ының  қ атарына тік жү рісіндегі, миының  сал- 
мағ ының  ү лкендігі, терісінде тү к болмайтыны, басқ а жа- 
нуарлардың  еш-қ айсысынан кезікпейтін, кү летін, жы- 
лайтын қ асиеттері жатады. Морфологиялық  тү рғ ыдан 
ө мір сү рудің  экологиялық  тү рлеріне бейім тү рганмен, 
ол дене бітімі жағ ынан ө зінен басқ а еш қ андай жан 
иесіне ұ қ самайды.

Ең  бастысы — барлық  жан-жануарлардың  ө зі тіршілік 
ететін ортаның  сипатына лайық  ерекш е жетілген бір 
мү шесі болады: пілдің  тү мсыгы, жырқ ыштардың  тырнағ ы 
мен азуы, т.т. Ал адамда ондай ала бө тен кү шті жетілген 
мү ше жоқ . Ол оның  есесін қ ү рал-сайман қ олданумен қ ай- 
тарады. Ал қ ү рал-сайманды дү рыс пайдалану еп пен есепті 
қ ажетсінеді. Сө йтіп ол дене-бітімнің  әлгіндей олқ ылық та- 
рының  орнын ақ ылымен толық тырады. Мәселен, сәби 
басқ а тө лдердің  іштен біліп туатын кө п қ ылығ ына бір
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жасқ а жеткенше жө ргекте жатып ү йренеді. Осының  ө зі- 
ақ  жан-жануарлардың  тіршілік амалына іштен жетіліп 
туатынын, ал адам оғ ан белгілі бір тарихи қ алыптасқ ан 
әлеуметтік ортада ү лкендерге қ арап ү йренетінін айғ ақ - 
тайды. Бү дан кеп, Портман «Біз адамнан тіршіліктің  ө те 
бір ерекше тү рін кө реміз. Адам дене бітімі және мінез- 
қ ү лқ ы тұ рғ ысынан жануарларғ а кө п ү қ сағ анмен, тү тас- 
тай алғ анда, атымен бө лекше пішімделген. Біздің  денеміз 
әр мү шесі, әр қ имылымыз осыны аң ғ артады», — деген 
қ орытынды шығ арады. Ендеше, кез-келген зоологиялық  
тү рдің  эволюциялық  жолмен сү рыптала келіп, ақ ыл-ойғ а 
ие болуы еш мү мкін емес деген пәтуа жасайды. Оның  
айтуынша, адам әуелден қ алғ ан ө мірлік пішімдерге ү қ са- 
майтын ө зге бір айырық ша ү лгіден туындағ ан болуы 
мү мкін. Бү л жағ ынан Портман кейбіреулердің  адамдар 
да жануарлардың  қ олғ а ү йренуі сияқ ты доместиация- 
дан ө туі арқ ылы қ азіргі сипатқ а ие болды деген тү жы- 
рымына дау айтады. Бірінш іден, әлгіндей процестің  
н әтиж есін де ж ан уарларды ң  миы азайы п кетсе, 
адамдардікі ү лкейген. Екіншіден, мү ндай жағ дайда жа- 
нуарлардың  жыныстық  жетілуі жеделдесе, адамдардың  
жыныстық  жетілуі баяулайды.

Оның  ү стіне, адамнан басқ а ешбір жан иесі ешқ айда 
эволюциялық  даму нәтижесінде ойлауғ а, жазуғ а, ө зін-ө зі 
тежей білуге, жыныстық  эгоизмді жең іп, ө зге жыныстар- 
мен қ ауымдаса білуге ү йренген емес,

Портманның  әлгі дәйектемелеріне қ арап, К. Ясперс 
жылқ ының  жылқ ы тектес, маймылдың  маймыл тектес 
ежелгі мақ ү лқ аттардан ө рбігені секілді, адам да адам тек
тес мақ ү лқ аттан ө рбіп, қ азіргідей аса саналы кү йге жет- 
кен болуы мү мкін деген тү жырымғ а саяды.

Оның  айтары: адамды мәдениет тудырғ ан жоқ , 
мәдениетгі адам тудырды.

