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1-бөлам
ШАЙЫРЛАР АЙТЫСЫ
ҚАРАҚАЛПАК х а л ы қ д ә с т а н л а р ы п д а ғ ы а й т ы с л а р

АЛҒЫ СӨЗ
Биз шайырлар айтысына қарақалпақ халқыныц қаҳарманлық ҳәм ашыҳлық дәстанларыпдағы айтысларды киргиздик. Бизин бул киргизиўимиз ҳақыйҳатыцда да дурыслыққа муўапық келеди. Өйткснм, сол айтысларды қарақалпақ халқыньщ әдебиятындағы басқа жанрларға жатқарыў мүмкин емес; Себеби, олар антыстап басқа жанрлардыи
жанрлық белгилериие ҳешқаидай да сопкес келмейди. Булар
дурысыпда айтыс жанрыпын жапрлық белгилерине толық
жуўап береди. Сөзимиздн тағы да толығырақ долиллеў
ушын белгилн нлимпазлардыц антыс ҳаққыпдағы мына пикирлерин мысал уипап келтирпи ескертип өткпмиз келеди.
М. Әўезов өзиниц «Қазақ халқыпын эпосы менен фольклоры» деген көлемли изе|)глсў жўмысыпдп «Эпослық дәсганлардын шығыў тсгп соз болгапда, олар турмыс-салт
жырларьшын иегизинде пайда болды доп айтыўға болады...Дәстапларда турмыс — салт жырларыпыц түр-туриниц бәри
бар. Халық творчествосыиыц кипш формалярынын йри формаға аўысыўын улан-ғайыр эпос қалай панда болатугынльтғын қазақтыц ец гөне, ец сски усы дәстамынан анық көремиз»1, — деп дурыс пикир айтқап.
Екиншиден, М. Жармухамедов: «айтыс сөз тәбият— питими, өзгешелик - қәсийетлери менен лнро-эпикалық дәстанларды байыта, түрлендире отырып, оғап гезинде гәсирли
бояў, шырайлы көрик те берген, сөйтип, онын мазмуны менен түр жағынан толысып, байый түсиўине қолайлы жағдай
жасағап. Буны лиро-эпос жырларындағы здет-салт қосықI М. Әўезов. Уақыт және әдебиет- Алматы, 1962, 64-65 — бетлар.
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.мл|п,1 мппеп Гжрге, достүрли «жар-жар» мепен қайымласыў
айтыслар!.шьш. геибир нусқалары да айқыи дәлиллсйди. АйтлГимқ, ■,Г!р Таргын» жырындағы Тарғыи менен Домбаўылдым„ 1\лрт Қожақ пенен Ақжүппстиц сөз сайысы, яки Қарт
Қожақтыц жскпе-жек алдыпда Тарғып менен қагысыўы,
«Ллпамыс» достаиыидағы Алпамыс пенен Баламшаныц
«жар-жлр» лйтысыўы, Гүлпаршын
менен Алпамыстыц
қайымласыўы, «Қыз Жипек» жырындағы Төлеген менен Жинектиц, Тмлсғеи менен Қаршыға, Сырлыбап менеп Төлегенниц дналоғ сөзлери, сондай-ақ той үстипдегн Шеге менен
Жипектпц айтысы ямаса «Қозы-Қөрпеш — Баян-Сулыў»
дәстаиыпдағы ханым менен тазша, Қозы мепеп Қодар, Айбас
пенен Баян, Тацсықтыц қағысыўлары антыстыц баслапқы
бир сулыў үлгилеринен саналады»2 — демдп.
Бул айтылғап пикирлерди толыгы мспси мақуллаймыз.
Бул айтылғанлар айтыс ҳаққындагы қпппге илимпазлардыц пикири. Булардыц айтқапыпдап-ақ бпзпц қарақалпақ
халқыныц дәстапларымда да, жуўап аптыслары менен
шайырлар айтысын көплеп көрсете аламыт. Бугап дэстанларДан алынып, айтыстыц бирипшп ҳом скпп1пн томларына
жиберилип отырған шайырла|) айтысы менеп жуўап айтысы
толық мысал бола алады.
Қарақалпақ дәстанларындағы айтысларды шайырлық айтысқа жатқарамыз. Өйткени, барлық дәстанлир сц дәслеп
ким болмасын, бир шайыр тәрепипеи дөретплгеп. Соц бул
аўыздан-аўызға өтиў арқалы вариантласып, коллективлик
шыгармага айналып кеткен.
ЖУМБАҚ АЙТЫСЫ
Қ а р а ж а н:
Көринеди қара таўдыц қабагы,
Қайрылмайма таза тарлан туягы.
Малым дейип сеп сөйлейсец жас бала,
Кеткен малыцныц қапдай едп сиягы?
Жүрген жерим ақ дербентдер малызар,
Ҳешкимлерден еситпедим мен хабар,
Мал түрин айта гөрши жас бала, *
Қоцырат елден кеткеи балам қапдан нар?
1 М. Жқрмухамедов. «Айтыстын раўажлапыў жоллары» китабынын
22-бети- Қазақ ССР ныц «Гылым» баспасы, Алматы, 1976.
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Солдырарман ашыўлансам гүлицди,
Сулыў көрдим балам сеннц түрицди,
Қандай кести малларыцнын,...
Питкересец жаманлыцтыц шәртиии,
Малшы балам айта бердиц дортицди,
Бағып жүрген ким болады дүньяда,
Айтқыл маған карўаныцныц атыны?
А л п а м ы с:
Аттыц басын бурып, кеткен маллардыц
түрин тәрийип етип, жуўап айтады.
Батыр деп ойлайман мен сизди,
Душпан деп араладым көп дүзди,
Қарамалдыц мен басшысын айтаман.
Қөриппедиц қоцыр шолак, өгизди?
Айтпайын-ақ маллар менен түйени,
Жылқылары талтайып турып ийеди,
Жылқылардыц ен басшысым мен айтсам,
Көриппедиц салпы қулақ бийеми?
, Ашық болған машығым ден қылар зар,
Қәрўанды баслаған еидн қуба нар,
Қейнинде бар қызыл мая ингени,
Жоқ сөзимниц айтсам саған қәтеси.
Изинде ойнар жез буйдалы ақ тайлақ ботасы,
Жоқ сөзимниц айта берсем қатасы,
Биз боламыз сол маллардыц ийеси.
Журтта болса адалатлы енди хап
Будан хабар бергил залым Қаражан?
Сонда Қаражанныц қәҳәры келип, бул ие деген сөз болды деп, алдындағы қуба нар — Байсары бай емес пе? Қейниндеги қызыл мая — ингени — Сарыша ханым емес пе? Ақ
тайлақ, жез буйдалы бота дегени—бизиц ҳақыйқат ашықболған-Баршынжан ярым емес пе? Бул баланыц өзи Қоцырат
— Байсындағы Гүлпаршынға мал берген күйеўи Алпамыс
емес пе? — дейди. Қаражан Алпамыстыц астарлы мәнистеги жумбағын дурыс шешкен.
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«Қоблап» дзстаныныдағы Сарышаныц гүс
Қуртқапшн жорыўы

