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Абылай елінің туын берік ұстап, қиындықтарға төтеп бере ал-
ған тұлғалардың бірі. Биыл аты аңызға айналған Абылайхан ба-
бамыздың 300 жылдық мерейтойы еліміздің жер-жерінде атап 
өткізілуде.
Тарихи деректер, аңыз-жырлар да Абылайдың үш жүздің 

әміршісі ретінде ардақталғанын көрсетеді. Қытай императоры, 
Жоңғария хандығы, Орта Азия мемлекеттері Абылайды бүкіл 
қазақ ханы деп ресми түрде танығанымен, оның беделінің өсіп 
бара жатқанынан сескенген Ресей патшасы Екатерина II Абы-
лайға Орта жүз ханы ретінде ғана сый-сыяпат көрсетті. Бұл 
бір жағынан «бөліп алда, билей бер» саясатының көрінісі еді. 
И.Неплюевтің: «Қырғыз халқында бас ханның болуы пайдалы 
болмайтыны былай тұрсын, зиянды да болу мүмкін» деген пікірі 
мұны айғақтай түседі.
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ТАСҚЫНЫ ҚАЛИЖАН

2013 жылдың 9 қазанында С. Торайғыров атындағы Павлодар мемле-
кеттік университетінде ақын, драматург, аудармашы Қ.Бекқожиннің 
100 жылдығына орай «Қалижан Бекқожиннің шығармашылығы және 
қазіргі қазақ поэзиясы» атты Республикалық ғылыми-практикалық кон-
ференциясы өтті.

С.Торайғыров атындағы ПМУ қабыр-
ғасында жұмысын бастаған аталмыш 
ғылыми-практикалық конференция-
ның салтанатты ашылуында универ-
ситет ректоры Серік Өмірбаев қазақ 
əдебиетінің саңлағы Қалижан Бекқо-
жин шығармашылығына жоғары баға 
берді. Ол: «Қалижан Бекқожин қазақ 
əдебиетіндегі алтын дəуірдің ұлы ақын-
дарының тұяғы. Ол ақындық өнерімен 
ғана емес, көптеген пьесалардың авто-
ры, публицист, əдеби сыншы, дарынды 
аудармашы. Əлем əдебиеті майтал-
мандарының туындыларын қазақ тілін-
де сөйлетті», – деді.

Павлодар облысы əкімі Ерлан Арын 
конференцияның пленарлық отырысы 
барысындағы сөзінде : «Қалижан Бек-
қожинді жай ғана жазушы, ақын деп 
қарастыру аздық етеді. Ол сөз өнерінің 
шырақшысы, жаршысы деуге келеді. 
Қалижан Бекқожин отызыншы жыл-

дардағы кеңестік əдебиетті өзінің то-
лағай еңбектерімен жаңа қияға өрлеуі-
не септігін тигізді. Ілияс Жансүгіров, 
Сəкен Сейфуллин, Сəбит Мұқанов, 
Ғани Орманов сынды қазақ əдебиеті 
саңлақтарының соңынан еріп, өз 
есімін мойындата білген жазушы», – 
деп мəлімдеді.

Конференцияның пленарлық оты-
рысында Қазақстанның халық жазу-
шысы Əбдіжəміл Нұрпейісов, ақынның 
жұбайы Зайра Бекқожина, Қазақстан 
Республикасының ұлттық музейінің 
басшысы Дархан Мыңбай, Азербайжан 
Республикасының Жазушылар одағы-
ның бірінші хатшысы Фикрет Годжаев, 
Еуразиялық Жазушылар одағының мү-
шесі Ибрагим Ерийгит (Туркия), ақын, 
Қазақстан Жазушылар одағы төраға-
сының орынбасары Ғалым Жайлыбай, 
Қазақстан Республикасының Журна-
листер одағының төрағасы Сейітқазы 

Матаев, ақын, «Жұлдыз» журналының 
бас редакторы Есдəулет Ұлықбек, 
«Егеменді Қазақстан» газетінің бас ре-
дакторының орынбасары Жарасбай 
Сүлейменов, «Казахстанская правда» 
газетінің бас редакторы Жанай Омаров, 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Телерадиокешен» АҚ басшысы Ерлан 
Бекқожин, ақын, ақынның туысы Иб-
рагим Исаев, «Түркістан» газетінің бас 
редакторы Шамшіидин Паттеев ақын 
өмірі мен шығармашылығы туралы 
баяндамаларын ұсынды.

Сонымен қатар, конференция жұ-
мысына ҚР еңбегі сіңген қайраткері, 
жазушы, ф.ғ.д. Тұрсынбек Кəкішұлы, 
Қазақстан Республикасы Президенті 
баспасөз хатшысының орынбаса-
ры, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, 
ф.ғ.д. Бауыржан Омаров, Батыс 
Қазақстан облысы Жазушылар ода-
ғының басшысы Ақұштап Бахтыге-
реева, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ 
Қазақ əдебиеті кафедрасының про-
фессоры, ф.ғ.д Рақымжан Тұрысбе-
ков қатысты.

Конференция аясында Қалижан Бек-
қожин өмірі мен шығармашылығына 
арналған сайт конференцияға қатысу-
шылардың назарына ұсынылды, жəне 
де ақынның қазақ əдебиетіндегі рөлі, өз 
заманындағы тұлғалық портреті, ақын 
шығармашылығындағы халық тарихы, 
заманауи қазақ əдеби тілінің мəселе-
лерін қарастырды.

Конференция соңында Қалижан Бек-
қожиннің ұлы, Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Телерадиокешен» АҚ 
басшысы Ерлан Бекқожин С.Торайғы-
ров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университеті студенттері еншісіне Қа-
лижан Бекқожин атындағы атаулы білім 
стипендиясының бекітілгені турасын-
да жиылған қауымға сүйінші хабарын 
жеткізді.

Қазақша сөйлейтін 
халқы 70 пайыздан асқан 

өңірдің барлығы қазақ 
тіліне көшуі керек – 

Н. Назарбаев
«Нұр Отан» ХДП мемлекеттік тілді нығай-

туға, қазақтың дəстүрі мен мəдениетін жаң-
ғыртуға байланысты қоғамдық-саяси жұмыс-
тардың тиімді жүйесін жасауы тиіс. Бұл турлы 
бүгін «Нұр Отан» ХДП-ның кезектен тыс ХV 
съезінде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мəлім 
етті.

«Бұл – ана тіліміз бен ата-дəстүріміздің, 
ұлттық мəдениетіміздің мəңгі жаңғыру дəуірі. 
2025 жылға дейін мектептегі балалар түгел қа-
зақша оқып шыққан кезде барлығымыз қазақ 
тіліне көшетіндігімізді айттық. Конституция-
да екі тілділік деген мəселе бар. Бұл – елдің 
бірлігі үшін, сыртымыздың жəне ішіміздің 
бүтіндігі мен тыныштығы үшін жасалып отыр-
ған амал. Тəуелсіздік алған жылы халқымыз 
қанша болғанын баршаларыңыз білесіздер. 
Ал қазір қазақша сөйлейтін халқы 70 пайыз-
дан асқан өңірдің барлығы қазақ тіліне көшу 
керек», – деді Елбасы.

Осы орайда Президент ана тілін аталған 
көрсеткіштен аз меңгерген облыстар алға 
қарай жылжуы тиіс екенін қадап айтты. «Қа-
зақтың тілін үйрету үшін барлық əкімшіліктер 
көңіл бөліп, оқытып, үйретуі керек», – деді 
Мемлекет басшысы.

Н. Назарбаев «Нұр Отан» ХДП мемлекеттік 
тілді нығайтуға, қазақтың дəстүрі мен мəде-
ниетін жаңғыртуға байланысты қоғамдық-сая-
си жұмыстардың тиімді жүйесін жасауы тиіс 
екенін атап өтті.

ҚазАқпарат

«Нұр Отан» партиясы 
жаңғыртылуы мүмкін

Елордадағы Тəуелсіздік сарайында Мемле-
кет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың қаты-
суымен «Нұр Отан«халықтық демократиялық 
партиясының кезектен тыс XV съезі өтуде.

Съезд жұмысына партияның барлық 
өңірлік филиалдарынан келген 1200-ге тарта 
делегат пен үкіметтік емес, жастар ұйымда-
ры, дипломатиялық корпус өкілдері, мəде-
ниет пен спорт қайраткерлері, мемлекеттік 
органдар, ұлттық холдингтер басшылары 
сияқты мыңнан астам шақырылған қонақтар 
қатысуда.

Алқалы жиында Тəуелсіздік жылдарында 
қалыптасып, уақыт сынынан өткен құндылық-
ты бағыт-бағдарларды нығайтуды үндейтін 
«Нұр Отан«партиясының жаңа саяси Докт-
ринасының жобасы, алдағы онжылдықтағы 
міндеттері делегаттар талқысына салынбақ. 
Сонымен бірге съезд барысында партия Жар-
ғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу, 
партияның саяси кеңесінің құрамына өзгеріс-
тер жасау, бақылау-тексеру органдарының 
бірқатар мəселелерін қарау көзделуде.

Айта кетерлігі, бұдан бөлек осы күні «Нұр 
Отан«ХДП Көшбасшысы Н.Назарбаевтың 
төрағалығымен Үкімет мүшелері, өңірлік фи-
лиалдар басшылары қатысатын партияның 
Саяси кеңесі бюросының кеңейтілген оты-
рысы өтетіндігі жоспарлануда. Онда партия-
ның жаңғыртылуына, аппаратының жұмыс 
тиімділігін түбегейлі арттыруға байланысты 
нақты тапсырмалар берілмек.

BNews

Жерге қарай 400 метрлік 
астероид жақындап 

келеді
Астрономдар жерге жақын қашықтықта, 

шамамен 2032 жылы біздің планетамызбен 
соқтығысуы мүмкін ірі астероидты анықтады. 
Бұл жаңалық Қырым астрофизикалық обсер-
ваториясында жұлдызды аспан түсірілімдерін 
зерттеу кезінде жасалған. Объектінің мөлшері 
410 м жəне ол секундына 9,93 шақырым жыл-
дамдықпен жүйіткуде.

Астероид 2013 TV135 деген индекске ие 
болды, ол аса қауіпті санатқа жатады. Оның 
орбитасы мен Жердің орбитасы арасындағы 
қашықтық 1,7 млн шақырымды құрайды, деп 
хабарлады «Новости«РАА.Тамыз айының ба-
сында NASA жерге қатер туғызатын астероид-
тардың нақты картасын жасады. Оған біздің 
планетамызға жақын ұшып өтіп айтарлықтай 
қатер туғызатын 1400 ғарыштық нысан кірген.

ҚазАқпарат

  ДҮРБІ

ҚАРАҢҒЫ ҚАЗАҚ КӨГІНЕ 
ӨРМЕЛЕП ШЫҒЫП КҮН 

БОЛҒАН АҚЫН
2013 жылдың 11 қазанында С.То-

райғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінде 
белгілі қазақ ақыны, ағартушы, қо-
ғам қайраткері С.Торайғыровтың 
120 жылдығына орай «VI Торай-
ғыров оқулары» атты дәстүрлі 
халықаралық ғылыми-теориялық 
конференция өз жұмысын бастады.

С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің Ғылыми 
жұмыс пен инновациялар бойынша 
проректоры Нұрлан Ержанов конфе-
ренцияның ашылу салтанатында сөй-
леген сөзінде: «Біздің университет Пав-
лодар өңірінің ғылыми жəне мəдени 
өмірінде əрдайым көш басында келеді. 
Өйткені, бүгінгі Павлодар мемлекеттік 
университеті қабырғасында өтіп жатқан 
ғылыми конференция тəуелсіз мемле-
кеттің дамуына сүбелі үлес қосатыны 
сөзсіз. Еліміздің белгілі де бірегей ағар-
тушысы С.Торайғыровтың халық игілігі-
не қалдырған мұрасы өшкен жоқ, естен 
шыққан емес. Оның асыл мұралары-
ның кейінгі ұрпаққа жетуі үшін бүгінгі 
ғылыми шараны ұйымдастырушылар 
мен қатысушылардың үлесі зор», – деп 
мəлімдеді.

