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Кз жасын кл қылып шырылдаған
бойжеткен. згенің табалдырығын
аттағысы келмеген қыз бала! Еркінен
айырылған қалыңдық. Қазіргі
күні ғаламторда қаптаған осындай
бейнекріністерді кріп еріксіз жаға
ұстайсың. Жаның ауырады. Бұндай
жағдай неге белең алды, жалпы қыз
алып қашу қазақ дәстүрінің блшегі
ме, әлде барып тұрған қылмыс
па? Бұл қыз баланы қорлау емес
пе! Табалдырықты жылап аттаған
жандардың алдағы мірі қалай
қалыптасады.
йел құқығын қорғау комитетінің
дерегі бойынша жылына бес мың қыз
ұрланады екен. Шыныменде қыз алып
қашу салтымыз ба? Осы мәселе кейінгі
кездері қоғамда кп талқыға түсуде.
Бағзы заманнан қазақтың қанына
сіңген салты дейміз бе, үрдісі деп білеміз
бе, әйтеуір «қыз алып қашу» деген ұғымды
құлағыңыз естіген, кзіңіз крген де
болар. Тағдырдың сан тарау соқпағынан
санамызға сіңген бұл салттың қазақты
қуанышқа кенелтері де, байбаламға бастары да сзсіз. Сонымен, қыз алып қашу
баба дәстүрі ме, әлде?..
Иә, ұлтымыздың жн-жоралғылары
жетіп артылады. Қызды алып қашу
кнеден бүгінге дейін сақталып келеді.
Десе де, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар
дейміз. Дұрысын алып, жнсізін жоя сал
дейді бүгінгі буын. Орынды-ақ, себебі заман қандай, заң қандай? Жуырда халық
қалаулыларының бас қосып, «қыз алып
қашуды тоқтату керек!» дегені елді елең

ҚЫЗ АЛЫП ҚАШУ
ДӘСТҮРМЕ САЛТ ПА?

еткізді. Қазақтың қанына сіңген ата
дәстүрі неліктен заңмен қудалануы керек?
Осыны естіген кпшіліктің санасы сан

САҚТАН

саққа жүгіріп, әралуан ой туды. Бұқараны
бейжай қалдырмаған қоғамдық мәнді
жайтқа жергілікті жұрт не дейді?

Нұрбол Мұратбек , қала тұрғыны:
- Мен бұл үрдіске қарсымын. Себебі,
бірін-бірі сүйіп қосылғанға не жетсін.

ТІЛ МӘДЕНИЕТІ

Арақтан, ішімдіктен сақтаныңдар,
йткені ол барлық жамандықтың кілті.
Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.)

Қоғамда сан түрлі салада әр қилы мәселелер бар: жастар
арасындағы суицид, қарттар үйлерінің көбеюі, маскүнемдік,
әлеуметтік желілерге тәуелділік, тастанды балалар тағдыры,
нашақорлық және т.б. Солардың ішінде ең маңызды әрі үлкен
мәселелердің бірі – қоғамдағы тіл проблемасы, оның ішінде,
әсіресе, қазақ тілі проблемасы.

Маскүнемдік дегеніміз не, оның
себептері?
Маскүнемдік – адамның
дәрменсіздігі жанына тыныштық
бермеуден, зін әлсіз, қажетсіз
сезінуден. Адам қалай ләззат алу керек екенін білмейді. Оның үш жолы
бар. Біріншісі: адам сүйіспеншілікпен
қуана еңбек етіп, зінің жетілу жолын
білім арқылы жетілдіре түсу. Екінші
жолы – құмар ойындар, еңбексіз,
алдаумен келген үстіртін бақыт.
Үшіншісі – біреудің бақытсыздығына
қуану. Осылардың ішінде, бірінші
бақыт – нағыз бақыт, ең тұрақтысы.
Екінші бақыт – тұрақсыз бақыт.
Үшінші түрі тек қана зардап әкеледі.
Екінші және үшінші түрінен ләззат
алғысы келетін адам іше бастайды.
Ішу – зінің санаңды ләззатқа айырбастау. Адам ақымақтығынан ішеді,
басқалар ішкеннен кейін ол да ішеді.
Адам зіне дұрыс мақсат қоймай ,
ісі нбегеннен кейін маскүнемдікке
салына бастайды. зін-зі тануға
ұмтылған адамда күдер үзу деген
болмайды. Маскүнемдіктің соңы
түрлі жағдайға алып келетіні белгілі.
Отбасының шырқы бұзылып, соңы
адам денсаулығына зиян келетін
жағдайларға да барады. Ажырасу мен
отбасыдағы махаббаттың жоғалуына
да маскүнемдіктің әсері біршама
тиеді.
Маскүнем деген кім?
Маскүнем дегеніміз - аты айтып
тұрғандай арақ-шарапқа әуес болып, жат әдеттің жолында құрбан
болушы. мірдің түзу жолында жүріп,
бір күндік қиындыққа шыдамай
сасық судан ем іздеуші. Кбінесе