С а р ы ш а:
— Жатыр едим уйықлап,
Аяқ қолым туйықлап,
Арқадан келди көк бөри,
Жанымды қоймай баратыр,
Бос айғырдай ыйықлап,
Бул не болар Қуртқажан?
Меннен шығып кеткеп соц,
Алпыс еки қойым бар едп,
Арқадан келген көк бөрн,
Сарайда тургап жерппде,
Муны ҳәм кегти тамақлап,
Айырар бенде болмады,
Бул не болар Қуртқажан?
Сексен сёркем бар едп,
Буны ҳәм кетти тамақлап,
Ақ сарайда бир турғап.
Қу йр ықл а р ы д ығы ршық,
Ай мүйизли ақ қошқар,
Ақ қошқарым бар еди,
Он бир қозым бар еди,
Қамаўда турған жеринде,
Буны да кетти тамақлап,
Бул не болар Қуртқажан?
Отырған жерим ой-шуқыр,
Басқан жерим бай шуқыр,
Бул не болар Қуртқажан?
Есиктиц алды жай қамыс,
Үй артында шоқ қамыс,
Он. қолымда тақ қайыс,
Сол қолымда жуп қайыс,
Бул не болар Қуртқажап?
Жүрегим аўзы музлайды,
Жаман жерим сызлайды,
Бул не болар Қуртқажан?
Жорыйгөргил түсимди,
Жақсылығы өзиме,
Жаманлығы өзине,
Тоқсан қул баққан күйерде,
Есапсыз қойым бар еди,
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Арқадан келди көк бөри,
Қубладаи шықты көп бөри,
Бөлек-бөлек қылды да,
Ҳәр шетинен тийеди,
Қалаға келип жыйылды.
Бир бөлеги бөлинди.
Қублаға қуўып бнр кетти.
Шоршьш кеттим орпымнан,
Жорыйгөр усы түснмди,
Жақсылығы өзиме,
Жамаилығы өзине,
Қ у р т қ а:
— Ҳаў Сарыша, Сарыша,
Түсиқ екен тамаша,
Мен жорыйын түсинди,
Ансат қылып исинди,
Жана таптын Сарыша,
Жорый алмайтуғын кисинди,
Жатқан болеаа уйықлап;
Аяқ-қолын туйықлап,
Арқадан келсе көк бөри,
Жанынды қоймай баратса,
Бос айғырдай ыйықлап,
Ол түсинде көргениц,
Қоблан батыр болмасын.
Сизден өтип бир кетсе,
Алпыс қойым дегениц,
Алпыс еки ҳамелдар,—
Ҳамелдарыц болмасын.
Сарайда жатқан жернцде,
Қурбанлық қылып шалмасын,
Таптымбекен Сарыша,
Таппадым ба Сарыша?
Сексен еки дегениц,
Қенес қорыц болмасыц.
Арқадан келген көк бөри,
Бизиц Қоблан болмасын.
Уйқыда жатқан жерицде,
Қурбанлық қылып шалмасын.
Он бир қозыц бар болса,
Он бир қозы дегениц,
Оц бир улыц болмасын.
Арқадан келген көк бөри,
Ақ сарайға бир кирип,
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Жер мспеи жсксен қылмасын.
Қу мрықл а ры д ыгырш ық,
Мү Й ИЗЛ С Р И Ш Ы Ғ Ы РI цық,
Лн мүпизли ақ қошқар,
Ллшағыр патшац болмасын.
Арқадан келген көк бөри,
Қоблап ерим болмасын,
Алдына басшы бир салып,
Ақ сарайға кирмесин.
Постыпға сабан бир тығып,
Дәрўазаға қоймасын.
Төгплген баллар ҳақ қапы,
Епди сени урмасын.
Таптым ба екен Сарыша.
Таппадым ба Сарыша?
Отырған жернц ой-шуқыр,
Гөрилэтиц болмасып.
Басқап жериц Байшуқыр,
Қөзицниц жасы болмасыи.
Оц қолыцда тақ қайыс,
Ат қамшысы болмасып.
Сол қолыцда жуп қапыс,
Ат дизгини болмасып.
Үй артында шоқ қамыс,
Ат қуйрығы болмасын.
Есик алды жал қамыс,
Аттыц жалы болмасын,
Жүрегиц аўзы музласа,
Жаман жериц сызласа,
Жаўыр атқа миидирип,
Ат астынан аяғыц,
Аяғыцды көрпешлсп,
Атларға терис миндирнн,
Темир истен өткерип,
Халық бәрине көрсетип,
Бизге туўған қара күи,
Басыца. сениц туўмасын.
Таптым ба екен Сарыша.
'Гаппадым ба Сарыша?
Арқадан шықса көк бөри,
Қубладан келсе көп бөри,
Тоқсан қул баққан қойыцды,
Бөлип алса шетинен.
Қалаға келип қамаса,
Қөк бөри болып көринген,
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Қоблан ерим болмасым.
Көп бөри болып көринген,
Қыпшақтын беги болмасын.
Бөлин айдап бир кетсе,
Олжа қылып қызынды,
Қублага қарап айдаса,
Бизге туўгаи қара күн,
Ол басыца туўмасып.
Қызыи менен улыныз,
Бизин елге бармасып,
Таптым ба екен Сарыша.
Таппадым ба Сарыша?
♦ * *
«Қырқ қыз» дәстанындағы Гүлайымнық түсин
Сзрбиназдын жорыўы.
Г ү л а й ы м:
—Бизин елге уллы дәртлер жетипти,
Талайлардьщ ақыл-ҳуўшы кетипти,
Мийўелиден бизлер шығып кеткен сон,
Бирнеше күн уллы тойды берипти.
Бул тойларға көп қонақлар келинти,
Бизлердин, де кеткеннмизди билипти.
Соныц ушып қанлы тартыс күшейип,
Не биреўлер ылақ ойнап өлипти.
Қылыш кетип, өзи қалты қыпаптыц,
Кейни жаман қумарпазлық талаптыц,
Жат еллерден келген барлық шабандоз,
Уайран еткен жигитлерин Саркоптыц.
Баз биреўлер етпес исти етиптн,
Дослар жылап, душпан жағы күлипти,
Басылдырып барлық Саркоп жигитин,
Байрақларды жат ел алып кетипти.
Қандай себеп, буны кимлер биледи,
Дослар жьтлап, душпан неге күледи,
Қабагымды үйиўимнин себеби,
Аз да болса соған арым келеди.
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С ә р б и н а з:

Ҳа, цудайым, қудайым,
Қабырғапы сөктиц бе,
Лт суўытыи кеткенде,
Лбырайды төктиц бе,
Қурсаўлы қара наршалар,
- Қалыц қарға шөктин. бе,
Мәкан сткен жайларым,
Ойнап-күлген сайларым,
Елсиз-суўсыз қалдыц ба.
Қалмақтыц ханы Суртайша,
Келип ўайран салдыц ба.
Қ ыр ып-ж о йы 11 қ ал а пы,
Қанға былғап далапы,
Қәлегенди алдыц ба,
Қайғы менен қарайын,
Қайыстыц ба беллерим,
Байландыц ба сөйлемей,
Сайраи турған тиллерим,
Қазан урып солдыц ба,
Ашылған бағда гүллерим,
Қалмаққа олжа болдыц ба,
Саркоптағы еллерим.
Ат астында қалдын. ба,
Ата-ана, инилерим,
Душпанға бенде болдыц ба,
Менменсигеи беглерим?
Усылай зарлап Сарбиназ,
Өзин ар-сар етеди.
Сондай ислер болды деп,
Қызыл гүлим солды деп,
Қөз алдынан көп болжаў,
Шабалацлап өтеди,
*