Конференция жұмысына құрметті 
қонақтар ретінде «Арыс» баспахана-
сының басшысы, ф.ғ.д. Ғарифолла 
Анесов, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ 
Журналистика кафедрасының профес-
соры, ф.ғ.д. Меңдігүл Шыңдалиева, 

Омск мемлекеттік педагогикалық уни-
верситетінің Əдебиет кафедрасының 
меңгерушісі Вероника Москвина, Этвас 
Лоранд университетінің профессоры 
Андрас Золтан (Венгрия) қатысты. Кон-
ференцияға жиналған ғылым сүйер 
қауымға Ирландиядан шақыртылған 
Дублин технологиялық университетінің 
профессоры Энн Мерфи өз баянда-
масын ұсынды. Ол баяндамасында 
жаһандану дəуіріндегі жоғары білім 
жүйесіндегі интеграциялық үдерістер 
турасында қызықты мəліметтерімен 
бөлісті.

Конференция жұмысы барысын-
да техникалық, жаратылыстану 

жəне гуманитарлық ғылымдарының 
өзекті мəселелері қозғалды. Алай-
да, С.Торайғыров шығармашылығы-
ның ерекшеліктері жəне оның қазақ 
қоғамының дамуына қосқан үлесі 
жайындағы талқылаулар мен мəлім-
демелер конференцияның басты та-
қырыбы болды.

Сөзін түйіндей келе Нұрлан Тель-
манұлы: «бүгінгі конференцияға қа-
тысушылар ұлы жерлесіміз Сұлтан-
махмұт Торайғыровтың демократия, 
ағартушылық жəне қайырымдылық 
жолындағы ұлы істерінің лайықты 
жалғастырушысы болатынына се-
немін», – деді.



3Тұлға

АЛАШТЫҢ 
ЕР АЙБЫНДЫ АБЫЛАЙЫ

Ей, Абылай, Абылай!
Мен өзіңді көргенде,
Тұрымтайдай ұл едің,
Түркістанда жүр едің,
Үйсін Төле бидің
Түйесін баққан құл едің!
Жаныс Қарабайдың үйінде
Түнде туған ұл едің,
Əкең – күмəн əуелден,
Оны да мен білемін! – десе, енді бір тұста:
Абылай-ау, Абылай,
Момынға келіп бек болдың,
Атаңды ұқпас ұл едің.
Қаршы менен Құзарда
Жалаңаяқ жар кешіп,
Бөз тоқыған сарт едің.
Ататегіңді сұраса,
Арқар ұранды жат едің,
Қай түріңмен төре едің?
Шешеңді жəне сұраса,
Қай алтынның буы едің?
Оны да мен білуші ем,
Түрікменнің жерінде,
Қашып жүріп күнелткен
Мəскенің қара күңі еді, – деп толға¬нады.

БҰҚАР ЖЫРАУ
Күңіреніп ойлағанда алаш жайын,
Жанымды орай берсе ұлы уайым.
Кеудемде күннің нұры толғандай боп,
Жырлаймын алты алаштың Абылайын.
Арсыға асқандаймын, тауап қылсам,
Кебедей Абылайдың Бурабайын…
«Абылай əділдікпен хандық құрды,
Тірлікте Абылай аты ұран болды.
Абылай ел бірлігін берік ұстап,
Халқының дербестігін сақтап қалды».

Мағжан Жұмабаев

АБЫЛАЙ ХАННЫҢ ҮШ АРМАНЫ
Ұлы хан дүниеден өтер алдында қоштасуға 

келген Бұқар жырау: «Хан ием, не арманың 
бар?», – деп сұрайды. Абылай хан сонда: «Үш 
арманым бар. Біріншісі: менің елім мал ем-
шегін емген ел еді, аяғына дейін жер емшегін 
емгізе алмадым. Екінші: менің тұсымда қан көп 
төгілді. Соған өкінемін. Егер мен жаудың қанын 
төкпесем, ол менің қанымды төгетін еді. Үшінші: 
елімде телі мен тентек көп болды, бастарын 
біріктіру қиынға түсті», – деген екен.

АБЫЛАЙ МЕН 
ҚАРҒЫСШЫЛ ҚАЛМАҚ

Абылай қалмақтың қарғысшылынан қарғыс-
тың жаманы қандай деп сұрағанда, қарғыс-
шыл, бірінші: «Шөбің жапырылмасын!» – депті. 
«Мені кедей бол дегенің ғой, бұл қарғыс емес. 
Халқым бай болса бір менің кедейлігім кемшілік 
емес»,— депті Абылай. Екінші, «Күлің шашыл-
масын»,— депті. «Бұ да қарғыс емес, балаң 
болмасын» дегенің ғой, өзім жақсы болсам, ха-
лықтың бəрі де менің балам»,— депті. Үшінші: 
«Өзің білме, білгеннің тілін алма» – депті. 
«Міне, жаман қарғыс осы!» – депті Абылай.

Абылайдың тегі
«Шұғаның қиқымы да шұға» – де-

гендей Абылай ханның арғы тегі 
осал емес. Оның арғы тегі Жошы 
хан, ал бергі бабалары қазақ орда-
сының негізін салған Əз-Жəнібек, 
одан соң еңсегей бойлы ер Есім 
хан, Салқам Жəңгір хан. Сонда 
Абылай – Жəңгір ханның бесінші 
ұрпағы болады. Қасіретті «Ақта-
бан шұбырынды» жылдарында ол 
жетім қалып, Төле бидің қолына 
келеді. Аш-жалаңаштықтан жүде-
ген өңіне, өсіп кеткен шашына қа-
рап Төле би оған «Сабалақ» деп 
ат қойып, түйесін бақтырады. Абы-
лайдың дана болып өсуіне Төле 
бидің ықпалы мол болды. Төленің 
малын бағып, қу тіршілікті көрген 
Абылай ел өміріне ерте араласып, 
ерте есейеді. «Тоқтың қадірін білу 
үшін ашығу керек» дегендей қиын-
дыққа толы ғұмыр Абылайды мық-
ты адам, үлкен тұлға етті. Ол үш 
жүздің басын қосқан хан ретінде та-
рих сахнасында қалды. Тəуелсіздік 
тізгінін қолға алып, Қазақ хандығын 
үлкен державаға айналдырған ел-
басымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
да өмірі Абылай ханның ғұмырына 
ұқсайды. Оның да өмірінің басы 
қара шарудан басталып, ел тізгінін 
қолына алуы ел есінде. Қарапайым 
отбасынан тəлім-тəрбие алып, кіш-
кентай Шамалған ауылының топы-
рағы мен тау-тасында аунап өскен 
Нұрсұлтанның өмірі атына сай бо-
лып, өмірін туған еліне арнап, үлкен 
тұлғаға айналды. Яғни адам қиын-
дық көрмей жетістікке жетпесі анық.

Үш жүздің басын 
қосқан хан

1771 жылы барша қазақ жұрты 
Абылайды ақ киізге көтеріп, патша 
тағына отырғызады. Оны Ресейдің 
патшасы Екатерина ІІ хандыққа 
бекіту жайлы нұсқаулар беру үшін 
Петербург, Орынборға арнайы ша-
қырып отырса да Абылай ол ша-
қыртуларға: «Мені үш жүзге хан 
қылып халқым сайлады, ендеше 
бұған қоса айрықша бір куəлік алу-
дың қажеті жоқ», – деп жауап бер-
ген. Абылайдың кезінде сан түрлі 
тарихи оқиғалар орын алып, азапты 
күндерді көруге де халық мəжбүр 
болды. Мəселен, Цин империясы 
Жоңғар мемлекетін қырып-жойған-
нан кейін, Қытай империясымен 
бейбіт қатынаста болуды талап 
етті. Қытай империясы бірнеше 
рет жерімізге шабуыл жасап, қа-
зақ жерін жаулап алмақшы болды. 
Қытай мемлекетін жеңу оңай емес 
екенін түсінген Абылай хан сауда-
саттықа жол ашады. Қытаймен жақ-
сы қарым-қатынаста бола тұрып, 

Ресеймен де саяси-экономикалық 
қатынастарды дамытқан. Ресей 
империясы қазақ жерінің шекара-
сына бекіністер, қамал-қалалар 
салып, оларды орыс казактарымен 
толық жайғастырып жатқанда жəне 
де Жайықтың, Ертістің тағы бас-
қа өзендердің жағасына қазақтар 
малын жаюына тыйым салу жөнін-
дегі жарлықтарын шығарғанда Ре-
сеймен жағдайды шиеленістіруге 
бармай, мəселені дипломатиялық 
жолмен шешуге тырысты. Ол Ресей 
патшалығының отаршыл пиғылын, 
елді басып алу саясатының құрба-
ны болу қаупі тұрғанын сезді.

XVІІІ ғ. 70-шы жылдары Түркіс-
тан аймағында тұратын қазақтарды 
қырғыздар шауып, мал-жандарын 
айдап əкетіп отырады. Қиналған 
халық Абылайдан өздерін қорлық-
тан құтқарып, қорғауды талап етеді. 
1779 жылы Абылай əскерлері қыр-
ғыздарды талқандап, басшысы – 
Садырбаланы тұтқынға алады. 
Қырғыздар келісімге келіп, бітім жа-
сауды өтінеді. Түркістан, Сайрам, 
Шымкент, Созақ қалалары босаты-
лады, ал 1781 жылы Ташкентті ба-
ғындырады, оны алым-салық төлеп 
тұруға міндетті етеді. Абылай хан 
«… өзі əулет басы ретінде рубасы-
ларының ғұрпы бойынша өмір сүру 
үшін Түркістанда қалды. Сонда 
1781 жылы дүние салып, мүрдесі 
Қожахмет Яссауидің мешіті алаңы-
на жерленді», – дейді белгілі ғалым 
Ш. Уəлиханов. 1781 жылы Абылай 
хан дүние салғаннан кейін еліміздің 
тұтастығы ыдырап, тəуелсіздігінен 
айырыла бастады.

1771 жылы жасы жеткен 
Əбілмəмбет хан дүние салды. Қа-
лыптасқан дəстүр бойынша Орта 
жүздің ханы болып не Əбілмəм-
беттің інілерінің бірі, не үлкен ұлы 
Əбілпайыз сайлануға тиіс еді. Алай-
да, басты сұлтандардың, старшын-
дардың, Əбілпейіздің өз қалауымен 
үш жүздің басшы өкілдері Түркіс-
танда Абылайды хан көтерді. Абы-
лай іс жүзінде жалғыз Орта жүздің 
ғана емес, бүкіл қазақ ордасының 
ұлы ханы болды. Тарихи деректер, 
аңыз-жырлар да Абылайдың үш 
жүздің əміршісі ретінде ардақталға-
нын көрсетеді. Қытай императоры, 
Жоңғария хандығы, Орта Азия мем-
лекеттері Абылайды бүкіл қазақ 
ханы деп ресми түрде танығаны-
мен оның беделінің өсіп бара жат-
қанынан сескенген Ресей патшасы 
Екатерина ΙΙ Абылайға Орта жүз 
ханы ретінде ғана сый-сыяпат көр-
сетті. Бұл бір жағынан «бөліп алда, 
билей бер» саясатының көрінісі еді. 
И.Неплюевтің: «Қырғыз халқында 
бас ханның болуы пайдалы бол-
майтыны былай тұрсын, зиянды да 
болу мүмкін» деген пікірі мұны ая-

ғақтай түседі.

Абылай дарынды күйші
Оның өнерге бір табан жақын 

екенін біреулер білсе, көпшілік 
қауым біле бермейді. Алпыс екі та-
мырыңды идіретін күйдің құдіретін 
сезіну кез келгеннің қолынан келе 
бермес. Мəселен, ол «Ала байрақ», 
«Бұлан жігіт», «Қайран елім», «Қара 
жорға», «Қоржын қақпай», «Майда 
жел», «Сары бура», «Шаңды жо-
рық» сынды күйлердің авторы. Хан 
ретінде ғана белгілі болмай, өнер 
жолына өзінше үлесін қосты. Сол 
себепті де қазақтың рухани əлеміне 
де өзінің ізін қалдырып кеткен тұл-
ға.