арам судың артына түсетіндер мірге
кпелеп, ішкі жан-дүниесі күйіктен
ртенген жандар.
Маскүнемдік жазыла ма?
рине жазылады. Бұның себебі,
Ғазиз жанның тұңғиығында тығылып
жатыр. Араққа үйір адамдардың
жанында белгілі бір тәртіп
бағдарламасы бар. Бұны «маскүнемдік
бағдарламасы» дейді. Ол тұқыммен
беріледі немесе тіршілік кешу барысында рухани соққы алудың әсерінен
қалыптасады. Маскүнемдікті емдеу
үшін бағдарламаны тауып, оны залалсыздандырып, салауатты мір
сүру тәртібінің жаңа бағдарламасын
құру керек. Басқаша айтқанда ескіше
әдеттен арылып, жаңа әдетті құру
керек.
Қазіргі медицина қолданып жүрген
(ампула тігу, ине шаншу, дәрілер,
шәй) тек қана ауруды жанның ғазиз
тұңғиығына онан әрмен батырып,
уақытша жеңілдік әкеледі. Психаны
бұлай зорлау, мінез – құбылысының
згеруіне әкеп соғады (ашушаңдық,
жанжал шығаруға бейімділік,
түсініксіз қылықтар, сары уайымға
салыну, еркектік бел күшінің
жоғалуы, немқұрайлық, жараланып
аяқ-қолының сындыруы т.б.). Дәрі
мен құлыптау, шырғалаңдары біраз
уақытқа шегергенмен де, аурудың
нақ себебін жоя алмайды. Нақ себеп
– адамның Ғазиз жанында. Алдына
мақсат қойып, мірді оң қадаммен
қайта бастаса, алынбайтын асу да,
қамал да болмайды.
Салауатты мір салтын ұстанатын,
мәдениетті ұрпақ қашанда жоғары
тұратыны хақ. Харам су мен түрлі
жат қылықтардан сақ болып,
имандылығы жоғары ұл-қыздарымыз
кп болсын!

луы мүмкін. Соңғы жылдары жоғарыда
айтылған себептерге сүйенген талай
қыршын жастардың, қыз алып қашамын
деп, темірторға түсуіне түрткі болып,
жатқан ерекше айта кетүді жн санадым.
Тіптен елімізде қыз алып қашу заңмен
қудаланатынын білмейтіндер де бар екен!
Қызды ұрлап, оны еркінен тыс тұрмысқа
шығуға мәжбүрлеген азамат Қазақстан
Республикасы Қылмыстық Кодексінің
125- бабының I-тармағы бойынша 4
жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан
айырылады.
Қыз алып қашудың зардаптары қандай?
Алғашқы кезде бәрі жақсы болуы
мүмкін, үйреніскенше. Үйреніскеннен
кейін адамдардың шынайы бет-бейнесі
ашылады. Ол адамның қандай екені,
отбасындағы адамдарының бір-бірімен
ара қатынасы. Қызды алып қашудың
зардаптары біріншіден қыз баланың сағын
сынадырады. Арқа сүйер азаматым деп
бара алмайды.
Қыз алып қашуды қалай тоқтатамыз?
Жалпы бұл дәстүрді алдын алу үшін
ең алдымен тәрбиеден бастап, қоғам
болып күресуіміз керек. Қызды алып
қашып кетті деген әкеге үлкен сын. Рас
баланы жастан деп бабаларымыз бекер
айтпаған. Балаларымызды жастайынан
қызды құрметтеуге, арын аяқ-асты етпеуге тәрбиелесек, қыздарымыз да құтты
орынға қонар еді. Қыз алып қашуды
салтымыз деп ақтағанша, сырға салу,
құда түсу секілді тамаша салттарымызды
дәріптеп, бәсекеге бой алдырмай, шама
шарқымызша атқарсақ, шариғаттың шекарасын берік сақтасақ, шаттыққа толы
шаңырақтардың кбейетіні сзсіз!