*

*

«Бозуғлан» дәстанындағы Шолпаиайдыц түсин
Дқбийкениц жөрыўы
Ш о л п а н а й:
Жатыр едим уйықлап,
Бас-аяғым туйықлап,
Есик алды ■көп тоғай,
14
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Баса қопған көп ноғай,
Өз ықтшярына қоймай,
Арқа жақтан елести,
Қара сур атлы айдарҳа,
Қоҳор меиен жалмады.
Тартгы зацғар демине,
Теиселдпрдп елпмдн,
Солдырар болды гүлнмДм,
Жалынсам да тынламай,
Қайыстырды белимди,
Сарғайтты ақша жүзимди,
Реҳим салмай бәтшағар,
Зимистан қылды жазымды,
Бул не болар Бийкежан?
Босағасын борлатқан,
Керегесин сырлатқан,
Шанарағы сап алтын,
Уўығы бар дәнданнан,
Туўырлығы ушыға,
Мақпал үзик жаптырған,
Манлайшасы тармар,
Алтын баслы ақ орда,
Шаҳаразымға қурылды,
Толы ноғай жыйналып,
Сыбызғы-сырнай урылды,
Жемислерге толтырып,
Дастурқа пла р жа йыўл ы,
Еки пешнп қайырып,
Көкирегип апырып,
Атамыз хызмет қылыпты,
Бул не болар Бннкежап?
Жердиц жүзи суў болды,
Сынсыған сарыбас қуў болды,
Қашарына жер таппай,
Жесир-жетим шуў болды,
Өз еркиме кете алмай,
Басымда ғаўға дуў болды.
Еркин бойға жаталмай,
Ишкен асым уў болды,
Бул не болар Бийкежан?
Қайғырарға жоқ қарындас,
Ойнап күлген бәри яр-дос,
Шаҳаразымда жатыр едим,
Сарқып келди қубладан,
Қобаға пәрли қара қус,
15
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Ғарқылдап қонды қасыма.
Қорғаисам да тыцламай,
Қарамады көз жасыма,
Қастыи тигип өзиме,
Урар болды дэстипе,
Қандан айбат шексем де,
Нркснз қонды басыма,
Бул не болар Ақбийке?
Албырадым, адастым,
Қатты қорықтым, жыладым,
Қара шашым тарадым,
Мақсетнм болып қол-қанат,
Ту м-ту сым а қ а ра д ым,
Қорғаиар болып умтылып,
Тум-тусымды қармадым,
Қыйырдан қыя қарагап,
Қулашлы пәрий тарагаи,
Әлемди шалқып орагап,
Қатты қыйғыр, алғыр қыран,
Тастан қайтпас кескир жәўҳар,
Алтын зире, көз — гәўҳар,
А шыўы на ж ол ыққ а 11 ға,
Болатуғын ец дүнья тар,
Айбатланған ашыўлы,
Қубладан келди ақсуцқар,
Қара қусқа қарады,
Дәртлериме көп жарады,
Қарсыласқан естен танды,
Қәҳәр менеп ақсуцқар.
Қара қусқа пәнже салды.
Бир тартқанда ақ суцқар.
Қустыц басын жулып алды.
Қара бүркит жығылды,
Ғапылда пайманасы толды,
Әрман менен жүзи солды,
Қара бүркит жығылып,
Ақсуцқар басыма қопды.
Қубла жақтан жел турды,
Басымдағы тақыям,
Шамал қағып ушырды,
Ели-халқым шуўласты,
Қапталыма тығылды,
Қанатын жайып ақсуцқар,
Шыит пенен пәрмана болды,
Бул не болар Бийкежан?
www.ziyouz.com kutubxonasi

А қ б и п к е:

Квзлеримде барды қал,
Жолыцда талай дүиья-мал,
Меи жорыйман гүсицди,
Қулағыц сал бийкежаи.
Бнр яр болды сеппц дәртиц,
Өлгешпе биз қоўспдернц,
Қабыл қылып көз жасыцды,
Абаданлық екен артыц.
Ҳақ жеткерип мурадыца,
Қа.быллапты сениц зарыц,
Қулақ салып тықлацыз,
Айтып берейин тымсалын.
Тымсаллайын алдыцда,
Қимлер достыц, ким душпаныц,
Қулақ салғыл бийкешжан,
Түсицнин тәғбир тымсалын,
Қөрипсец ғой нәрсе қоймай,
Алдыцызда не боларын,
Қара сур атлы айдарҳа,
Булт дәў деген душпаныц,
Қайыстырса белинди,
Солдырса бағда гүлицди,
Басыцдағы қайғы уўайым,
Изи қайыр Бийкешжаи.
Б ос а ғ а сып борл а тқ а 11,
Кер е ғес ип с ы рл ат қ а н,
Алтыц баслы боз орда,
Басындағы абырайыц,
Шаҳаразымға қурылса,
Ишине адамлар толса,
Булт дәўдин адамынан,
Атаныздыц қорыққаны,
Душпанлар үйице толса,
Толы журтты жыйдырса,
Керсенлеп табақ қойылса,
Түсинде той, оцыцда ғаўға,
Атаныздыц басында,
Азмаз ғаўға болғаны,
Изи қайыр бийкешжан.
Жердин жүзи суў болса,
Суўдын жүзи қуў болса,
Жесир-жетим шуўласа,
Залымпан дәўлет тайғаны,
Тасып келген ылай суў,
17
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Сағаи дәўлет айналғаны.
Жесир-жетим шуўласа,
Оцында цуўанысцаны
Ғайынтан келип бир батыр,
IIIын қәўеидер болғаны,
Душпанықнын жүзи солғаны,
Түснцде сен жыласац,
Оцыцда шад болғанын,
Дәртине дәрман табылып,
Исиц оцға айналғаны,
Бул түсинниц бағдары,
Арқадан келген қара қус,
Атацыздан .соратқан,
Дүнья-малын таратқан,
Узақ жерден талап етип,
Аттыц басын қаратқан,
Бир көрмеге зар болып,
Ашық болып келатқан,
Булт дәў деген душпаныц.
Абат болған уллы шәҳэр,
Душпанына салып қәҳәр,
Қубладан келсе ақсуцқар,
Сарқып келсе алыстан,
Пәнже салса бүркитке,
Жулып алса геллесин,
Басыца қонса бәтшағар,
Басыца бахыт қонғаны,
Тымсалы солай бийкешжан.
Ығбалыц тазадаи жанар,
Лалазардур алма-әнар,
Набыт болып душпаныц,
Исиц оцға айланар,
Ҳәўес болып атыца,
Халқыцнан бир дос табылар,
Басын алса бүркиттиц,
Булт дәўди өлтирип,
Абырайыц жабылар.
Саған болар дуўшакер,
Қаплап келген ылай суў,
Сарқып келген ақсуцқар,
Дәўлетиц менен абырайыц.
Екеўи тецнен айланар.
Қөбейеди сүйген достыц,
Душпаныц қайта бағынар,
Бул түсицниц бағдары,
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Тымсалы солап бппксшжап.
Душпапыца умтылып,
Тулпар мипнп сайлапып,
Дацқыца сениц айланып,
Узақ жерден ылғал урып,
Бир қайсар журтыца келгени,
Шыдай алмай дабылыцпан.
Шын ашық болып. сыртыцнан,
Мусылман ўалаятыпда,
Бабахан патша журтынан,
Бир қайсардыц табылғаиы,
Булт дәўдиц бағын байлап,
Яр жолында өзин сайлап,
Жамалына иши қайнап,
Он мыц қолға өзиц байлап,
Қолында семсери жайнап,
Талқанлап жер жүзин жайлаи,
Ғайыптан бир батыр келгени,
Ҳәўес болып дийдарыца,
Қанбақшы боп жамалыца,
Басын пай тигип жолыца,
Тай келгендей он мыц жанға,
Атыцды тутқан ядыца,
Шын қәўендер табылғаны,
Бул түсицниц бағдары,
Тымсалы солай Бийкешжан.
Ғайыптаи келген қайсарыц,
ДуШIIаIIЫЦдЫ