Ұрпағы
Абылай өмір жолын ат үстінде 

жорықтарды өткізіп, Арыс өзені 
жағасында қайтыс болды. Сүйегі 
Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет 
Яссауи кесенесінің ішінде Қабырха-
на мен Ақсарай арасындағы дəліз-
де жерленген. Абылайдың артында 
12 əйелінен 30 ұл, 40 қыз қалды. 
Қазақ халқының жадында Абылай 
қажырлы мемлекет қайраткері, ба-
тыл қолбасшы, дарынды дипломат 
ретінде сақталып келді. Оның есімі 
тəуелсіздік символына, жауынгерлік 
ұранға айналды.

Қазақстан тəуелсіздігін алғаннан 
кейін 1991 жылы Алматының бас-
ты даңғылдарының біріне Абылай 
есімі беріліп, темір жол вокзалы-
ның алдына ат үстіндегі ескерткіші 
орнатылды. Хан ескерткіші Жез-
қазған, Павлодар қалаларында да 
бар. Қазақстанның 1993 жылғы ең 
бірінші төл теңгесінде бейнесі бе-
дерленді. 2005 жылы Абылайдың 
өмір жолына арналған «Көшпенді-
лер» фильмі түсірілді. 2008 жылы 
Елбасы Н.Назарбаевтың қатысуы-
мен Петропавлда «Абылай хан 
ордасы» кешені ашылып, алдына 
ескерткіші орнатылды. Оның есімі 
Алматыдағы Қазақ халықаралық 
қатынастар жəне əлем тілдері уни-
верситетіне берілген.

Түйін. Біз Абылайдың билік 
құрған жылдары оңай болмаға-
нын көре отырып, жан-жақты 
бейбіт түрде саяси қарым-қаты-
нас жасағысы келгендігін көріп 
отырмыз. Сан ғасырларды қам-
тыған тарих сахнасында ұлы 
тұлғаны зерттеу жəне бағалау 
міндетіміз болса, тілегіміз Абы-
лайдай жүрегім қазақ, көңілім ту-
ған ел деп тұратын нар тұлғалы 
азаматтар көп болғай.

Назгүл РАБИЛОВА

333ТұлғаТұлғаТұлға
Бір адам бар: мейіз ағашы сықылды,
Жемісінен дүние жүзі баһбара алады.
Бір адам бар терек ағашы сықылды,
Отқа отын болғаннан басқаға жарамайды – деп кезінде М.Ж. Көпейұлы 

айтып кеткен болатын. Шынымен мына жаһанда адамгершілік қасиет-
термен қатар өмірлік өшпес мұра қалдыру ерлік пен еңбекқорлықты та-
лап етеді. Абылай елінің туын берік ұстап, қиындықтарға төтеп бере ал-
ған тұлғалардың бірі. Биыл аты аңызға айналған Абылайхан бабамыздың 
300 жылдық мерейтойы еліміздің жер-жерінде атап өткізілуде.

ЖҮРЕГІ 

СОҚҚАН 

ҚАЗАҚ ДЕП...



4 Еркін сұхбат
Айтыс. Қазақтың қилы тарихына зер салсаңыз бұл бір құдіретті өнердің алар орны 

ерек. Заманның ағымына сай санамызға салтанат құрғысы келген шет елдің даң-
ғыр мысы басқан әндерінен алты алаш баласының табиғатына тән айтыс өнері 
әлдеқайда артығырақ. Біраз жыл сұйылып сахна төрінен кеткен айтысымыз қою-
ланып ортамызға қайта оралды. Өңіріміздегі ақындар айтысын сөз ете қалсақ 
алдымен имани жолда қадамы нық, жаратылысынан жайдары, қатарынан әл-
деқайда үдере көшкен Қуанышбек Шарманов оралары сөзсіз! Айтыс аламанында 
көш бастап тұрған ағамызбен сұхбаттасқан едік.

– Туған жері жайлы толғанбайтын 
ақын болмас! Туған жеріңізді тілге тиек 
етсеңіз… Ата-анаңыз, отбасыңыз жай-
лы да сыр шертсеңіз?

– Бұл жаққа мені тартып келген баяу ес-
кен Баянның желі болар! 1987 жылы ШҚО 
Ақсуат ауданына қарасты Құмкөл ауылын-
да дүниеге келдім. Бесік көрген, жұпар аң-
қыған желмен жарысып, тауды тасалап, 
тай мініп өскен қазақтың баласымын ғой, 
балалық бал күндерім сол ауылда өтті. 
Сасан би атындағы орта мектепті 2005 
жылы тəмəмдап, С. Торайғыров атында-
ғы ПМУ-да музыка мамандығы бойынша 
білім алдым. Ата-анам қазақтың ата кəсібі 
мал бағумен айналысқан адамдар. Отба-
сымызда алты ағайындымыз. Ата-анам 
мен үлкен ағам сол ауылда тұрады. Үй-
дегі ұлдың да қыздың да кенжесі менмін.

– Ең алғаш ақындық əлемге аяқ бас-
қаныңыз есіңізде болар. Айтысты қай 
жасыңыздан бастап серік еттіңіз?

– Мен негізі 6 сыныптан бастап өлең 
жаза бастадым. 9 сыныпта ең алғаш 
айтысқа қадам бастым. Мектепте оқып 
жүргенімізде осы айтыс өнеріне баулып, 
білгендерін үйретіп, ақындықтың сара 
жолына салған Серік Жұматов дейтін аға-
мыз болды. Ол кісі қазақтың ақын қызы 
Айнұр Тұрсынбаеваның əкесі. Нұржан, 
Оңғар жəне мен бəріміз де осы кісіден 
тəлім алған болатынбыз.

– «Менің үйімнен шеттеу ед үйің ша-
малы,

Есіме алсам сол күні миым тоңады.
Телміруші едім ертеден сен жаққа қа-

рап,
Күйзеліс көрген соққыдан күйім ша-

малы» – деп жырлаған екенсіз бала 
махаббатты. Қазір отбасын құрдыңыз. 
Жалпы, бойдақ кезіңізде көңіліңіз кет-
кен ару болған шығар. Жар таңдау қан-
шалықты қиын болды?

– «Жеңеше-ай» тобының орындауын-
дағы «Балалық-ай бəріміз де ғашық едік 
қой, сыныптағы бір қара қызға» деген 
əнім бар еді. Сол əннің де, жаңағы өзіңіз 
айтқан «Бала махаббаттың» да басты 
кейіпкері сол ауылдағы бір қара қыз бо-
латын. Сыныптың үлгі тұтар қара қызына 
бəріміз ғашық болатынбыз. Мұндай тəтті 
сезім əркімнің басында болады ғой. Ал 
жұбайыммен осы қалаға аяқ басқанда та-
ныстым. Ол Алтайдың баурайында қаза-
қы тəрбиемен өскен қазақтың қызы, ата-
анасы қазір де сол жақта «Керей» дейтін 
ауылда тұрады. Мен 1 курс табалдыры-
ғын аттағанда ол 4 курста оқитын. Содан 
танысып араласып, Алланың бұйыртуы-
мен отбасын құрдық.

– Өлеңдеріңізден өте бір ауқымды, 
терең мағыналы сыр жатқанын бай-
қауға болады. Мəселен, «Менде тау-
лық» дейтін өлеңіңіздегі басты идея 
Мұқағалидан алынған сыңайлы. Ақын-
жазушылардан кімді үлгі тұтасыз?

– Иə, басты идея сол кісіден алынған. 
Өзімде жазиралы жазы бар, самал жел 
ескен таудың баурайында өскен бала-
мын ғой. Мұқағалидың «Мен таулықпын» 
деген өлеңін оқығаннан кейін ұзақ тол-
ғаныспен дүниеге келген өлең болатын. 
Мектепте сол ақиық ақын Мұқағалидың 
жырымен сусындап өстім. Бұрын өлең-
нен қаншалықты қуат алдым, қазіргі кез-

де халқыма өлеңімнен қандай нəр бере 
алдым екен-ау деп ойланамын. Өйткені 
поэзия Мұқағалидың кезінде бір шоқ, Жұ-
мекендердің кезінде бір биік болса, Төле-
гендердің кезінде өзінше бір дара жолмен 
сараланды. Солардай тыңнан түрен са-
лып кетпегеннен кейін осы мен не жазып 
жүрмін, осы жазғаным дұрыс па əлде бұ-
рыс па деп ойланатын болдым. Иманға 
келгеннен кейін ғана соны ұғынып, Құран-
да 114 сүре болатын болса, соның бірі 
ақындарға арналса, демек ақын деген қия 
басуға болмайтын, пенделікке салынбау-
дың жолын жанына серік еткен өзге бір 
əлем екен ғой, өлең дегеніміздің өзіндік 
бір сыры бар екен ғой деген ой қалыптас-
ты. Халқыма кішкене болса да бір нəр бе-
ретін дүниемен айналысқым келеді.

– Айтыста талай азулы ақынды тіл-
мен тістелеп, мысын басқан азамат-
сыз. Қарап отырсам бас жүлдені де 
босатпаған сыңайлысыз. Мəселен, 
жуырда өткен Иманжүсіп Құтпанұлы-
ның 150 жылдығына арналған облыс-
тық ақындар айтысынан бас жүлдені 
иемденіпсіз. Өткенде Сұлтанмахмұт 
Торайғыровтың 120 жылдығына ар-
налған ақындар айтысын тамашала-
дым, онда да бас жүлдені қанжыға-
ңызға байладыңыз. Айтыс кезінде бір 
ініңіз:

«Айтыс сайын бəйге алдың оза 
шауып,

Ойландырды ағасы бұл да бізді.
Бас жүлденің басына мініп алдың,
Айтыс сайын айтумен уағызды.
Өзіңменен жүлдеге таласам деп,
Талайлар мұрынынан су ағызды.
Сірə, осы сізде бір сиқыр бар-ау,
Құлатпай беделіңді тұрар ізгі
Əр айтысқа келетін сияқтысыз,
Бас имамға жасатып дұғаңызды», – 

деп іштегі бір өкпесін əзіл-шыны ара-
лас өлеңімен ақтарғандай болды. Осы-
дан кейін көкейімізде бір жауапсыз 
сұрақ туындады. Шынымен, əр айтыс-
тан бас жүлдені иемденуіңізде қандай 
сыр жатыр?

– Айтыста шабу мен шаң қабу деген 
нəрсе бар. Ақынның бір шарықтау мен 
құлдырау кезі болады. Ол бауырымыздың 
назы дұрыс та шығар. Кейде осы айтысқа 
бармай-ақ қояйын деп ойлаймын. Бірақ 
алдағы уақытта құлдырау кезі маған да 
келіп жетпей ме, оның үстіне Алла бойыма 
осындай бір дарын бергеннен кейін неге 
бұғамын, халқыма əсерлі ой қалдыратын 
өлең арнағаным дұрыс болар деп те ойла-
намын. 2006 жылы ең алғаш Маңғыстауға 
бардым, одан 1 орын əкелдім, содан кейін 
ұлттық арнаның тікелей эфирінен екі жыл 
түспеген «Айтыс Қазақстан чемпионаты» 
мен «Аламан» айтысқа қатысып аз-маз 
халыққа танылып, жолым болып жүрген 
кездер еді. Одан кейін, дəлірек айтқанда 
3-4 курстарда құлдырау кезеңдер бол-
ды. Республикадан, облыстан тіптен ау-
дандық айтыстардан да орын ала алмай 
жүрдім. Арасында бір терлеп-тепшіп 3-ші 
орынға əзер ілініп, болмаса ынталанды-
ру сыйлықтарымен қайтатынмын. Аллаға 
шүкір соңғы жылдары қашқан бақ қайтып 
оралғандай, жаңа бір тынысым ашылған-
дай. Бірақ бұлда өтпелі, өйткені өмірдің 
өзі мəңгі емес.