Ал мәдениеттің  қ айдан тарағ андығ ы мәселесіне кел- 
генде, ол Евфраттағ ы Шумердің  де, Каспий маң ындагы, 
батыс Курдстандағ ы Джейтунның  да, Орталық  Азияның  
да ондай қ ызмет атқ аратындыгы туралы белгілі болжам- 
дардың  бәріне де кү мән айтады.

Қ азіргі ғ ылымның  бү л жайындағ ы болжамдарының  
бәрі негізінен археологиялық  деректерге сү йенген. Ал 
планетадағ ы барлық  археологиялық  мү ра тү гел қ азылып, 
тү гел зерттеліп, салыстырмалы талдаудан ө ткен жоқ . Сон- 
дық тан да оғ ан сү йеніп, әлгіндей нақ ты қ орытындығ а келу 
әлі асығ ыстық  етеді. Бірақ , жер бетіндегі саналы мақ ү лқ-
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аттардың  шығ уын кейінгі мұ з дәуірімен байланыстырсақ , 
онда жер бетіндегі климаттық  ө згерістердің  геологияның  
және астрономиялық  себептерін салғ астыра отырып, ал- 
ғ ашқ ы саналы тіршілік пайда болуы ық тимал нү ктені анық - 
тауғ а болар еді. Ө йткені, мү здың  еруін космостық  энер- 
гияның  ық палына сайысақ , ол белгілі бір астрономиялық  
денеден шыгып, жердің  ө з осінен космостық  энергияның  
ық палына сайысақ , ол белгілі бір астрономиялық  дене
ден шығ ып, жердің  ө з осінен айналуы заң дылыгына орай, 
планетаны басып жатқ ан мү зды бір пұ шпағ ынан бастап, 
бірте-бірте ерітер еді ғ ойг саналы тіршілікке аддымен қ ай 
жерде табиғ и жағ дай жасалса, адамзат та сол жерде пай
да болмай ма?! Мү ны анық тау ү шін бір археология, бір 
палеонтология, бір климатология аздық  етеді. Оларды 
негізге ала отырып, басқ а да ғ ылымдарды комплексті 
жү мылдыруды қ ажетсінеді. Ал әзірге осы орайда ешқ ан- 
дай эмпирикалық  тәжірибелерге сү йенбей, ой қ орыту 
жолдарымен ізденіп жү рген ғ алымдардың  бірі — совет 
тарихшысы Лев Гумилев. Ол да сана иелері маймылдан 
шық ты дегенге бас изей қ ойғ ысы келмейді. Оның  айту- 
ынша, жер бетін басып жатқ ан мү з Таймырдан басталып, 
Финоскандикавияғ а қ арай қ озғ алып, ақ ырында Атланти- 
када еріп жогалғ ан. Кейінгі мү з қ айту кезең індегі 
тіршілікке ең  ың ғ айлы жер Сібір болтан.

Қ ысқ асы, тарихи дәуірге дейінгі мың жылдық тардың  
бізге ү қ тырары: адамдардың  арғ ы тегінің  бір жерден та- 
рауының  мү мкіндіктері, олар жасағ ан мәдениетінің  ең 
бастапқ ы нышандары от жағ у, қ ү рал жасау және пайда- 
лану әуелде бір жерде пайда боп, кейін басқ а аймақ тарғ а 
тараганы, сол процестің  ү стінде оның  бір сипаттылық тан 
кө п сипаттылық қ а ауысқ аны.