ӨЛТ11рIIП,

Саған не болғапы,
Булт дәўдиц басыпа,
Ақырзамаи салғаиы,
Душпаннан елицдп тазалан,
Шьш ашығыц қосылғаны,
Шынын меннен сорасац,
Түсицнни солдур бағдары,
Басындағы тақыян,
Шамал қағып ушырса,
Қыз абырайдан айырылып,
Қубладап ескен қатты жел,
Дәўге қылған уллы той,
Саған мийрас болғаны,
Қыз қәддинен айрылып,
•Қатын атағын алғаныц,
Талабыц оцға анналды,
Қейини қуўаныш бийкешжан.
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Тацыяпы таслармыз,
Басыца сеииц ац салып,
Келешек жол баслармыз,
Узып таслап ҳалацапы,
Шыгарыи қангы палапы,
Басшы етип күйеў баланы,
Тамаша жоллар баслармыз.
Ел и-хал ықт ы ҳуў а нты п,
Көзи жаслыны жубатып,
Тоғыз күн удай той берип,
Уа қт ымыз д ы хошл а р мыз.
Ашығыц менен бир косып,
Қол усласып ҳайнап■•ношып,
Қуўанышҳа-қуўапыш уласып,
Орамал сарпай улеснп,
Айрылмастай достыца,
Қуда қосқан қостыца,
Ийшалла қуўыстырармыз.
Душпанныц гүлн солғаны,
Тилегиц қабыл болғапы,
Халық еткен нәзер салғапы,
Сөзимнин шықпас жалғаны,
Гә жарылқа, гә қарға,
Айтып болдым бийкешжан,
Түсицниц тәғбир тымсалын.

Әне, Ақбийкениц сөзнн Шолпанай еситип, қуўанышы қойнына сыймай, орнынан ушып турып, аяғына бас урып, мацлайынан үш мәртебе таўап қылып, исенди айтқан гәпине,
даўа табылды дәртине, қушақласып сүйеди, исенип айтқан
шәртине. Бозордаға киргизип, түрли жерден бплднц деп,
тоғыз түрли жемис қойып, жетпис түрли кан үйдирип, отыз
түрли сарпай қойып, қырық кәииздиц «ағласы» дегсн ат берди. Ҳасыл паршалар кийгизди. Усыныц тәртиби менен болын
дсп кәнизлерди бас ийгизди.
%* *
Г ө р у ғ л ы:
Қөктен енген беш нәрсениц,
Әўел басы, сәри недур?
Төрти тилли, бири тилсиз,
Басындағы пәри недур?
20
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А ш ы қ А п д ы п:
Қөктеп енген беш норссниц,
Әўел басы бисмилладур.
Төрти китап, бири кишўар,
Бири Жабырайыл перийдур.
Г ө )) у г л ы:
Беш-бештен жоқары мешит,
Мешиттиц мийрабы иедур?
Ишинде огырғаи мурғыныц,
Аты недур, жеми недур?
А ш ы қ А й д ы н:
Беш-бештен жоқары мешит,
Мешиттиц мийрабы бирдур.
Ишинде отырған мурғыныц,
Аты Ғәзийип, жеми нурдур.
Г ө р у ғ л ы:
Ол кимсе отырар төрде,
Мағрыўпат ашарлар дәрде,
Қырық шилтен жәм болғап жерде,
Тилиниц әзбери недур?
А ш ы қ А п д ы п:
Дәрўишлер отырар төрде,
Мағрыўпат ашарлар дәрде,
Қырық шилтен жәм болғап жерде,
Ҳақтыц лутпы озбарыдур.
Г ө р у ғ л ы:
Ол кимсе анадан болды,
Атасына неке қылды,
Рәўшан айтар, Ашық Айдын,
Ери недур, дәни недур?
А ш ы қ А й д ы н:
Айдын айтар күйди жаньш,
Паяны жоқ бул дүньпныц,
Адамата Ҳаўаананыц,
Ҳәм атасы ҳәм еридур.
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Опе, бул саўал-жуўапты айтысг.ш болғамнан сом. Гөруглы:
• • «Ҳаў, тақсыр, сен ғой мепмц саўалыма ашықтам-ам^ық
жуўап Осрдпц, спди, сени пир билемен», — деп сол күпи мпймап болды. Қсш ятты, ертеси мемеп тац атты, әлем мппаўўар
(ЮЛД1.1.
А.мқысса: Булар бул мәслик псиеп тура берсип, спдиги
ғппги Шралы ханнан еситиц. Юсупбекти Хорезм деғсп бмр
қаласыпа бек қылды. Ахметбекти Хазарыс деген бир қаласыпа бск қылды. Елпмде Нәдир султан дегеп бар едн, апын
бпр сулыў қызы бар едп. Омы Ахметбекке атап қойд|>1. (',оппап соц Юсунбек Алаўхожа мйшапга, Ахмстбек Шайқы шараи пйшанга қол берди. Юсуп-Ахметтмц ҳаўазы Магрып пепен Машырыққа дацқы түсти. Булар бул мослпп-шдс жата
берсин, ендиги хабарды Мысыр пагшадап сстнп,. Бул журтқа Юсупбек, Ахметбек дегеп сксўиппц қаўазаеы түстм, оиыц
Гөззалша дегеп патшасы бар еди. Опьпг 360 шакпрти бар
еди, күнлерде бир күн Гөззалша жатым гүс кордп, гүсипде
әжайып ис көрди, онда мыпамдай ҳадийеолсрдп ушыратты.
Ол: ғәзийнесине кирип, бмр логеи тпллапы басына көтерип
баратыр еди, көшениц екп жагыпап екп жолбарыс шыгып,
патщаға тарпа жабысты. Оным ски аяғыи мәккам тутып
алдьг. Патша естен1 айырылып, жер қушақлам жығылды.
Тилла жерге шашылды. Аўзыпаи бнр қара қус ушып шыгып
кетти. Патша бир дем алды, өз ҳалыиа келмсй-ақ оянып кетти, оянса тац атып турған екен. Елатыпыц барлық жас үлкенлерин жыйнап, хожа, қазыларып гмақыртып, түсип баям
етти. Ҳешким онын түсиниц бағдарып билмеди. Ҳешкиммен
жуўап та болмады. Сол жерде бир беги турып патшаға арыз
етти: «Әй, султаным, тилла сарайга кәрўап басы Шыпмашын шәҳәринеи келип түсти, оныц үш түйе китабы бар ҳәм
өзи Мысыр шәҳәринен хабардар, сол адамды алдырсанлар,
түсициздиц тәпсинин сол адам табар, — деди.
Патша: — Жәллад! — деди. Еки жәллад таяр болды, жанағы келген саўдагерди қуўып келип, патшапыц алдына
әкелиўге жиберди. Тез ўақытта саўдагер таяр болды. Бабақамбарды көтерип тахтына миндирди. Өзи пәсте турып, Бабақамбарға қарап, түнде көргем түсип бирим-бирим баям
етип турыпты:
Тах үстинде жатыр едим бир кеше,
Еки жақтан еки жолбарыс келдилер.
Жаныма қаст етти мениц ол'нешше,
Тум-тустан мени қамап турдылар.
Айбатлаиып маған қарап жуўырды, '
Зәҳәринен қәўметлерим бүгилди,
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Көтергеи ләгепим жерге төгилди,
Келип турып мағаи пәпже салдылар.
Жан ашыў, шашырап турдым орнымнан,
Сиз хабар алдыныз мениц ҳалымнан,
Бир қара қус ушты мениц аўзымнан,
Басымпап аппа*лып көп ўац турдылар.
Сизлер шердур алдыцыздан өтисип,
Жүрегнм ҳәр қашап қайпап питисип,
Онлы-солдан ләшкер келди жетисип,
Елатым өзиме душпан болдылар.
Гөззал мәдет, жанда рәҳәт қалмады,
Тәнде мәдет, жанда рәҳәт қалмады,
Сорадым тәпсин ҳешким билмеди,
Түсимниц тәпсини баян етицлер?
Алқысса, Гөззал шаҳ бул түсин баян еткеннен кейин Бабақамбар Гөззалша патшанын түсин жорып, бир сөз деп
турыпты:
Гөззал шаҳым түсиц баяи әйлесем,Юсуп алар шәҳәринди натшайым.
Ойланбайын туўрысыиап сөйлесем,
Юсуп алар шәҳәрпцдн патшайым.
Еки жолбарыс Юсуп непеп Ахмстдур,
Босап қалгап уллы шоҳор қалапдур,
Бул түсициз өз басыца аламдур,
Юсуп алар шәҳорицди патшайым.
Көтерген ләгениц ссниц жапыцдур,
Жерлерге шашылгап қызыл қапыцдур,
Басыцнан қозғалғаи дэўлет багыцдур,
Юсуп алар шәҳәрицди патшайым.
Ырасынан айтпақ бизге сүннетдур,
Ҳәрбир айтқан сөзим жанға мэдатдур,
Мысыр булманларда ҳәзирет үмметдур,
Юсуп алар шәҳәрицди патшайым.
Хорезмде барды Юсупбек атлы,
Саз бенен сәўбети сондай ҳәсиретли,
Түсицде сол болған жолбарыс сүўретли,
Юсуп алар шэҳәрицди патшайым.
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Квп азаплар қылар сепиц «зице,
Топырақты қуярлар екп көзице,
Күиде урып азап берер жүзице,
Юсуп алар шәҳәрицде натшайым.
Басларыиды қалап қояр күйдирип,
Көшелернц өлик пенен толтырып,
Өз м-урпыцды өзинизге жедирип,
Юсуп алар шәҳәрицди патшапым.
Шаҳым сениц ирацкиц неге қуўарды.
Дспанпан төрт китап тоцнрнм жибердп,
Әл ийл.иц шә к ирт и Б а б а 1\ а мб а рд ы,
Юсуп алар шәҳәрицди патшапым.
Алғәрез, бул сөзден кейип Лхметбектмц жүзн қызарып
уйқыга мейил болды. Жагып түс көрдп. Түсниде бабаға қарап, бир-бпр баян қылды:
Бабажан жатыр едим меп аўҳал көрдпм,
Еренлер кирдилер түсиме мспиц.
Әрептен әкелип бир жыга пордн,
Қыйылып шаныштылар басыма мепнц..
Еренлер алдыма келип турдылар,
Маған нешше меҳрибаплык қылдылар,
Биреўи арқама пәнже урдылар,
Қамар байладылар белиме мениц.
Ахметбек зинданда жапа шеккенлер,
Көзлеринен қанлы жасты төккенлер,
Айтқыл баба булар кимлер екенлер,
Қос жыға шаныштылар басыма менип.
Анда Бабақамбар Ахметбекке қарап, көрген түслеринин
тәсипин бир-бмр баян қылар еди:
Әўел сәҳәр келген сспиц қасыца,
Султан Уайис пийриц еди жан балам.
Қос жыға шанышқанлар сениц басыца,
Шаҳимардан пирин еди жан балам.
Минажатлар қылып аспанға баққан,
Сениц ушын көзлеринен жас аққан,
Зинданнын ишинде шыралар жаққан,
Ҳәким ата пириц еди жан балам.
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Сағап яр большты ҳо.чпрсти Олнй,
Даргаи бабам мснен султап ор Уәлнн,
Асқар-Мамыт пенен Сулаймап-Үбби,
Шилтсрлердин бири еди жан балам.