Аллаға шүкір, қазір айтыстағы іні-
бауырларымыздың жан-жақты өсіп қал-
ғандықтары байқалады. Олардың да əлі 
асар асулары алда деп ойлаймын. Азу-
лы ақындардың бір шоқтығы өсіп келе 
жатқанына қуаныштымын! Оларды тал-
май баптап, өнер бəйгесіне қосып жүрген 
Асығат Тұрғанбеков ағамызға да алғысы-
мыз зор.

Айтыс тасадағы өнер емес, халықтың 
көз алдында жасалатын жауһар. Оны 
бағалайтын халық. Тура айтқан адам, 
шынымен тура жолда болса ол туғаны-
на жақпаса да, туралықты сүйетін Алла-
ға жағады. Шын талант түптің-түбі тасты 
тескен тамшыдай халық санасынан өз 
орынын алмай қоймасы анық.

– Бүгінде көптеген өнер адамдары, 
өзіңіз сияқты айтыс дүлділдері дінге 
бет бұрып, имандылық жолына түсу-
де. Қазір осы «Мəшһүр Жүсіп» орта-
лық мешітінде қызмет етесіз. Жалпы 
осы дін жолына бет бұрғанға дейінгі 
Қуанышбекпен жайнамазға бас қойған 
Қуанышбектің айырмашылығы бар 
ма? Өміріңізге я болмаса шығармашы-
лығыңызға қандай өзгешеліктер ену-
де?

– Аллаға шүкір, қазір бес уақыт нама-
зын қаза етпей, қал-қадірінше құлшылық 
жасап жатқан намазхан бауырларымыз 
жетерлік. Көпшілік алдында жүргеннен 
кейін намаз оқып, Алланың ұлылығын, 
мейірім-шапағатын насихаттаған дұрыс. 
Алла Тағала кез келген нəрсе өзінің қа-
лауымен ғана болатынын жеткізеді. Ал-
ланың құдіреттілігі соншалықты, тіпті қа-
ласа қан майданда қарша бораған жебеге 
қарсы ұмтылғанды ажал құшағынан аман 
алып қала алады.

Бүгін ойланып отырсам, бұрынғы мағы-
насыз жазып жүргендерім, есерсоқ көңіл-
мен желпініп, таң атқанша көз майымды 
тауысып жазған өлеңдерім түкке тұрмай-
тын дүние екен ғой деген тұжырымға ке-
лемін. Иманға дейін бір беркесіз күндер 
кешкенмін бе деген ой да мазалайды. 
Себебі «менмендігіміз» көзді соқыр етеді, 
тіпті, көзі ашық бола тұра қауіпті шұңқыр-
ды көруден қалатын деңгейге жеткізеді. 
Міне иманға дейін осылай өмір сүріп, бі-
реудің құр мақтауымен желпініп жүрген 
кезімізде шүкіршілік етуді ұмытамыз. Дін-
ге келгеннен кейін уақыт дегеннің құнды 
екенін, мақтағанның бəрі бірдей дос емес 
екендігін аңғардым. Алла алдында мақ-
сатымыз, міндетіміз басқа екен ғой деген 
ойға келдім. Иə, Орталық мешіттің мəде-
ни іс-шаралар бөлімінде қызмет етудемін. 
Бас имам Нариман ағамыз хабарласып 
жұмысқа шақырғанда бірден келістім. 
Алла қаласа тағы бір кітабымды шығару-
ға дайындалып жатырмын. Бұл жинаққа 
енген өлеңімнің баршасы дерлік ізгілікке, 
имандылыққа, рухани байлыққа шақырар 
дүниелер.

– Сіздің драматургия саласына қос-
қан үлесіңізді – «Шарана» деп білеміз. 
Сол жайында айтсаңыз…

– Қытайда екі баладан артық баланы 
дүниеге əкелуге тыйым салған. Ал егер, 
ана көтеріп қалған жағдайда түсік тас-
тайтады немесе өзгенің қамқорлығына 
беруі тиіс. Ана құрсағында жаңа ғана да-
мып келе жатқан шарананың не жазығы 

бар? Жарайды Қытайды түсінеміз, сыйы-
са алмай жатқан болар. Немесе басқа да 
саясаттары бар шығар. Біздікі не? Мына 
тəлтіректеп тұрған тəуелсіз мемлекетті, 
далиған даламызды ұстап тұрарлық күш-
қайратымыз аздық етіп, өсе алмай, өне 
алмай жатқан жоқпыз ба.

Елімізде «Көкек» ананың санын арт-
тырып, жетім баланың көбеюіне ықпал 
ететін оқиғалар соңғы кездері өте жиі қай-
талануда. Қасіреті сол, осы мəселені қоз-
ғаған сайын қоғамның қотыры асқынып 
барады. Қазақы тəсілге салсақ, қыздан 
кеткен ұяттың, ұлдан безген намыстың 
кесірінен тасбауыр əке, безбүйрек ана, 
тастанды бала көбейді. «Баласын тас-
тап кетіпті», «Оң босағада отырып, аяғы 
ауырлапты», «Түсік жасатыпты» деген 
суық хабарға ет өлді, құлақ көнді. Бұл 
əрине ең алдымен тəртіп пен тəрбиенің 
жоқтығынан туындап отыр. Бізде пер-
зентханалардан гөрі жетімдер үйі көп. 
Тасбауыр қоғамымыз тастанды сəбиін 
шетел асырды. Мұхаммед пайғамбары-
мыз (с.ғ.с.): «Некелесіңдер, көбейіңдер! 
Қиямет күні мен сендердің көптігіңмен 
мақтанамын», – дейді. Дін тазасы Ислам 
да адамның көбейгенін, баланың көп бол-
ғанын қалайды. Ал біз балаларымыздан 
безінуден алдымызға жан салмай отыр-
мыз. «Шарананың» негізгі мазмұны жал-
пы осы тақырыптарды қамтитын туынды.

– Болашақ жоспарыңыз қандай?
– Болашақ жоспарымның бірі ой қуып 

ілім іздеген, сырлы сөзден асыл маржан 
терген, заманауи жастардың бас қосқан 
киелі қара шаңырағы Сұлтанмахмұт То-
райғыров атындағы ПМУ-да «Ұлағат» 
жастар клубын ашпақпын. Негізі бұл клуб-
ты мен сол университет қабырғасында 
жүргенде ашқан болатынмын. Студент-
термен 3 жылдай жұмыс істедім. Көптеген 
танымдық шараларды ұйымдастырып, 
ата–бабамыздан келіп жеткен, құнды қа-
зыналарымыздың бірі ұлттық ойында-
рымызды дəріптеу мақсатында көптеген 
іс-шаралардың басы қасында болып, бі-
разын жүзеге асырғанбыз. Кейін мен уни-
верситетті бітіргеннен кейін ол клуб ары 
қарай жұмысын жалғастырмады. Енді 
сол университетте қызмет ететін Тілек 
Мəсəлім дейтін азаматпен бірлесе оты-
рып «Ұлағат» клубымен жастардың ұлтқа 
деген ұлағатын көтеріп, имани, рухани 
тұрғыда ары қарай қайтадан жалғасты-
рып дамытсақ па деген ойымыз бар.

–Жастарға деген тілегіңіз?
– Парызы мен қарызын, құрметі мен 

міндетін, білім төңірегіндегі еселі ой өріс-
терін ортаға тастай алатын иманды жас-
тар болса келешекке кемел біліммен ат-
танарымыз сөзсіз. Бүгінгі жастар ғылым 
жолындағы студенттердің яғни болашақ 
қоғам өкілдерінің кез келген уақыт пен 
кеңістікте заман та-
лабына сай ақыл-
ой парасат, білім 
жинап, бір тұлға 
болып қалыптасуын 
тілеймін

– Əсерлі əңгі-
меңізге рахмет!

Сұхбаттасқан 
Мереке АМАНТАЙ

ой парасат, білім 
жинап, бір тұлға 
болып қалыптасуын 

ХАЛҚЫМА НӘР 
БЕРЕТІН ДҮНИЕМЕН 
АЙНАЛЫСҚЫМ КЕЛЕДІ
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Жеті ата дəстүрінің тарихын 

қазып, біраз дүниені қопсы-
тып алғанда мына оқиғаға тап 
боламыз. XV ғасырда Қазақ 
хандығы орнап, хандықты Ке-
рей мен Жəнібек басқарғаны 
анық. Бірде, Жəнібек ханның 
кеңесшісі Жиренше шешен 
науқастанып, төсек тартып 
қалады. Танымал емші мен 
тəуіптерден қайыр болмай, со-
ңында Өтебойдақ есімді емші 
Жиреншені аяғынан тұрғы-
зыпты. Жиреншенің «қандай 
ауруды емдеу қиын?», – деген 
сұрағына «тұқым қуалайтын 
ауруды емдеу қиынның қиы-
ны», – деген екен. «Ал, оның 
алдын алуға бола ма?», – де-
ген сауалына Өтебойдақ емші: 
«жеті атаға дейін қыз алыспау 
қажет» деп жауап қатса керек. 
Емшінің айтқанын Жəнібек хан 
жадына тоқып, жанын сала 
халқына жеті атаға дейін үй-
ленуге тыйым беріпті. «Кімде 
кім жеті атаға толмай үйленсе, 
өлім жазасына кесіледі» деген 
Жəнібектің жарлығы ел арасы-
на таралып кеткен екен. Содан 
бері қазақ патшалары осы ты-
йымды өз жарлық заңдарында 
мықтап берік ұстанып келіпті.

Шын мəнінде, кейбірі бұл 
оқиғаны аңызға балайды. 
Кейбірі тарихи факт, дəйекті 
дəлел ретінде мақалалары 
мен еңбектеріне арқау етіп 
жүр. Қалай десек те ұрпақтан 
ұрпаққа мирас болып, жеті 
атаға жетпей қыз алыспау 
тыйымы қазақтың қанына 
сіңіп, бойына дарыды. Баба-
ларымыз өздерінің үрім-бұ-
тағына жеті атасына дейінгі 
шежірені үйретіп, жадына 
жаттату арқылы сол дəуір-
дегі қоғамда жеті ата яки ата 
тектілігі сынды қасиетті инс-
титутты қалыптастырғаны 
рас. Мəселен, тағы да тарих-
қа үңілсек, Тəуке хан өзі пат-
шалық құрған жылдары Қа-
зақ хандығының басты заңы 
«Жеті жарғыда» бұл тыйым 
ресми түрде бір бап ретін-
де енгізілген. Осы уақыттан 
бастап ата-бабамыз əулеттің 
арасы жеті ұрпақтан асқанда, 
қай жүзге жататынына қара-
мастан, бүкіл үш жүзге сауын 
айтылып, үш жүздің көзінде 
оларға ресми түрде «ру» 
мəртебесі берілетін болған. 
Жеті атадан қыз алыспау 
тыйымының берік сақталуын 
ел ақсақалдары өз бақы-
лауында ұстап отырған екен. 
Тыйым бұзылған жағдайда 
ел ішінде үлкен дау болып, 
кейінен жиын шақырылып, дəс-
түр бұзғандардың арасы алшақ 
болса, «боз бие» сойылып, ес-
керту айтылып, екі жасқа бата 
берген. Ал, аралары тым жақын 
болған жағдайда «өлім» жазасы 
тағайындалып, яки елден алас-
татылған.

Генетикалық 
тектілік пен ұрпақ 

бұзылмауының 
негізгі код

Қанының тазалығы мен ұрпа-
ғыңның денсаулығы жеті ата-
сын білумен ғана шектелмейтіні 
шын. Ата тегін білген ер жігіт 
өзінің тегіне, болашағына аса 
бір құрметпен қарайтыны да рас. 
Сондықтан тектілік құндылығы 
сезімнен де биік тұратын болар.