Ежелгі дү ниеде сана тө ң іректегі табиғ и аяны игеру 
ү стінде пайда болды, Азық  табу жолындағ ы қ аракет әуелі 
ақ ылды, ал әлгі қ аракетті одан әрі жетілдіруді ойлаган 
ақ ыл ғ ылым мен мәдениетті туғ ызды. Алғ ашқ ы адамдар- 
дың  тіршілік ету қ арекеттері қ андай ү қ сас болса, сол жолда 
айла-амалдары да сондай ү қ сас еді. Сондық тан ежелгі 
дү ниенің  мәдени біркелкілігі қ ай кездегіден де басым тү сті. 
Мәселен, Олдовий мәдениетінің  ө кілдері қ андай қ ү рлық - 
ты жайласа да, бәрібір бірдей қ арумен пайдаланды. Де- 
мек, ол қ арудың  жасалуы мен пайдалану жолдары қ айда 
да ү қ сас болды. Ол мәдени әр алуандық қ а жер шарынын 
барлық  бө лігіне тү гел тарап, сондағ ы географиялық  аяны 
орнық ты игеру ү стінде тү рақ ты ең бек ү рдістерін, тү рмыс
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ү рдістерін қ алыптастыру арқ асында ғ ана жө тілді. Сондық - 
тан, белгілі бір мәдениеттің  ө зіндік сипатының  болуы — 
цивилизация дамуы тү рғ ысынан келгенде, эволюциялық  
жетістік. Оның  бәрі адамзат санасының  ө суіне, мәдени 
дәстү рлердің  негізін салуғ а айта қ аларлық тай ү лес қ осқ - 
анмен, шын мәніндегі мәдениет және оның  белгілі бір 
аймақ қ а, этносқ а байланысты ө зіндік сипаттары туралы 
сө з қ озғ ауғ а әлі ерте еді.

Мәдениетті табиғ и аяны игеруден туды дейтін болсақ , 
оның  ө ркендеуінде қ ү ралдардың  атқ арар қ ызметі ө з-ө зінен 
тү сінікті. Біздің  бабаларымыздың  қ олына ең  бү рын тү с- 
кен және ең  кө п қ олданғ ан қ ү ралы — тас. Тас қ ү ралдар- 
мен пайдаланғ ан кезең ді тарихта Тас дәуірі дейді. Тас 
дәуірінің  ең  ерте кезең і палеолит, одан кейінгі орта кезең і 
— мезолит, ең  аяқ ы кезең і неолит атанғ ан. Палеолит 
тү сында тасты бір-біріне ү рып сындыру арқ ылы жасал- 
ғ ан дө рекі қ ұ рал, мезолит тү сында тасты қ абыршақ тап 
сындыру арқ ылы жасалғ ан жартылай ө ң делген қ ұ рал, ал 
неолит тү сында қ ажап, егдеп, тегістеп ө ң делген қ ү рал 
пайдаланылды. Сондық тан да, Лесон 1865 жылы ғ ылымғ а 
неолитті сырты тегістелген ө ң делген тас қ ү ралдардың, 
палеолиті — ондай ө ң делмеген кедір-бү дыр дө рекі қ ү рал- 
дардың  кезең і деген ү гым енгізді. Соғ ан лайық ты ең бек 
технологиясы да, ең бек бө лісу де дами бастады, табиғ и 
аяны игеру де терең дей тү сті. Ол таспен қ оса, металды да 
пайдалануғ а әкеп соқ ты. Қ ола дәуірі мен темір дәуірі со- 
лай шық ты. Қ ү ралдардың  ө згеруі кү нкө ріс тәсілдерін ғ ана 
емес, адамдардың  қ ауымдасуын да жетілдіре тү сті. Адам 
табиғ атқ а біржолата тәуелді, сондық тан ү йір-ү йір боп қ ана 
ө мір сү ріп, ортақ  қ ауымдық  меншік қ алыптастырғ ан ке- 
зең  — жабайылық  заманы, қ арулардың  жетіліп, әркім ө з 
бетінше әрекет етіп тамағ ын асыраумен қ оса, ө з меншігіне 
ие боп, ол аз болса, ө згенің  меншігіне қ ол сала алатындай 
мү мкіндікке ие болғ ан кезең ді — жаутершілік, Варвар- 
лық  хаманы, ал табиғ атқ а тікелей тәуелдіктен әбден алы- 
стап, қ оғ амдағ ы ең бек бө лісу әбден терең деп, мемлекеттің  
шығ уына әкеп соқ тырғ аннан бергі кезең ді — цивилиза
ция заманы деп атаймыз.