ЖЕТІ ҚАЗЫНА

ҚАЗАҚТЫҢ
ТЕКТІЛІГІ
ЖЫЛҚЫДАН

ХАРАМ СУДАН
ҚАШЫҚ БОЛ

Күнту АРЫНБЕК

Бұрындары бұл орынды болып крінген
болар. Қазір заман мүлдем басқа. зім
болашақ жарымды құда түсіп, келісіммен
аламын. Қыз баласын қарсылығына
қарамастан клікке ңгеріп алып қашу жарамайды. Бұл - жігерсіз жігіттердің ісі. Қыз
қарамайтын шығар деген оймен осындай
жағдайларға баратындар бар. Жігіттердің
осындай ездігінен қанша қыздың бағы
байланып, жас отаудың шаңырақтары
шайқалып жүр.
Табиғатынан бұйығы, кнбіс, қой
мінезді, кеңірдегіне қанжар тақасаң да,
тұяқ серіппейтін ұлтымыздың ұлдары
расында жасыққа айналған ба? лбетте,
мұндай сәтте қазақтың елі мен жері үшін
жан алып, жан беріскен бабалардың ерлігі
мен рлігі бүгінгі жігіттер бойынан табылмай ма, деген ойға келесің. Осындай сәтте
қазақтың Қадырдай ақыны айтқан:
Бір жаманы – қыздарын малға сатқан,Бір жақсысы – сүйгенін алып қашқан
деген лең жолдарын қайда қоймақпыз?
Алып қашу жнінде кпшіліктің пікірі
екіұдай. Сондықтан азулы ақын, р
кеуде, балуан бітім иесі Иманжүсіптей
ақынның да «Алып қашса – тойлармыз, қыздарымыз отырып қалмасын деп
ойлаңыз» дегені баршаға ой салардай.
Десек те, адам ұрлау, адамды күштеп з
еркінен тыс әрекетке итермелеу жеке
бас құқығына қайшы екендігін де естен
шығармаған абзал....
Қызды алып қашуға не нәрсе себеп
болады?
Мамандардың айтуы бойынша
материалдық жағдайына байланысты
болуы мүмкін. Қалада скен қыз бала
ауылға барғысы келмегендіктен бо-

Ғасырдан-ғасырға ұласқан замандарда халқымыздың
асыл жануарына айналған жылқыны біз қазір ерекше
қадір тұтамыз. Өйткені, жылқының басты қасиеті – ол
туған және жүрген жерін ешқашан ұмытпайды екен.
Көзі күндіз-түні бірдей көретіндіктен, түнде айналасын
жұлдызға қарап барлап жүреді. Күретамыры жуан
болғандықтан, қаны үнемі айналысқа түсіп, денесі
тұрақты қызып тұратыны дәлелденген. Сосын жылқы
ешқашан лай су ішпейді екен.

ҚОҒАМДАҒЫ
ТҮЙТКІЛ
МӘСЕЛЕ
Қазақ тілі – Қазақстан
Республикасының мемлекеттік тілі.
1991 жылы еліміз егемендік жалауын
ктергенде қазақ тіліне қосақтатып,
орыс тілін де бекітіп қойды. Алайда
тәуелсіздікке 25 жыл толса да тіл
мәртебесі айқындала алмай келеді.
Сз жоқ, тіл – баршаның тірегі.
Тіл арқылы барлығы крініс табады.
Қазіргі таңда елімізде, оқу орындарында, түрлі мекемелерде тетін жиыншаралардың, конференциялардың
дені орыс тілінде жүреді. Себебі біздің
ойымызша, орыс тілді аудитория
болып жатқан мән-жайды түсінбей
қалады. Ең басты қателігіміз осы.
Кшеде келе жатып, түрлі
дүкендердің, ойын-сауық
орталықтарының атаулары жазылған
баннерлерді кзіңіз міндетті түрде
шалады. Себебі саналы адамның кзі
оған дағдыланып алған. Мен де кше
аралап жүріп, сан түрлі мекемелердегі
қате жазылған атауларға тап болдым.
Содан кейін маған әлеуметтік эксперимент жүргізу туралы идея келді.
Сол сынақ нәтижесінде біраз мағлұмат
алдым десем болады.
Бүгінгі таңдағы қазақ тілінің осындай халге душар болуының басты
себептері жайлы танымал тұлғалардан
пікір сұраған болатынбыз. Солардың
біреріне назар аударсақ.