Қазақтың дархан даласымен, 
асқар таулары мен жазиралы 
сары даласымен бүгінде əр қа-
зақ мақтанады. Атамекені үшін 
мақтанышы да, махаббаты да 
сонау тектілігінің тамырын-
да жатса керек. Түп атасынан 

жеткен генетикалық код сол өзі 
білмеген дүниелер мен өзі көр-
меген адамдар мен олардың 
тіршілігіне, өмір сүрген ортасы 
мен мекеніне аса бір құрметпен 
қарауына себепші болады. Қа-
зақта оны тектілік қасиетке ба-
лаған. Аталық тектілікті сақтау 
жолында үлкен тəлім-тəрбиелік 
мектептің рөлі мықты болған. 
Əрбір əкеге, атаға баласына 
жеті атасын тарқатып беріп, 
олардың тіршілігіндегі ерлігі мен 
парасаттылығын, даналығы мен 
қайсарлығын тағысын тағы құла-
ғына құйып өсіру борышы жүк-
телген. Бұл да баланы тəрбие-
леудегі дала мектебінің жетістігі. 
Осы дала мектебінің арқасында 
елін, жерін, руласын, патшасын, 
туғанын сүйер ержүрек азамат-
тар қалыптасты. Жауға бергісіз 
қайсар батырларымыз бен 
өткір тілді жыршы, жыраулары-
мыз ата тəліміннен сұсындаған 
жандар. Ата-бабаларымыздан 
бүгінге дейін жеткен ең жақсы 
қасиеттері мен дарынын кейінгі 
ұрпақ жалғастыруы тиіс. Кейде 
өзіміз байқай бермейтін, қазақ 

бойынан өзгелер көретін қадір-
қасиеттің бəрі сол жеті атадан 
қыз алыспау тыйымын мүлтіксіз 
орындағаннан бүгінге дейін жет-
кенін жаһанның ғалымдары да 
дəлелдеп жатыр. Сан ғасырлар 
бұрын ата-бабаларымыздың 
жеті аталық жүйесін заманауи 
ғалымдар қоштап, дұрыс деп 
тауып жатса, бүгінгі қазақтың 
ұрпағы жеті аталық шежіресін 
білуге неліктен ұмтылмайды? 
Заманауи қазақ қоғамы əулеттік 
емес, отбасылық қағида тұр-
ғысынан өмір кешіп келеді. Əу-
леттік, ағайындық мектептің ор-
нына батыстық отбасылық жүйе 
қалыптасты. Бүгінде ел аға-
сының əулет түгіл бауырының 
баласына сөзі өтпейтін халге 
жеткеніміз қашан. «Жеті атасын 
білген ұл, жеті жұрттың қамын 
жер. Жеті атасын білмеген, құ-
лағы мен жағын жер» дегендей, 
бір əулеттің қамын жегенше, бір-
бірінің аузынан шыққан сөзін аң-
дып, құлағын жеп жүрген ер аза-
маттарымыз өсіп келе жатқаны 
тағы шын. Бұл – бүгінгі қазақтың 
қасіреті.

Медициналық 
дәлел

Қазақта жеті атаға дейін қыз 
алыспау дəстүрі қазірге дейін 
сақталған. Бұл дəстүрді ше-
телдік танымал ғалымдар да 
өте үлкен құндылық деп баға-
лайды. Өйткені адам ағзасын-
дағы гендік мутациялар осы 
туыс аралық яки қандас не-
келер арасында туындайды, 
яғни гендік өзгерістер көріну 
жиілігі осы некелер арасында 
жиілей түседі екен. Генетик-
тердің пайымынша жеті ұрпақ-
қа дейін ақуыз жасаушы амино 
қышқылдардың сəйкестігі дəл 
келеді екен. Соның салдары-
нан адамның жетінші ұрпағы-
на дейін тұқым қуалаушылық 
сақталады. Бірінші ұрпақта 
жағымсыз рецессивті гені бар 
гетерозиготалардың ықтимал-
дығы елу пайыз болса, жетінші 
ұрпақта бір пайызға да (0,78) 
жетпейді. Демек, бұл жеті ата-
дан кейінгі ұрпақта мутантты 
гендердің əсері байқалмайты-
нын көрсетеді. Осыған байла-
нысты туыс емес адамдардың 
жыныстық жасушаларында 
жағымсыз гендердің сəйкес 
келу ықтималдығы өте төмен. 
Демек, жеті атаға жетпей не-
келессе, адам генетикасын-
дағы хромосомалар санының, 
құрамының қалыпты жағдай-

дан өзгеруіне жəне белгілі 
бір гендердің мутациясына 
байланысты адам ауруға 
душар болады. Ал, дүние-
жүзінің көптеген елдерінде 
туыс адамдардың бір-бірімен 
некелесуі өте жиі кездесетін 
құбылысқа айналды. Бұндай 
некелерде психологиялық 
ауытқулығы бар немесе кем-
тар балалар дүниеге келеді. 
Осыған байланысты жаһан 
генетиктері дабыл қағуда. Ге-
нетиктердің айтуынша туыс-
тық қарым-қатынасы бар 
адамдар некелескен жағдай-
да дүниеге келген баланың 
түрлі генетикалық ауытқушы-
лықтан болатын ауруларға 
душар болады екен. Мəсе-
лен, Клайнфельтер синдро-
мы, трисомия-х синдромы, 
даун синдромы, гемерало-
патия (түнде көрмеу), даль-
тонизм (түстерді ажырата 
алмау), гемофилия (қанның 
ұйымауы), галактоземия, 
ақылдың кемдігі, бедеулік 
сияқты аурулар туысқандық 
некелерде жиі кездеседі.

Сөз түйін. Жеті атасын 
білу дегеніміз аталары-

ның есімдерін білумен шек-
телмейтінін əрбір қазақ біледі. 
Алайда, əрбір қазақ аталары 
турасындағы шежірені біл-
меуі де мүмкін. Жеті атасын 
білу тек өз абыройы, отбасы 
құндылығы ғана емес, ұлттың 
болашағына ықпал ететін қоз-
ғаушы күш. Жеті атаға дейін 
қыз алыспау бүтіндей қазақ 
халқының салауатты ұрпағы, 
саламатты келешегі екенін 
естен шығармаған жөн. Сонау 
ғасырлардан бері санамыз-
ға тоқылып, қанымызға сіңіп 
жеткен осы бір тыйым қан-
ның тазалығы мен тектіліктің 
асылдығына кепіл берері дау-
сыз. Оны бүгінгі ғылым да 
зерттеп, тайға таңба басқан-
дай жария етіп отыр. Тəуелсіз 
мемлекетіміздің гүлдену мен 
дамуына дені сау ұрпақтың 
үлесі басым екенін ескерсек, 
жеті атасын біліп, жеті атаға 
дейін қыз алыспау қағидасы-
мен өмір сүрудің де маңызы 
зор екенін түсінген абзал.

Жанар ЕЛЕШОВА

«Жеті атасын білмеген жетесіз» де-
ген көнеден қалған сөздің астарында 
үлкен пәлсапа жатыр. Атасының ғана 
емес әулетінің шежіресіне қанығып өс-
кен баланың ата тегін қадір тұтатыны 
белгілі. Сонымен қоса, жаһанның ме-
дицина қызметкерлері мен генетик ға-
лымдары жеті атадан қыз алыспаудың 
ұрпақ денсаулығы мен қан тазалығы-
ның кепілі екенін жамыра жар салуда.

«Жеті атасын білген ұл
Жеті жұрттың 

қамын білер.
Жеті атасын білмеген
Құлағы мен жағын жер», –
демекші бала өзінен бастап 
əкесі, атасы, бабасының, 
жеті атасы туралы шежі-
рені біліп, кішкентайы-
нан жаттап өсуі тиіс. Жеті 
атасын білу – этникалық 
тұтастықтың қуатты ар-
қауы, темірқазығы. Бүгінгі 
қоғам жеті атаға дейін қыз 
алыспау тыйымын қанша-
лықты орындайды жəне 
жеті ата шежіресін біле ме 
деген кішігірім зерттеуіміз 
бүгінгі сауалнамамызға ар-
қау болды. Сіздердің наза-
рыңызға №10 Абай атын-
дағы дарынды балаларға 
арналған лицей мектебінің 
оқушылары арасында 
жүргізген сауалнаманы 
ұсынамыз:

«Жеті атаңды 
білесің бе?»

Оразбай Мирас, 
оқушы:

– Иə, білемін, жеті атам-
ды білу – бұл менің пары-
зым. Жеті атасын кез кел-
ген жігіт, тіпті қыз бала да 
білуі қажет деп санаймын.

Оразбай, Нұрғали, Жан-
шөке, Сүгір, Құлмырза, Бө-
кен, Хангелді.
Қобылан Асыл, 
оқушы

– Əрине білемін. Жəне 
жеті атасын əрбір қазақ 
білуі қажет. Азамат, Қобы-
лан, Мұхтар, Сүлеймен, 
Ыдырыс, Шектібай, Бекті-
бай.
Ғалымжан Зекен, 
оқушы

– Білемін. Жай білу аздық 
етеді. Аталарының шежі-
ресін жатқа біліп, олар-
дың өмірлік, тұрмыстық, 
кəсіптік т.с.с. қабілеттеріне 
де қанық болуы тиіс. Рус-
лан, Зекен, Нұғман, Сəке, 
Жолдас, Андабас, Сапай.
Беков Санжар, 
оқушы

– Білемін. Қазақ болған-
нан кейін білуге тиістімін 
деп ойлаймын. Атала-
рым: Баймырза, Базарбай, 
Орынбай, Мақыбай, Бек, 
Əбсамат, Əуезхан.
Зейнолла Жалғас, 
оқушы

– Өкінішке орай үш қана 
атамды білемін. Зейнолла, 
Қабдолла,Сəду.
Набиев Бейбіт, 
оқушы

– Əрине білемін. Қазақ-
тар көнеден бері жеті ата-
дан қыз алыспау тыйы-
мына берік. Бұның кейінгі 
ұрпақ денсаулығына пай-
дасы мол екенін бүгінгі ға-
лымдар дəлелдеп те жүр. 
Сондықтан, баба аманаты-
на кейінгі ұрпақ берік бол-
ғаны қай жағынан болса 
да бізге жақсы. Менің жеті 
атам: Ақтілес, Қашқын-
бай, Қожақан, Байжұман, 
Айтқұл, Қаңтарбай, Наби, 
Төлеутемір.

Сауалнаманы жүргізген
Рахила РАХИМЖАНОВА

  БІЗДІҢ 
САУАЛ 

мен еңбектеріне арқау етіп 
жүр. Қалай десек те ұрпақтан 
ұрпаққа мирас болып, жеті 
атаға жетпей қыз алыспау 
тыйымы қазақтың қанына 
сіңіп, бойына дарыды. Баба-
ларымыз өздерінің үрім-бұ-
тағына жеті атасына дейінгі 
шежірені үйретіп, жадына 
жаттату арқылы сол дəуір-
дегі қоғамда жеті ата яки ата 
тектілігі сынды қасиетті инс-
титутты қалыптастырғаны 
рас. Мəселен, тағы да тарих-

дан өзгеруіне жəне белгілі 
бір гендердің мутациясына 
байланысты адам ауруға 
душар болады. Ал, дүние-
жүзінің көптеген елдерінде 
туыс адамдардың бір-бірімен 

ауытқулығы бар немесе кем-
тар балалар дүниеге келеді. 
Осыған байланысты жаһан 

дан өзгеруіне жəне белгілі 
бір гендердің мутациясына 
байланысты адам ауруға 
душар болады. Ал, дүние-
жүзінің көптеген елдерінде 
туыс адамдардың бір-бірімен ЖЕТІ АТА
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Қазақстан Республикасының 
Конституциясының 1-бабында 
«Қазақстан Республикасы өзін де-
мократиялық, зайырлы, құқықтық 
жəне əлеуметтік мемлекет ретін-
де орнықтырады. Оның ең қымбат 
қазынасы – адам жəне оның өмірі, 
құқықтары мен бостандықтары» 
деп айқын көрсеткен. Бала дүние-
ге келген сəтінен бастап осы өмірді 
көрсем, білсем, болсам деген 

ұмтылыста болады. Ал қасақана адам 
өмірін құртып, бала көңілі мен арманы-
на қол салу жиіркенішті іс. Мəселен, осы 
күндері балаларға зорлық көрсететін қа-
ныпезерлер көбейіп кетті. Ал мамандар-
дың пайымдауынша педофилдікке жүйке 
жүйесі нашар, иман нұрының жоқтығы 
жəне шұғылданатын істің болмауы себеп 
болады екен. Бірнеше жылдар төңірегін-
де Батыс елдерінде кəмелетке толмаған 
балаларға жыныстық зорлық-зомбылық 
көрсету басым болса, бүгінгі таңда бұл 
дерт біздің елдің де жаурынына жабыс-
қан кесел болып отыр. Көбінесе осындай 
жайттар Ақтөбе жəне Алматы облыста-
рында жиі болып тұрады.