Ссппц ушып ыстанатар сарақлап,
Жүрск багрыц борҳа отларга дағлап,
10суп агац мспсп қосылын жылап,
Жамалына зар бол.ыпты жан балам.
Алғарез, булар бул сөздеи кейии қудаға жылап, тазадан
дәрет алып жаттылар. Жатып түс көрди. Түсинде ғайыбы
ийерен қырық шилтер келип қолына үш қызыл гүл бернп,
арқасына үш пәнже урып, енди қеш гәп болмас деп көзинен
ғайып болды. Бул түсти кәрип, шашырап оянды. Қуўанғамынан барып, Бабақамбарды оятты. Бабақамбар басын көтерип қарап, әй Юсупжан-ай, сениц түсицде көргеилерицди
мен онымда көрнп, сөйлесип атыр едим, сен ояттыц, меннц
м^радым ҳасыл болмады, деп Юсупбектен саўал сорады.
Юсупбек жуўап берди:
Бабақамбар:
Сәҳәр ўақта жатқаныцда,
Тур дегенлер кнмлер еди?
Жәннет гүлдиц жапырағынан,
Үзип берген кимлер еди?
10 с у п б е к:
Сәҳәр ўақта ҳозпр болғап,
Бабам Әлий пнрлер еди.
Жәипет гүлди үзпп берген,
Шәҳимардан пирлер еди.
Б а б а қ а м б а р:
Мунайып оцы-солыцда,
Ҳасыл қамарлар белицде,
Нурдан ҳасасы қолында;
Ҳозир болған кимлер еди?
10 с у п б е к:
Минген адалат тахтына,
Қаба Хусайыпиыц бахтыиа,
Аспапда дүлдүл атына,
Мингсп Ахмет пирлер еди.
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Бабақамбар:
Сәҳәр жаныца келгенлер,
Арқаиа пәнжелер урғанлар,
Қолыиа үш гүл бергенлер,
Хабар бергил кимлер еди?
Ю су п б ек :
Пидә болсын бул шийрин жа
Ереплер болды мийирбаи,
Әбиўбәкир, Омар, Оспан,
Қуда сүпген қуллар еди.
Б а б а қ а м б а р:
Мингепи ҳақтыц дүлдүли,
Атым олемгс белгмлм,
Зулпы қарлы, қара топлы,
Ои ипппцдс кимлер едп?
Ю с у п б е к:
Тутар алланы ядыпа,
Табар кеўлиниц шадымы,
Билсец ол елдиц атыпы,
Ҳозиретп Әлмй ппрлер еди.
Бабақамбар:
Зулымлық көрген дүньяда,
Мийнети артып зияда,
Еки ғошшақ шаҳызада,
Хабар бергил кимлер еди?
Ю с у п б е к:
Саўаш етип душпан менен,
Кәр бала да шейит өлген,
Өз басына ғаўға салг-ан,
Ҳосеп, Үсен гүллер еди.
Бабақамбар:
Сақралар шеккеп наласы,
Қудапыц сүйген ол баласы,
Узын бойлы, қара киси,
Айтқыл балам кнмлер еди?
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Ю с у п б с к:
Мустафаны достым дсгеп,
Жаны-тәни менен сүйгеи,
Расиўли липасын кийгем,
Султан Уайис пирлер еди.
Б а б а қ а м б а р:
Қамбар айтар болдым кәбап,
Қылалмадым изпи таўап
Бергил балам магаи жуўап,
Мәд-ет берген кимлер еди?
Ю с у п б е к:
Юсупбекдур көрдим әжеп,
Үйреттилер илим әдеп,
Алаў хожа Шайқы Шарап,
Палўан ата пирлер еди .
Алқысса, андан сон Бабақамбар айтты: «әй Юсупжан,
көрген түслерин ырас екен, қолыца үш қызыл гүл берген
болса, үш .күниен кейин азат боларсан, арқаца үш пәнже
урған болса, елине барып, қайтып келип, душпанларыцды
алып, мақсет-мурадыца жетерсец, улым!», — деди. Юсуп —
Ахмет бул сөзди еситип, орнынап турып қуллық қылды.
Ашық Айдын устазы менен Нәжептиц саўал-жуўап айтысы:
Устазы саўал сорайды, шокнрти мәпн береди. Еккиси яғлыбәрли айтысыды.
У с т а з ы:
Әўел бул дүньяга ол нәмс кслдп,
Иним шайыр болсац мупдан хабар бер?
Мени уста туттыц иедеп мәй иштиц,
Ипим шәкирт болсац андып хабар бер?
Н ә ж е п:
Әўел жатыр едим, турдым жайымпан,
Меннен саўал сорсац мәни шул болар.
Әўелде дүньяға маныжан қус келди,
Пирим пәтия берсец мәни шул деди.
У с т а з ы:
Ыешпк геўдеси бар, нешик басы бар,
Үлкеп геўдеси бар, улық башы бар,
Үш жүз жигнрмада асық жасы бар,
Пәжеп шайыр болсац андын хабар бер?
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Н ә ж е и:
Үлкеп геўдеси бар, улық башы бар,
Еркек арасында жүргеи нэҳири бар,
Ҳәр цанатта үш жүз алныс ата қуйрық пэри бар,
Мепнеи саўал сорсақ мәни шул деди.
Уст аз ы:
Ол пемедур тан атқанда шоқ болар,
Ол немедур күн шьцқанда йоқ болар,
Ол немедур атылмайын оқ болар,
Нәжеп шайыр болсац андып хабар бср?
Н ә ж е п:
Ол үркердур сәҳәр ўақта шоқ болар,
О л 'Жулдыздур к\пдпз күпн жоқ болар,
Ол өлимдур атылмайып оқ болар,
Меппеп саўал сорсац мэпн шул деди.
У с т а з ы:
Ол нәмедур арцасында агзы бар,
Ол ггәмедур қанасында мағзы бар,
Ол нәмедур ишпес-жемес ағзы бар,
Нәжеп шайыр болсац андын хабар бер?
Н ә ж е п:
Ол дигирман арқасында ағзы бар,
Ол буўдайды қанасында мағзы бар,
Ол дигирман ишпес-жемес ағзы бар,
Меннен саўал сорсан мәни шул болур.
Устаз ы:
Ол нәмедур аспан көкке доланған,
Ол нәмедур жерге қарап еленген,
Ол нәмедур қолын жайып тиленген,
Нәжеп шайыр болсан андын хабар бер?
Н ә ж е п:
Ол бултдур аспан көкке доланған,
Ол жамғырдур жерге қарап еленген,
Ол жетимдур қолын жайып тиленген,
Меннен саўал сорсан мәни шул болур.
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У с т а з ы:
Ол қус цай булацтап барып суў ишти,
Недеп лорзем алып тырнагы түшти,
Недеп лорзем алып тепкири түшти,
Нәжеп шайыр болсац апдыи хабар бср?
11 о ж е п:
Ол қус Қаптаўыиыц- басыпап ушты,
Ушты, Абылайсац дәрьясынан суў ишти,
Аў қақты, тас қақты, оц аяғыныц тыриағы түсти,
Меннен саўал сорсац мәни шул болур.
Устазы турып, балам жетилген екенсец деп пәтиясын берип жуўабын береди.
Ҳ а м р а:
Сәҳәр ўақта жатқанымда,
Тур дегенлер кимлер еди?
Ушлап сениц қолларыцнан,
Жүр дегенлер кимлер еди?
Ҳ ү р л и қ а:
Сәҳәр ўақта жатқанымда,
Әлий бабам тур дедилер.
Ушлап мепиц қолларымнан,
Балам жолга кир дедилер.
Ҳ а м р а:
Қай жерге бардылар алып,
Кимлер отырды жай алып,
Пнялаға шараи салып,
Қимлер кесе дер дедилер.
Ҳ ү р л и қ а:
Гүмбезге бардылар алып,
Еренлер отыр жыйналып,
Пиялаға шарап салып,
Пийрим кесе бер дедилер.
Ҳ а м р а:
Ҳамра айтар яд әйлесем,
Сырымды баяп әйлесем,
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Ярым сеипен саўал сорсам,
Неке қыйған ким дедилер?
Ҳ ү р л и қ а:
Ҳүрлиқадур яд әйлесем,
Сырымды баян әйлессем,
Неке қыйған атын айтсам,
Ҳәзирет Омар пир дедилер!
* * *
ХОШЛАСЫУ АЙТЫСЫ
Ғәрип пенен Шасәнемнин хошласыў айтысыл
Ш а с ә и с м:
Буннан кетер болсац Олеп шырўапға:
Бар Ғәрибим саўлыц пепеп келғепсец,
Мен сени тапсырдым қәдир қудаға,
Бар Ғәрибим, саўлыц пеиеи келгейсеи?
Ғ ә р н н:
Екеўимизди айралыққа салмаса,
Жылама Сәнемжан, кетсем келермен.
Әжел жетип пайманамыз толмаса,
Жылама Сәнемжан, кетсем келермеи!
Ш а с ә н е м:
Сеннен қалып солды бағымныц гүли,
Гүлимнен ушырдым шайда бүлбүлди,
Мәгар ести бизге айралық жели,
Бар Ғәрибим, саўлық пенен келгейсец?
Ғ ә р и п:
Мени кетти екен деп шытпа қасыцды,
Қумар ала көздеп төкпе жасыцды,
Бир алла оцғарсын сениц исицди,
Жылама Сәнемжан, кетсем келермен!
Ш а с ә н е м:
Буннан кетер болсан таўлар думандур,
Жамалыц көрмесем арзыў-әрмандур,
Айралықтын күни ақырзамандүр,
Бар Ғәрибим, саўлық пенен келгейсец?
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Ғ ә р м п:

Менн кеттп екен деп күйип отырма,
Қызыл жүзпц сеи сарғайтыи солдырма,
Достыц бплсин; душпапларға билдирме,
Жылама Сәнемжан, кетсем келермен!
III а с ә п е м:
Бунпап кстср болсац пзиц излейиц,
Қесип-кесип қара баўырым дузлайын,
Жети жылдыц ўәдесини гөзлейин,
Бар Ғәрибим, саўлық пенен келгейсеи?
Ғ ә р и п:
Мени кетти екен деп бунша жылама,
Қумар ала көзге ғубар байлама,
Жолым узақ, енди мени еглеме,
Жылама Сәнемжан, кетсем келермен!
Ш а с ә н е м:
Ғәрипжан айтайын, бизде не ҳал бар,
Қим саған жәбир етсе, сен оған жалбар,
Қеўлим қайғы-ғамда, жүз мыц қыял бар,
Бар Ғәрцбим, саўлық пснен келгейсец?
Ғ ә р и п:
Мей кетер деп түспе қыйып ҳалларға,
Өзицди салмағыл қыйлы-қалларға,
Душпан масқаралап шықса жолларға,
Жылама Сәпсмжап, кстссм келсрмен!
Ш а с ә п е м:
Жол мснен барады ярымныц жолы,
Пал менен шекерден шийринди сөзи,
Жолыцда гададур Шааббаз қызы,
Бар Ғәрибим, саўлық пенен келгейсец?
Ғ ә р и п:
Үйден шығып, алма мойныц талдырма,
Азап шегип қызыл жүзин солдырма,
Ғәрипти көз жасыц менен өлтирме,
Жылама Сәнемжан, кетсем келермен!
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Шасәпем дер,
Душпанларға
Қайда барсаи
Бар Ғәрибим,