Ф. Энгельстің  жү йелеуінше, жабайылық тың  бастапқ ы 
кезең іне адамдар тек орман арасында жеміс, жаң ғ ақ , та- 
мырмен қ оректеніп, тек терімшілікпен ғ ана шү ғ ылданғ ан. 
Тілдің  шығ уы да сол тү ста болғ ан. Ортаң ғ ы кезең де, ба- 
лық пен де қ оректене бастағ ан. Ол отты пайдалануғ а 
мәжбү р еткен. Аң шылық  та сол тү ста шық қ ан. Бірақ  тек
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бірың ғ ай аң шылық пен ө мір сү рген тайпа ешқ ашан бол- 
ғ ан емес. Ет жеуте ү йрену адам жеуге әкеп соқ тырғ ан. 
Одан адамзат садақ тың  шығ уы арқ асында ғ ана қ ү тылғ ан. 
Садақ  пен жебе аң щылық ты ең  басты кәсіпке айналдыр- 
ды, орман мен ү ң гірден алып шығ ып, қ олдан баспана жа- 
сауғ а ү йретті. Сондық тан да, бү л жабайылық  заманының  
ең  жоғ арғ ы сатысы болып табылады. Баспана жасау қ ол- 
дан ыдыс-аяқ  жасауды — қ ү мыра жасауды ү йретті. Аң - 
дарды аулаумен қ оса қ олғ а ү йрету ү рдіске ене бастады. 
Бү л — жабайылық тың  бастапқ ы кезең нен ортаң ғ ы кезең - 
ге ауысуының  белгісі. Шө п басынан дән ү гу егін салуды 
туғ ызды. Мал басының  кө беюі ө ріс іздетті. Сө йтіп, адам- 
дар кең істікті батыл игере бастады. Ол тас қ ү ралдардан 
басқ а қ ү ралдар іздеуге мәжбү р етті. Тас соқ амен егіс 
кө лемін ү лғ айта алмайсың . Қ айыс ауыздық пен атқ а мініп, 
алысқ а ү зап кете алмайсың . Ә уелі қ оланы, артынан темірді 
балқ ыту, одан соқ а, ауыздық  ү зең гі жасау солай пайда 
болды. Оғ ан дейінгі шаруашылық -аң шылық , балық шылық , 
малшылық , егіншілік бәрі аралас жү ретін, сө йтіп әркім 
бар мү қ тажын бір ө зі табатын комплексті шаруашылық  
еді. Темір қ ү раддарының  шығ уы ең бек бө лісуді, біреулердің  
бір ың ғ ай малшылық пен, екінші біреулердің  бірың ғ ай 
егіншілікпен айналысуына жағ дай жасады. Сө йтіп, оты- 
рық шы тү рмыспен қ оса кө шпелі тү рмыс ө мірге келді. Бұ л 
тек ең бек бө лісуді ғ ана емес, бү йым айырбасын туғ ызды.

Ал ол адамдардың  қ ауымдасуын бү рынғ ыдан да 
кү рделілендіре тү сті.

Табиғ атқ а басыбайлы тәуелді кезде адамдар ү йір боп 
жү ріп қ орек айыратын. Ол кезде ү ң гірде кө п балаларды 
бағ атын әйелдің  ролі басым болды. Кө п болып ортақ  тап- 
қ ан олжаны кө п болып ортақ  иемденетін. Ол кездегі қ аре- 
кет тек бір кү ннің  ғ ана қ орегін айырумен тәмамдалатын. 
Ол кездегі неке әр әйел қ ауымдағ ы барлық  еркекке, әр 
еркек қ ауымдағ ы барлық  әйелге ортақ  — жаппай неке 
деп аталатын. Балалар да ол кезде шешелеріне қ арап 
бө лінетін: «Пәлен әйелдің  балалары, тү гел әйелдің  бала- 
лары». Ө йткені, жаппай неке тү сында балаларды шешесіне 
қ арап ажырату оң ай-тү ғ ын. Егіншіліктің  шығ уы, мал бағ у 
бү рынғ ы аң  аулағ андай, терімшіліктегі емес, ө зара туыс- 
тас мәселені бір әйелдің  балалары ғ ана боп, бө лек ең бек 
етеуте әкеп соқ ты. Ендігі табыс бір кү нде ішіп-жеп қой- 
ылмай, сақ талатын болды. Сө йтіп қ осымша ө нім пайда 
болды. Егін салатын, мал бағ атын әрбір еркек ө з табысын 
ө з ү рпағ ына қ алдыруды ойлайтын жағ дай туды, жеке
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