АЗУЛЫ ДЕРТПЕН ЖАҺАН ЖҰРТЫ 
ҚАЛАЙ КҮРЕСУДЕ

Осы педофилдерге қатысты Амери-
када 1990-шы жылдары күшіне енген 
мəжбүрлі жауапқа тарттыру туралы заң 
да бар. Польша мен Чехияда мұндай 
қылмыскерлер түрмеде жазасын өтеген-
нен кейін міндетті түрде тарттырылады. 
Ал Германияда, Францияда, Арменияда 
химиялық піштіру сотталғанның келісімі-
мен жасалады екен Израиль мен Ита-
лияда осындай бастамалар қаралуда. 
Халықаралық құқықтық ұйымдардың 
мəліметтеріне сəйкес, жоғарыда атал-
ған химиялық кестіру шарасы қолданы-
латын Еуропа елдерінде жəне АҚШ-тың 
кейбір штаттарында мұндай қылмыс-
тардың саны 50%-ға қысқарған көрінеді. 

Оңтүстік Кореяда мұндай қылмыс жаса-
ғандарды мерзімнен бұрын босатуға ты-
йым салынған. 13 жасқа дейінгі баланы 
зорлап, өлтірген қылмыскерлер бұл елде 
өлім жазасына кесілуі де мүмкін. Ресей-
де 8-20 жылға дейін бас бостандығынан 
айырылады.

САУДЫҢ АСЫН ІШІП...
Қоғамда жиі кездесетін бұл құбылыс-

ты – психикалық дерт, жыныстық ауыт-
қушылық дейді медицина мамандары. 
Психиатрияда бүлдіршін қыздар мен 
ұлдармен жыныстық қатынасқа түсуді 
қалайтын жыныстық ауытқушылығы бар 
адамды науқас ретінде қарайды. Аме-
рикандық психиатр Ричард Грин «Педо-
фил – психикалық ауытқушылық» атты 
мақаласында бұл дертті психологиялық 
ауытқушылыққа, қылмысқа, ауруға санай-
тынын айтады. Оның ойына қарсы пси-
хологтар да табылады. Мəселен, Чарльз 
Аллен Моузер деген психиатр бала мен 
ересек арасындағы жыныстық қатынас 
қылмыс болып саналмайды деп əлемді 
бір дүр сілкіндірген екен. Ол тіпті мұн-
дай ауытқушылығы бар адамдарды егер 
ешкімге зиянын тигізбесе оларды емдеу 
немесе қоғамнан оқшаулаудың керегі жоқ 
депті. Бұл əрекеттің қомға зияны болмай-
ды дегені сасқан үйректің артқа қарай 
жүзгені секілді.

ӨЗІ ӨТКЕН ЖОЛМЕН ЖҮРГІЗДІ...
Жаһан психологтарының айтуынша əр 

адамның мінезі ғана емес, ауруға деген 
бейімдігі де 5-8 аралығында қалыптаса-
ды. Осы жас аралағында бала келеңсіз 
əрі өзіне түсініксіз оқиғаларды басынан 
өткерсе, олардың махаббатқа, өмірге 
деген көзқарасы, яғни оның қалыптасқан 
болмысы өзгерістерге душар болады. 
Демек, педофилдердің өздері 5-8 жас 
аралығы кезінде үлкендерден ауыртпа-
лық, қорлық көрген балалар. Бала кезінде 
қиыншылығы мен ауыртпашылығы тура-
лы ешкімге айтпаған бала ашу-ызамен 

өседі. Психологиялық тілмен айтқанда, 
бала күйінішімен жаны ергежейлі күйінде 
өспей қалады. Бұл дерт бала кезден қа-
лыптаса бастайды. Мұндай ауытқушылы-
ғы бар адам жастайынан өзінен кішілерге 
тиісуді бастайды. Солардың 40 % 15 жас-
қа толмай жатып немесе 20 жасқа дейінгі 
кездерінде балаларға зорлық көрсете 
бастайды. Ал, бүгінде кеселді дертпен 
ауыратын жастардан гөрі, ел ағасы болып 
жүрген сыйлы азаматтарымыз арасынан 
жиі кездесуде. Жыныстық зорлыққа тап 
болатын көбіне 75-88% он екі де бір гүлі 
ашылмаған қыз балалар.

ДЕРТКЕ ДАУА ТАБА АЛАМЫЗ БА?
КСРО кезінде педофилдіктен науқасты 

емдеу тəжирбесі болмаған. Ал, батыста 
өте көп емдеу шаралары ойлап, табыл-
ған. Алайда, бұл шаралар педофилдердің 
азаюына ықпал етпей, керісінше олар күн 
санап өсе берген. Заманауи мамандар 
айықпас дерттің өзімен емес, тек науқас 
өзін бақылауды ғана үйренсе жеткілікті 
дегенді жиі айтады. Ғалымдар тіпті табиғи 
андрогендердің белсенділігін əлсірететін 
дəрі де ойлап тауыпты. Қазақ тегі мықты 
жамандыққа бармайды деуші еді. «Жа-
мандықтың тегі болмайды, жауыздық-
та шек болмайды» деген сөзді айтудың 
орайы түсіп отыр. Бұл пəленің жемісімен 
күреспей, тамырына балта шабылуы қа-
жет-ақ.

ПЕДОФИЛДІК ҚАТЫНАС – ҚЫЛМЫС
Балаларға жыныстық зорлық көрсеткен 

қылмыскерлердің 90 % өмірде жолы бол-
май жүргенде балаларға зорлық ететін 
көрінеді. 2-10% қылмыскерлер қанағатта-
нуы үшін емес, біреуді қорлау, зомбылық 
көрсету арқылы айызын қандырады. Яғни 
біреуді қинаудан лəззат алатын адам деу-
ге болады. Ең қорқыныштысы осы аталған 
адамдардың бəрі де бала-шағаға жақын 
жүреді. Өркениетті заманның дерті міне 
осындай.

Соңы. Жиырмасыншы ғасырдың 
жетпісінші жылдары бізге таңсық ба-
тыс елдерінде педофилдік қылмыс кең 
етек жайып жатқанда, еліміз бұл сөзді 
айтуға да қорқушы еді. Сол жылдар-
дың өзінде балиғат жастағы сəбилер-
ге зорлық көрсететін қылмыскерлерді 
қорғайтын ұйымдар азғындықтың ас-
танасы Голландияда ашылған екен. 
Балаларға қорлық көрсетіп келе жат-
қан қаныпезерлерді қолдайтын за-
манға шын жеткеніміз бе? Заманның 
азғаны деген осы ау сірə?! Ал біздің 
мемлекетімізде бала өмірін азаппен 
қиятын адамдарға қатаң жаза қолдан-
са екен деген тілек бар. «Ұят болмасын 
десеңіз мұндай өрескел жайттар біздің 
қоғамда болмай-ақ қойсын.

Назгүл РАБИЛОВА

  ОЙТАМЫЗЫҚ

жəне əлеуметтік мемлекет ретін-
де орнықтырады. Оның ең қымбат 

деп айқын көрсеткен. Бала дүние-
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Қыз емес қыздың аты қызыл алтын
Көрінер толған айдай жүзі жарқын.
Үлкеннің алдын орап сөз сөйлемес,
Халқының сақтай білген ізгі салтын,
Қыз тəрбиесі – ұлт тəрбиесі. Қай заманда болсын 

қазақ халқы қыз жұртын əрқашанда бағалап, сыйлап 
отырған. Қыз баланы құрметтеу олардың алдында дө-
рекі сөйлемеу, ізет көрсетуді əр кезде де басты орын-
ға койған. Сонымен қатар, қыз баланың тəрбиесіне 
аса мəн берген. Қазақ анасы үшін қыз баланың тəр-
биесі өзге жұмыстардан қарағанда əрқашанда бірінші 
орында болған. Қыз бала анаға бір қадам жақын 
болады емес пе?! Əр ана сəбиді осы жарық өмірге 
əкелгеннен бастап əлдилеп, аялап, мəпелеп жаңа 
өмірге қадам бастырады. Өмірдің ыстық суығымен 
жақсы-жаман қағидаларды айыра білуді уйрететін 
осы аналарға жүктелетін маңызды істің бірі болып 
табылмақ. Ананың қызына жақсы тəрбие беруі 
өмірлік борышы болып есептеледі.

Мəселен, Қытайда қыз балалар əдептіліктің, 
əдеміліктің символы болып табылады. Бірақ 
қазіргі таңда осындай сөздерге лайық қыздар кез-

десе ме? Яғни атына заты сай демекші иман жүректі, 
адал, ибалы да инабатты қыздар қазақ атына сай атты 

жалғастыра ала ма екен? Бүгінгі қазақ қоғамы шығыс, 
Еуропа елдеріне еліктеп, ел қақпасының есігін басқаға 
ашқандай өзге ұлт тəрбиесіне көше ме?

Жапон қыздары биязы жəне тұйық келеді. Өйткені, 
ата-баба дəстүрі қыз баланың ер адамының алдына 
шықпауын кішкентайынан ұғындырып өсіреді. Əрине 
өмір, заман талабына қаласақ та, қаламасақ та мо-
йынсынуға мəжбүрміз.Сондықтан, қазіргі күнде өмір 
талабы солай. Ал, Құдай жаратқан нəрсенің бəрі өз 
орнында. Тек өзгерген адамның өзі ғана. Тектілігі те-
реңге тамырланған қазақ халқы бала тəрбиесіне аса 
назар бөлген. Сол қағида, дəстүр-салтымыз аспан ай-
налып жерге түссе де, əрқашанда өз билігінде қалса 
екен деймін.

Қыз бала əрқашанда өзінің ұқыптылығымен, 
суйкімділігімен, жанының нəзіктілігімен, шеберлігімен, 
əр іске талапты да алғырлығымен халыққа əрдайым 
көзайым болуы тиіс. Себебі, алдағы уақытта қазақ 
халқына тəрбиелі де, өнегелі, саналы ұрпақ жетілдіру, 
əр əулеттінің түтінін түтетіп, бесігін тербетіп отырар 
осы қазақтың қырмызы қыздары. Сол себепті, қыздар 
қауымы өзіміздің қазақ халқына тəн атымызды биік қо-
йып, тəрбиемізді де жоғалтпайык.

Мөлдір САҒИДОЛЛА

Қыз емес қыздың аты қызыл алтын жалғастыра ала ма екен? Бүгінгі қазақ қоғамы шығыс, 

ҚАЗАҚТЫҢ ҚЫРМЫЗЫ 
ҚЫЗДАРЫ

ЗАМАННЫҢ АЗҒАНЫ МА?
Бүгінгі таңдағы жан түршіктірер мәселе кәмелетке тол-

маған балаларға жыныстық зорлық-зомбылық көрсету 
болып отыр. Ғылыми тілмен айтқанда оларды педофил-
дер деп атайды. Кезінде атақты Мөңке би: «Ұят жағы 
кем болар, сөйткен заман кез болар» деп осы заманның 
қасіретті болатынын айтса керек. Яғни осы заманның 
пақырына айналып отырған қасіретті дерт педофилдер 
жайында сөз қозғасақ.