Қанат уесбай, журналист:
– Қазақ тілі– қоғамдық барлық
саладағы қолдануға тиісті, з мәртебесі
бар мемлекеттік тіл. Алайда, оның
қолданысы тарланып келеді. Неге?
Себеп – тілді құрметтейтіндердің,
тілді қолданушылардың аудиториясы те аз. Қазақ тілінің мәртебесінің
суіне, оның дамуына бірден-бір күш
салатын мамандық иесі – филологар.
Міне, нағыз осылар тілді жақтап,
тілдің аясының кеңеюіне з үлестерін
қосулары керек. Бірақ, кп жағдайда,
филологтар з мамандықтары бойынша қызмет атқармай, басқа салаларға
кетіп жатады. Ал, бұл – дұрыс емес
құбылыс.
Дос Кшім, саясаттанушы:
– Бүгінде бейбіт Қазақ елінің бір-ақ
тірегі бар: ол – тіл. Тілімізден
айырылсақ, қалғаны құрыды, бекерге кетті дей беріңіз. Тіліміз дамып келеді дейміз, қазақ тілінде
оқулықтар саны кп дейміз. Барлығы,
кп жағдайда, жалған. Қазақ тілі тек
қазақтарға керек, сонан кейін барып
ол – қазақстандық тіл бола алады.
Осыны біздің азаматтар әлі күнге
дейін түсіне алмай келеді. Қазақ
тілін қазақтардың зі менсінбей
тұрғанда, басқалар туралы не айтасыз?! згелерге «неге қазақ тілін
білмейсің?» деп те айта алмайсың.

рине, жылқы малының мұндай
қасиеттері те кп. Бұл ретте
етінің ерекше дәмді болуының
сыры да осы талғампаздығынан
деуге болады. йткені, жылқы
шптің тек дәмдісін ғана жеп,
денесіне зәрін тигізбейді және
суға дәрет сындырмайды екен.
Міне, осындай түрлі қасиеттеріне
қарай біздің қазақ турашыл,
басынан сз асырмайтын, еркін
және шалт қимылды адамды
«жылқы мінезді» деп атаған.
Оның үстіне, жылқы малы
түрлі қасиеттеріне байланысты жасына сай блініп тұрады.
Мысалы, жылқының еркегі
«айғыр» – з үйірін асырап,
қорғай алатын мықты жануар
болуы тиіс. Бұл ретте оны әбден
сайлап, күштісін таңдап алған.
Сондықтан да кейбір айғырлар
үйірі үшін басын бәйгеге тігетін
болған. Ал егер үйіріне буаз байтал қосылып, ол босанар болса,
онда айғыр құлынды лтіріп та-

стаудан тайынбайды. Себебі, кп
айғыр иелігіндегі құлындардың
з қанынан тарағанын қалайды.
Кереметі сол, құлынның туылған
сәттегі кісінеген үнін айғыр
ешқашан ұмытпайды дейді.
Осы жерде жылқы жасына
ерекше ден қойған жн секілді.
Атап айтқанда, жылқының жас
тлін – «құлын», құлынның алты
айдан асқан шағын – «жабағы»,
ал бір жастан асқанын – «тай»,
екі жастан асқанын – «құнан»,
үш жастағысын – «днен», трт
жастан асқанын – «сәурік», беске
толғанын – «бесті» және 11– 12
жыл жасағанын – сақа айғыр
атаған. Осылай, біздің қазақ
баласы беске толғанда, тайға
мінгізген. Нақ осы шақтан бастап бала ерекше шабыттанып,
жылдам се бастайды. Мұны
ғалымдар да байқап, атқа мінудің
адам денсаулығына те пайдалы
екендігін анықтаған.
Жасұлан НАУРЫЗЛІ