7Таным
Егіздер туралы аңыз

Аңыздар мен көркем əдебиеттерде, 
жалпы жаһандағы əр дəуірлерде əр 
ұлттың санасында егіздер беймəлім дү-
ниенің айғағы болды. Əлемдегі сирек 
кездесетін таңғажайып құбылыс ретінде 
егіздер адам санасын қызықтырып, аңыз 
ертегілерге арқау болғаны шын. Ықы-
лым заманнан бері егіздерді болашақты 
болжайтын, табиғи жəне адам өмірінде 
болатын оқиғаларға əсер ете алатын 
тылсым күш иесі ретінде де қабылдаған. 
Өткен дəуірлердегі аңыздардың желісіне 
көз салсақ, адамдар егіздерден қорыққа-
нын да аңғаруға болады. Аңыз бойынша 
көбіне екеуінің бірі жақсылық, бірі жаман-
дықтың белгісі болған. Ол кездері бір ер 
адамның екі баланы бірден ұрық-
тандыруы санаға қонымсыз, си-
қырлы əрі табиғи емес құбылысқа 
баланған. Егер ана жұп балаларды 
дүниеге əкелген болса, онда бұл 
іске құдайлар мен əзəзілдер, жын-
перілер мен хайуанаттардың атса-
лысқандығы деген түсінік болған 
ежелгі адамдарда.

Үндіеуропа мифологиясында 
егіз ағайынды жігіттер «Аспан құ-
дайының балалары» деген атау-
мен белгілі. Осы сынды «аспан 
балалары», «аспан ұлдары» деген 
бейнелеу нуэр, ньоро, ронга, жəне 
басқа да Африка елінің халықтары 
арасындағы аңыздарда да жиі кез-
деседі.

Егіздердің 
хайуандарға не 

қатысы бар?
Егіздер туралы ұғымды көбіне 

хайуандар туралы аңыздарда көп 
кездестіруге болады. Оларды ха-
лық жануарлармен туыстығы бар деп 
сенген. Мəселен, нивхаларда (Сахалин, 
Приамурьеде) егіздердің анасын аюдың 
апанына апарып жерлеген, ал егіздердің 
өздерін аңға теңеген. Көне Үнді елінде 
егіздерді жұп құсқа, қос жылқыға бейне-
леген екен. Атты егіздер бейнесі көне 
германдықтар мен Балтық мифтерінің 
арқауы болып келді. Əлі күнге дейін лит-
валық ауылдарда аттың басында отыр-
ған егіздердің емдік қасиеті бар деген 
сенім бар. Ал, үнділер пайымынша егіз-
дердің науқастарды емдей алатын пəр-
мені болыпты. Көне Римдіктер қасиетті 
«римдік фикус» ағашын Ромула мен 
Рема атты əулие егіздерімен байланыс-
тырады.

Бүгінгі күннің 
аңыздары

Əлімсақтан бергі егіздер жайындағы 
мифтердің ғылыми тұрғыдан еш сиқыры 
мен тылсымдығы болмағанын бүгінде біз 
білеміз. Алайда, ХХІ ғасыр адамдарын 
көне дəуірлік сенімдер мен нанымдар 
қатты таңғалдыра қоймас. Дегенмен, за-
манауи заманның егіздері жайындағы өз 
аңыздары бар. Егіздердің мінездері екі 
түрлі болады. Бірі – «жақсы», бірі «жа-
ман» деген аңыз əлі күні халық арасында. 
Олар өсу барысында бір-біріне əсер етуі 
мүмкін. Дегенмен, олардың мінездері, 
темпераменті, əдеттері бір-біріне емес, 
ата-аналарына ұқсайды деп айту жөн бо-
лар. Оларды жан-жақтағылар əрдайым 
бір-бірімен салыстыруды еш тоқтатпақ 
емес. Салыстыру арқылы жаман мен 
жақсыны айырғысы келеді. Салыстыруды 
неге əкеп соқтыратынын өздеріңіз де бі-
летін боларсыздар. Енді бір аңыз, егіздер 
айнымастай ұқсас əрі оларды ажырату 
мүмкін емес. Егіздер еш уақытта бір-бірі-
нен айнымастай ұқсас болып келмейді. 
Гендері мен хромосомдарының топтама-
сы бірдей болғанының өзінде олар біз ой-
лағандай біріне-бірі ұқсамайтын көрінеді. 
Қай жағынан қарасақ та бойы, салмағы, 
мінезі бəрі де 100 пайыздық ұқсастық 
бермейді. Жəне жеке отбасын құрып, 
бақытты өмір сүріп жатқан егіздерді күн-
делікті өмірден көруге болады. Ата тегің-
де егіздер болған болса, міндетті түрде 
қайталанады деген сөз қаншалықты ғы-
лыми дəлелдеген? Егіздердің туылуы ге-
нетикалық тұрғыдан қайталануы да қай-

таланбауы да мүмкін. Бұл «ерекшелік» 
бір ұрпақтан кейін қайталанады дегені 
орындалмауы да ықтимал.

Ғылымның тілінде

Егіз балалы болу əйелдің бір мезгіл-
де бірнеше ұрықты сіңіру мүмкіндігіне 
тікелей байланысты. Екі жұмыртқадан 
пайда болатын егіздер тұқым қуалайтын 
болса, бір жұмыртқадан пайда бола-
тын (полярлық) егіздердің тұқым қуалау 
оқиғасы осы күнге дейін əлі тіркелме-
ген. Полярлық егіздер, яғни бір-бірінен 
айнымайтын егіздер – өте сирек кезде-
сетін егіздер түрі. Жартылай гендері бір-
дей (анасынан), екінші жартысы əртүрлі 
(əкесінен) сол себепті, оларды жарты-
лай идентті деп те атайды. Ұрықтанбай 
тұрып бір жұмыртқада болып, полярлық 
бір денені, яғни бір жасушаны құрай-
ды да əдеттегідей өліп қалады. Кейбір 
жағдайда полярлық дене өсіп, өлмеуі 
мүмкін. Бір-бірінен айнымайтын бір жұ-
мыртқалы яғни, бір ұрықтың екіге жары-
лып, екі бірдей тіршілік иелерінің пайда 
болуына не əсер ететініне əлі күнге дейін 
ғалымдар нақты жауабын бере алмай 
келеді. Бір жұмыртқалы балаларды туу 
ешқандай сыртқы (экологиялық, физика-
лық, химиялық) жəне мұрагерлік (гендік) 
факторларға тəуелді емес. Статисти-
ка əрбір 1000 жүктіліктің үшеуі бір жұ-
мыртқалы жүктілік болады дейді. Бұдан 
бөлек, түрлі жұмыртқалы, екі жұмыртқа 
жасушалары екі түрлі ұрықпен аралас 
ұрықтанатын жəне өте сирек кездесетін 
екі түрлі ер адамнан екі жұмыртқа ұрық-
тану түрлері табиғатта кездеседі екен.

Егіздер – экстрасенстер

Олар бір-бірін қашықтықтан сезінеді 
екен. Алайда, бұл туралы ғалымдардың 
нақты дерегі жоқ. Егіздер уақыттарының 
көп бөлігін бірге өткізетін болғаннан кейін, 
бірінің мінезі мен əдеттерімен жақсы та-
ныс. Сол себепті, бір-бірінің қандай жағ-
дайда не ойлауы сияқты болжамдарды 
нақты жасай алуы да түсінікті. Олардың 
арасындағы қатынасты көріпкелдіктен 
гөрі психологиялық тілмен «эмпатия» деп 
айтуға келеді. Жалпы егіз болмаса да 
басқа адамның ойынан хабар білу, оның 
сезімдер мен қылықтарына түсінік бере 
алатын табиғатынан қабілетті жандар 

болады. Оларды əрине, экстрасенс деп 
айтудың қажеті бола қоймас. Қасында-
ғы адамның ішкі жан дүниесін мейілінше 
түсіне алатын адамдар қасиетін көре-
гендікке немесе тылсым күшке балайты-
ны да рас. Дəл солай егіздерде де. Егіз-
дер бір-бірімен көп уақыт əңгімелесіп, 
бір-бірімен ақпарат алмасатындықтан 
олардың арасындағы эмпатиялық қарым-
қатынас тереңге бойлайды.

Егіздердің дүниеге 
келуіне тамақтанудың 

қандай қатысы бар?
Ғалымдар егіздеп бала табудан əлем 

бойынша көш бастап келе жатқан Ниге-
риядағы йоруба халықтарының əйелдері 
немен тамақтанатынын зерттеген екен. 
Олар бұл құпияның шешімін ямс көкөнісі-
нен тапты. Бұл көкөніс тұрғылықты ха-
лықтың негізгі асы. Ямстың химиялық құ-
рамы əйелдің эстроген гармонымен ұқсас 
келеді екен. Көкөністегі көп мөлшердегі 
жоғары концентрациялық зат гонадотро-
пин гармондарын өндіруге ықпал ете ала-
ды. Екеуінің бірлесуінен бірнеше жұмырт-
қа пайда болатын көрінеді.

Қазақстандағы 
егіздер мекені

Қазақстандағы егіздер ең көп туылатын 
елді мекен ол – Қостанай облысындағы 
Тəгіл ауылы. Соңғы 20 жылда мұнда 29 
жұп егіз бала дүниеге келген. Яғни, жыл 
сайын Тəгілде бір немесе екі жұп егіз 
туады, деген сөз. Тұрғындардың саны 
1350-ды құрайтын ауыл үшін бұл сөз жоқ 
өте жоғары көрсеткіш. Тəгіл ауылының 
тұрғындары үшін қатар жүрген егіздер 
таңсық көрініс емес. Мұнда жылына бір 
немесе екі бірдей егіз жұптар туылуы қа-
лыпты құбылысқа айналғалы қашан. Тұр-
ғындар өздерінің туған ауылының жері 
қасиетті деп сенеді.

Ал, Қазақстан бойынша егіздерге өмір 
сыйлаудан алдына жан салмай келе жат-
қан Қызылордалық келіншектер екен.

Егіздердің арнайы 
жәрдемақысы бар ма?

Қазақстан егіздерді өмірге алып келуі 
жөнінен əлемде 48 орында. Көш басын-
да Нигерия тұр. Онда əрбір 22 адамға 

бір егізден келеді екен. Жер шарының 
төрттен бір бөлігін құрайтын Қытай соң-
ғы орынға жайғасыпты. Мəселен, онда 
250 қытайға бір егізден келеді. Ал, біздің 
елде мұндай социологиялық зерттеулер 
жасамайтын сынды. Елдегі егіздер са-
нын анықтайтын нақты көрсеткіштері бар 
мəліметтер табылмады. Жер шарында 
егіздер Еуропа құрлығында көп өмірге 
келеді. Кəріқұрлықта 1000 баланың сегізі 
егіз болады. Ал, АҚШ-та қаранəсілді нəзік 
жандар егіздеп бала табатын көрінеді. 
Өркениетті елдерде егіздер мен үшем 
дүниеге келген отбасыларына мемлекет 
тарапынан қамқорлық көрсетеді. Оларға 
арнайы күтушілер бөлінеді. Қаржылай кө-
мектер беріледі. Ал, Қазақстанда егіздер 

мен үшемдерге байланысты арнайы 
жəрдемақы түрлері көрсетілмейді. 

Олар басқа балалар сияқты жəр-
демақы алады.

Егіздер 
туылатын жас

Дəрігерлердің айтуынша бала 
туылған сайын егіздер туылуына 
мүмкіндіктер көп болады. Яғни, 
жатыр қабаттары өскен сайын ана 
егіздеп бала табуға қабілеті артады 
екен. Жасына қарай егіздер 35-39 
жастағы аналардан көп туылады. 
Себебі дəл осы жаста əйелдің бо-
йындағы гармондары нағыз күшіне 
мінетінін ғалымдар дəлелдеп шық-
қан. Жəне көктем мезгілінде ұрық-
танған балалардың арасында егіз-
дер көп туылады дейді ғалымдар.

Сиам егіздері

Егіздер арасында өте сирек кез-
десетін «Сиам егіздері» деген атау-
мен кемтар балалар кездеседі. 

65-85 мың жаңа туған нəрестеге біреуі 
кездеседі. Сиам егіздерінің пайда болуын 
ғалымдар «жұмыртқа жасушаларының 
дұрыс бөлінбеуінен» деп түсіндіреді. Жұ-
мыртқаның даму кезінің белгілі бір саты-
сында жасушалардың бөлінбеуіне бай-
ланысты бұндай егіздер дүниеге түрліше 
жабысып туып жатады. Ғалымдар бұның 
салдарын генетикалық тұрғыдан да із-
деді, енді біреулері психологиялық ауру 
деп есептеді. Не дегенмен бүгінгі меди-
цина бұндай егіздердің пайда болуының 
алдын ала алмауда жəне дүниеге келген 
күннің өзінде сəтті ота жасай алмай ке-
леді. Алғаш бұндай мəліметтер «Түркіс-
тан уəлияты» газетінің 1871-ші жылғы 30-
шы маусым күнгі нөмірінде жарияланған 
екен. Белгісіз автор 1811-ші жылы Сиам 
қаласында дүниеге келген Чанг пен Энг 
жайлы жазып өтеді. Чанг пен Энгке дейін 
де бұндай егіздер дүниеге келген. Алай-
да, бұған дейін ондай сəбилерді «ақырза-
ман əкелушілер» деп өлтіріп отырған, кей 
жағдайларда аналарымен қоса о дүниелік 
еткен. Кейін келе бұндай егіздерді табыс 
көзі ретінде пайдаланған. Түрлі жəрмең-
келерде халық назарын егіздерге ауда-
рып, ақша тауып отырған. Бұндай дəстүр 
Чанг пен Энгтен бастау алған. Оларды 
халық арасында көп насихаттағаннан 
кейін, жабысып туылған егіздерді «Сиам 
егіздері» деп атай бастады. Чанг пен Энг 
осы жол арқылы байып, жеке ферма са-
тып алып, тіпті құлдар қызметін де пай-
даланған екен. Мұндай егіздер елімізде 
Қызылорда облысының Шиелі аймағында 
1998-2000 жылдары үш анадан туылғаны 
белгілі. Ал, 2007 жылы Атырау қаласында 
да осындай жағдай орын алған.

Сөз түйін. Егіздердің дүниеге келуіне 
ендігі ешкім таң қалмайды. Қалай бол-
са да егіздерді дүниеге əкелудің нақты 
себебін анықтап, сырын ашып беруге 
ғалымдар асығар емес. Некедегі бір 
жұптың 80 баланы дүниеге əкеліп, 
оның біреуінде ғана егіздер тууына 
себепкер бола алады екен. Яғни, адам-
да егіз туудың жиілігі орташа есеппен 
алғанда 1% шамасында болады, олар-
дың 1/3 бір жұмыртқалы егіздер. Өмір-
ге егіздерді əкелуді мақсат тұтсаңыз 
алдымен, көп балалы ана немесе əке 
атануыңыз абзал.

Жанар Əбдіқалиқызы

ТанымТаным
Егіздер туралы аңыз

Аңыздар мен көркем əдебиеттерде, 
жалпы жаһандағы əр дəуірлерде əр 
ұлттың санасында егіздер беймəлім дү-
ниенің айғағы болды. Əлемдегі сирек 
кездесетін таңғажайып құбылыс ретінде 
егіздер адам санасын қызықтырып, аңыз 
ертегілерге арқау болғаны шын. Ықы-
лым заманнан бері егіздерді болашақты 
болжайтын, табиғи жəне адам өмірінде 
болатын оқиғаларға əсер ете алатын 
тылсым күш иесі ретінде де қабылдаған. 
Өткен дəуірлердегі аңыздардың желісіне 
көз салсақ, адамдар егіздерден қорыққа-
нын да аңғаруға болады. Аңыз бойынша 
көбіне екеуінің бірі жақсылық, бірі жаман-
дықтың белгісі болған. Ол кездері бір ер 

бір егізден келеді екен. Жер шарының 
төрттен бір бөлігін құрайтын Қытай соң-
ғы орынға жайғасыпты. Мəселен, онда 
250 қытайға бір егізден келеді. Ал, біздің 
елде мұндай социологиялық зерттеулер 
жасамайтын сынды. Елдегі егіздер са-
нын анықтайтын нақты көрсеткіштері бар 
мəліметтер табылмады. Жер шарында 
егіздер Еуропа құрлығында көп өмірге 
келеді. Кəріқұрлықта 1000 баланың сегізі 
егіз болады. Ал, АҚШ-та қаранəсілді нəзік 
жандар егіздеп бала табатын көрінеді. 
Өркениетті елдерде егіздер мен үшем 
дүниеге келген отбасыларына мемлекет 
тарапынан қамқорлық көрсетеді. Оларға 
арнайы күтушілер бөлінеді. Қаржылай кө-
мектер беріледі. Ал, Қазақстанда егіздер 

мен үшемдерге байланысты арнайы 

жатыр қабаттары өскен сайын ана 

жастағы аналардан көп туылады. 

Егіздер – ерекше 
жаратылған жандар

Егіздер Жаратқанның ерекше жартылысы екені рас. Бүгінде оларды көріп 
қайран қалысатын жұрт егіздердің дүниеге келуін «экологияның әсері-
нен болар� деп те ой түйеді. Қалай десек те бір-бірінен айнымастай етіп 
киіндіріп алаған бөбектер анасының ерек қабілетіне қызыға қарайтындар 
да бар. Жаһан бойынша 45 нәрестеге бір дені сау жұп сәбилер келеді екен. 
Осы күні өмір есігін ашып жатқан егіз нәрестелер артуын мамандар жас-
тардың кеш үйленуімен және бедеуліктің көбеюімен байланыстырады. Бе-
деулікті емдеу барысында қабылдаған дәрілер мен ЭКО бағдарламасы бо-
йынша бала көру көп ұрықты балалардың дүниеге келуіне себеп болуда. 
Алайда әр жағдайды жеке қарастырған абзал.
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Сайф Сарай

«Жақсы» деген немене?
Əуелі, момын жақсы.
Бүтін болса – ел жақсы,
Сулы болса – көл жақсы,
Нұрлы болса – жер жақсы,
Жұртын қадірлеген ер жақсы,
Мінезді болса – жар жақсы,
Еңбекпен тапқан – мал жақсы,
Құстан – қаз жақсы.

Жылдан – жаз жақсы,
Жасқа – қыз жақсы,
Асқа – тұз жақсы,
Қойға – серке жақсы,
Жаман əйелден – көрпе жақсы,
Жүйрік болса – тай жақсы,
Жылқыға – сай жақсы,
Адасқанда – ай жақсы.

Қазан қандай ай?
Бұл айды бозқырау деп те айтады. Ол осы айдағы ауа райы-

на қатысты. Құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Малшылар күзекке 
көшетін мезгіл.

Бұл кезде бие ағытылып, күздік сойылады. Қазан сөзінің бірнеше 
мағынасы бар. Қазан – ауыртпалық, «қазан ат» – жауға мінетін ат, 
қазан – ас пісіретін ыдыс, қазан-үзенгінің бір түрі, қазан – шолақ 
зеңбірек, қазан мен қаза – өлім. Бір кездері бұл айда үлкен қырғын 
соғыс болып, содан ай осылай айтылып кетуі мүмкін. Қазандағы ауа 
райы Жаңбыр көп жауып, күн салқын тартады. Кейде қар ұшқыны 
білініп, суға мұз қатады, бозқырау түседі. Бұлт қоюланады. Пісіп 
үлгі-рмеген көкөніс пен егін суыққа ұрынса, халық оны «қазан 
ұрды» дейді. Қазанда таразы туып, таң суытады. Қазанда туған 
қазақтың асыл азаматтары мен ақындар: С.Торайғыров (23.10.1893), 
С.Сейфуллин (15.10.1894), Кеңес Одағы Батыры атағын екі рет алған 
Т. Бигельдинов (5.10.1922).

Қасиетті қамшы
сабы тобылғыдан жасалы-

натын қамшылардың өзіндік 
атаулары болады. Қамшының 
қандай мақсатқа қолданыла-
тынына байланысты бірнеше 
түрге бөлінеді:

1. Сүндет қамшы. 
Атадан – балаға, ба-
ладан – немереге, не-
мереден – шөбереге, 
шөбереден – неменеге 
келе жатқан ата дəс-
түрі бойынша баланы 
сүндетке отырғызғанда 
оған тума-туыстары то-
былғы сабы төрт тұтам 
қамшыны сыйға тарта-
ды екен.

2. Бəйге қамшы. Бəйгеге 
шабатын тобылғы сапты 
қамшының ұзындығы төрт 
тұтамды құраса, оның 
ұзындығын шынтақтан 
шынашаққа дейінгі ара-
лықпен де өлшей берген 
жəне сабының жуанды-
ғы шынашақтай болады. 
Бəйгеге түсерде шабан-
доз қамшысына былай 
серт береді екен: «Шаба 
алмасам маған серт, 
шаба алмаса астымдағы 
атыма серт, шаптыра ал-

маса қолымдағы қамшыға 
серт!»

3. Көкпар қамшы. Көк-
пар тартуға арналған қам-
шының тобылғы сабының 
ұзындығы үш-ақ тұтам 
жəне жуан болады. Көк-
бар қамшының сабына, 
жылан басты алақаны-
на көкбаршының қолын 
жыртып, зақым келтірмес 
үшін ешқандай əшекей 
салынбайды, темір атау-
лы қолданбайды. Додаға 
түскенде мынандай серт 
айтылады: «Атыма – ай-
бат, тақымыма – қуат, 
қамшыма – жігер бер!»

4. Дойыр қамшы. До-
йыр қамшының тобылғы 
сабының ұзындығы бес 
тұтам, сабы мен өрімі өте 
жуан болады. Оған да 
серт айтылады: «Дойыр 
қамшым доңыздай (жуан-
дығы) болсын, ауырлығы 
қорғасындай, мықтылығы 

емендей болсын. Білек 
күшіме қуат қосып, жауым 
əрдайым құлап жатсын, 
халқым жеңіске жете 
берсін!»

5. Неке қамшысы. Бала 
ер жетіп, кəмелет жасы-
на келгенде отау құрар 
кезінде ол дос-жорала-
рын шақырып алып; «Мен 
үйленемін. Маған жігіт 
жолдас (күйеу жолдас) 
керек» – дейді екен. Жол-
дастары қамшыларын бір 
жерге құпия жинап, алып 
келіп алдына тастағанда 
үйленетін жігіт соның іші-
нен ең жақсысын таңдап 
алып, қамшы иесін өзіне 
жігіт жолдасы етіп таға-
йындайды. Қазіргі бəрінің 
«Дала демократиясы» 
деп шулап жүргендерінің 
мəнісі бар, сол кездегі 
жігіт жолдасын таңдау 
кезінде олардың арасын-
да ешқандай қызғаныш, 
өкпе болмас үшін жаңа-
ғыдай əділетті əдісті қол-
данған.

  СӨЗ – ҚҰДІРЕТ
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Адамның бойындағы 
бактериялардың жалпы 

салмағы 2 кг болады

Адам денесіндегі жылудың 80 
пайызы басынан шығады

Ерлерден гөрі əйелдер көзін екі 
есе көбірек жыпылықтатады

Адамның ауызында 40 000 
бактерия болады

Бір күнде адам аузында 1,5 
литр сілекей пайда болады

Көзді ашып түшкіру 
мүмкін емес

Адам миының 80 пай-
ызы судан тұрады

Адам күлгенде 
жүректің жұмысы 
жақсарады екен

Бір тал шаш 3 кг 
салмақты көтере алады

Адамның өмір бойы 
өсетін мүшесі – мұрын

Адам жүрегі күніне 2 
тонна қан айдайды

Адамның басы орташа 
есеппен 3,6 кг болады

Адам қызарғанда оның 
асқазаны да қызарады

Жүзден асқандардың 
көпшілігі (80 пайызы) – 

əйелдер

Тез оқығанда көз аз-
дап шаршайды екен