Ш а с ә м е м:
испы аҳыў — зар болсып,
жақты жаҳаи тар болсын,
Шаҳимардаи яр болсын,
саўлық иемен келгейсен? —■

деп Шасоием Ғәрипке рухсат берип жибереди1.
* * *
Ғәриптиц патшанын қысымына ушырап,
Бағдатқа кетермен болғандағы
Шасәнем менен хошласыў айтысы:
Ғ ә р и п:
Аҳ урып дат етип, бозлаи жыладым,
Жыла Сәнем айралықтыц күпидур.
Көзиинен жас төпш, багрыц дағладыц,
Жыла Сонем, айралықтыи күппдур.
Ш а с ә п е м:
Днзедси қуўат кетти, белдсп модорнм,
Қолдан кетти, сабыр мепсн қарарым,
Енди тәрк әйлеўим, памысым, арым,
Тынып-тыйып зар жылайман, Ғәрибим.
Ғ ә р и п:
Ғорип айтар, кетсем жоллар думандур,
Жамалыи көрмесем арзыў-әрмандур,
Бүгин айралықта ақырзамандур,
Жыла Сәием, айралықтыц күнидур.
Ш а с ә и е м:
Шасәнем дер, баўырым пара қыларман,
Ғумша гүлим ашылмайын соларман,
Гүл жүзин көрмесем ақыр өлермен,
Енди баўырым қан әнлейин, Ғәрибим.
Шасәнем де Ғорип пенен кетпекши болады. Сонда
рип Сонемннц кеўлин жубатып, екеўи айтысады.
Ғ ә р и п:
Қеше-күндиз бул ашықтын дәртинен,
Мениқ ушын себил болма, Сәнемжан,
31?
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Ғә-

Айра түсип бул журтықнан, елиқнен,
Мениқ ушын себил болма, Сәнемжан.
Ша с ә н е м :
Пәлек және айралыққа баслады,
Жыла десеқ зар жылайын, Ғәрибим.
Мәлемат қайғысын басқа таслады,
Сени қайдан меи табарман, Ғәрибим.
Ғәрип:
Ҳәлек болып ҳәр тәрепке бағыпсақ,
Тилал ҳәйкел өқириқе тағынсақ,
Қолларықа қызыл қына жағыпсақ,
Жыла Сәнем айралықтық күнидур.
Ша с ә н е м :
Айра түсип бас көтерип бақлайман,
Матам тутып тилла, қәйкел тақпайман,
Жүзге қынап, қолға қына жақпайман,
Матам тутып, зар жылайман, Ғэрибим.
Ғ ә р и п:
Айра түсип қайғы менен жүр.есеқ,
Енди мен кетемен жуўап бересеқ,
Енди бизди мәҳшер күни көресеқ,
Жыла Сәнем, айралықтық күнидур.
Ш а с ә н е м:
Енди жуўап, ярым Бағдатқа барық,
Тири болсам мен алармаи хабарық,
Қалмағай мәҳшерге ярым дийдарық,
Саў-саламат хош қалғаймыз, Ғәрибим.
Ғ ә р и п:
Зыя-зулпық бешден таллап дүзетпе,
Мени келеди деп жоллар гүзетпе,
Сыр билдирип, душпанларға сөз етпе,
Жыла Сәнем, айралықтық күнидур.
Ш а с о н е м:
Бахты қара еттиқ сен ярым болып,
'
Сен-де мен деп себил болдық Ғәрибим.
Қеше-күндиз мәлематқа дус болып,
Сен де мен деп себил болдық, Ғәрибим.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Ғ ә р и п:

Ғәрип айтар, машақат бар арада,
Ҳақ деп әйлесин бәрҳа зыяда,
Жолға түсип жүрип пайыў-пияда,
Сен де мен деп себил болма Сәнемжаи.
Ш а с ә н е м:
Шасәнем дер, көзден қанлы жас тегер,
Айралық қолынан шарабын ншср,
Нашар сиқлиқ менен күпин кспшрер,
Сен де мен деп себил болма Ғорибмм, —
деп хошласып кетеди.
ҲҮРЛИҚА МЕНЕН ҲА М Р А П Ы Ц Х О Ш Л А С Ы У
АИТЫ СЛАРЫ

Ҳ ү р л н қ а:
Буннан кетер болсац Мысыр шоҳорине,
Ярым сени бир аллага тансырдым.'
Алла салды айралықтыц дортние,
Ҳамра сени бир аллаға тапсырдым.
Ҳ а м р а:
Мени кетти,дейип ғамгүи болмагыл,
Тез келермен перийзатым хош еиди.
Қызыл гүлдей нреқки йүзиқ солмасын,
Қара көзим, шийрин тилим хош енди.
Ҳ ү р л и қ а:
Қелермен деп мениқ жаным аларсақ,
Қетермен деп жанға отлар саларсақ,
Бул кеткен сон неше айда келерсеқ,
Ҳамра сени бир аллаға тапшырдым.
Ҳ а м р а:
Мен көрдим ашықны аҳ менен ўайда,
Барып сабыр қылсан тилла сарайда,
Өлмесем келермен қайтып үш айда,
Қөрискенше сәўер ярым қош енди.
34
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Ҳ ү р л и қ а:

Шын ашьщман йол үстинде қәбирим бар,
Бир алладан беш ўақ намаз қарызым бар,
Жолыц. қарап үш айғаша сабырым бар,
Бар Ҳамрайым бир аллаға тапшырдым.
Ҳ а м р а:
Ҳамра айтар Хысыраў- шаныц уғлыман,
Сендек пәриқ ушын баўыры дағлыман,
Та көргенше бул ўәдеме бағлыман,
Та көргенше ала көзлим қош енди.
Ҳ ү р л и қ а:
Ашық Ҳүрлиқа дер өтинип зарым,
Мен бүгин ташладым намысым-арым,
Көрискенше болмас сабырыў-қарарым,
Бар Ҳамрайым, бир жаббарға тапшырдым
2-ВАРИАНТЫ

Ҳ ү р л и қ а:
Муннан кетер болсад Мысыр журтына,
Ҳамра сени бир аллаға тапсырдым.
Мени салдық айралықтыц дәртиие,
Ҳамра сени бир аллаға тапсырдым.
Ҳ а м р а:
Мени кетти екеп деп ғамгүн болмағыл,
Тез келермеп пэрийзатым хош енди,
Таза гүлдей ашылғанда солмағыл,
Тез келермен пәрийзатым хош енди.
Ҳүрлиқа:
Жыламай нәйлейин кеўлим бузылды,
Муҳаббат рашдасы жаннан үзилди,
Пешанама бул не қысмет жазылды,
Ҳамра сени бир аллаға тапсырдым.
Ҳ а м р а:
Мени кетти деп болма сәркардан,
Қыз бақышыца жанымдур қурбан,
Бес күн аман болсын тәнде әзиз жан,
Тез келермен сәўер ярым хош енди.
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Ҳ ү р л и қ а:

Нешше шекдим сениц жәбири-жапацды,
Сүре алмадым ишратицди, сапацды,
Адамзатсац ҳеш көрмедим опацды,
Ҳамра сени бир аллаға тапсырдым.
Ҳ а м р а:
Ссипцдей ҳамдандин жуда болғанша,
Өлген яқшы сеннен бирдей қалғанша,
Бийсабырлық қылма тәҳ меп келгенше,
Тез келермен, перийзатым хош епди.
Ҳ ү р л н қ а:
Қелермен деп ақыл-ҳуўышым аларсац,
Қетермеп деп жапымды отқа саларсац, ,
Ҳала мупнан кетип қашап кслерссп,
Ҳамра, сени бир аллага тапсырдым.
Ҳ а м р а:
Сенснз күним кешер аҳ билен ўай да,
Барып қарар етпей жыл бнлеп айда,
Өлмесем келермен жоне үш айда,
Тез келермен, перийзатым хош еиди.
Ҳ ү р л и қ а:
Ҳүрлиқа дер жапа билеи жәбирим бар,
Шын ашықпан жол үстинде қәбирим бар,
Аман келсец үш айғаша сабырым бар,
Ҳамра, сени бир аллаға тапсырдым.
Ҳ а м р а:
Ҳамра айтар бул ярыц өзге болмаса,
Әжел жетип сол пайманам толмаса,
Жаным шығып, жолда лашым қалмаса,
Тез келермен, перийзатым хош енди.
3.

ТИЛЕК, СОРАУ —

Ж У У А П АЙТЫ СЛАРЫ

* * #
«Алпамыс дәстанындағы Қаражан менен
баласы Доспамбеттиқ айтысы

Қ а р а ж а н;
Беидем деген халық әйлеген қүдирет,
Мен жүриппен сени жалғыз балам деп,
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Мендёй.атац басгенецнен айлансын,
Аттыц басын иркип турғыл, Доспамбет.
Доспамбет:
Шуу-шүўлеймен, аттыц басын бураман,
Мен де ата Баршын қызға талабан,
Дослар болсац сеп болыпсац өзбекке,
Сол достыцныц мен. бәтшесин ураман.
Қ а р а ж а н:
Бедеў жалын ылғаллы күии өрсйин,
Қартайсам да хызметицде жүрейин,
Иркип тур атыцныц басын Доспамбет,
Арзайым қызды алып берейин.
Доспамбет:
Қим оздырар қарасынан.аласын,
Қим береди қолындағы санасын,
Ярым жоқ дилдарым Баршыннан басқа,
Бәлетледим достыцныц тапқан анасын.
Қ а р а ж а п:
Ғазлар қонып, үйрек ушар көлимнен,
Ғайратым қашырма балам белимнеи,
Қейнице жеткерсеца Доспамбет,
Қыз алып берейин сүйген елициен.
Д о с п а м б е т:
Ата айтқаныца қулақ салмайман,
Өз айтқаным болмағанша қоймайман,
Тек ғана Гүлпаршын яр ксрек маған,
Басқа он мыц қыз берсец де алмаймап.
Қ а р а ж а 11:
Алпамыс достыма болмасын уят,
Достымныц мойнына обалы кадат,
Жалғызым атацды жеткер кейнице,
Достымныц сицлисин алып берейин,
Гүлпаршын сулыўдан он есе зыят.
Доспамбет:
Атлар шаўып бәлент таўда лалацды,
Мен қабыл етпеймен сенин тобацды,
Атым озса Баршын қызды аламан,
Жаца таптыц ата алдар балацды.
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—

Мәстан менен Арзайымнын айтысьг

Мә с т а п:
Мипгеи бедеўим жоласпас,
Дәўлетли жолдан адаспас,
Берсен кетейин усы жерден-ақ,
Маган төрлер жараспас.
Қартайғап адам шырағым,
Жақсы-жаманды санаспас,
Берсец кетейип усы жердеи-ақ,
Кемпирге төриц жараспас.

»

А р з а й ы м:
Ат сүринген хан тасына,
Рәҳим әйле көз жасыца,
Саўғаға. берейии мамажап,
Тилегиц қабыл анажап,
Келгил бери от басыпа,
Қөрмей-көрмей көптен бсри,
Сағынып қалыппан жап мама,
Жа қы нл а цқы р а ж а мб а сы ма.
Мә с т а н :
Ат сүринсе хан тасына,
Рәҳим етпеймен көз жасыца,
Берсен кетейин усы жерден,
Мамац бармас от басына,
Атацныц бас душпаны,
Қурымсақтан келгеи өзбек,
Жараса берсин жамбасыца.
Арзайым:
Сизди мәстан мама дер ек,
Бизден сизге саўға керек,
Саўға керек болса ана,
Келсец бойма беррегирек,
Ақ шашлы алжыған мама,
Өтсец бойма төррегчрек,
Келсен бойма беррегирек?!
* * *

ГӨ РУҒЛЫ

М ЕНЕН

ҚЫ РМ АНДӘ ЛИНИН, АЙТЫ СЫ :

Г ө р у ғ л ы:
Суў бойында турған гөззал,
Назлы яр суў бер ишели?
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Қашы-көзин сүзген гөззал,
Назлы яр суў бер ишели?
Қырмандәли:
Суўымды бермеспеи яда,
Дүш, өзнн суўдап ише бер.
Сениндей көидур дүньяда,
Дүш, өзин суўдан Л1шебер.
Г ө р у ғ л ы:
Ожа ағдан аша билмен,
Ғәним көрсем йоша билмен,
Мен бир қәсте түше билмен,
Назлы яр суў бер ишели?
Қырмандәли:
Ашық болған кәнден өтер,
Ярдын шийрин ләбин татар,
Қәсте болған үйде жатар,
Дүш, өзин суўдан ишебер.
Г ө р у ғ л ы:
Узын-узын обанызға,
Мийман болсам орданызға,
Қул болайын бабацызға,
Назалим суў бер ишели?
Қ ы р м а и д ә л и:
Узын-узын обам жоқдур,
Мийман алар ордам жоқдур,
Қул боларға бабам жоқдур,
Дүш, өзин суўдан ншебер.
Г ө р у ғ л ы:
Биздур Гөруғлы мәрдана,
Емсем ләбин қана-қана,
Сендей яр тапсам бақана,
Назлы яр суў бер ишели?
Қырмандәли;
Қырмандәли қыз дийерлер,
Еки көзинни оярлар,
Сизди бул жерде соярлар,
Турма, бул жерден қаша бер.
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Опс, бул спўал-жуўапты айтысып болғаннан сон. буяғына
Горуғлы ҳсш соз таба алмай қалды.
- - Ҳо-ҳо, Қырмандәлнжап! Мсн ғо сениц менен келип
а 1п ЫГП.1М, ж('п.плдпм, спдн гүреснп шамамды көрейин, —
дсдп.
I оруғлы мекен Базергеннин айтысы.
Г ө р у ғ л ы:
Уша дағдан дөпип келдим жаныиа,
Закатыцды бизге бергил, Базирген?
Өзнн ссбсп болып келдиц қапына,
Закатыцды иркилмей бср, Базсргеи?
Б а з е р г е п:
Арзыў әплсп келднм Шамлы белине,
Өзн өлмсп закат бермсс, Гт.чсргсп.
Мси қорықмәнем ҳәр адампын сөзинен,
Кәлле кетмей, закат бермсс, Базерген.
Г ө р у ғ л ы:
Отынды аларман екки көзпциен,
Әзер әйле ғош жигиттиц сөзинен,
Дағлар саза берер Ғайрат зәрпинеп,
Закатыиды бизге бергил, Базерген?
Б а з е р г е н:
Мен нәмәртпен сенин башыц алмасам,
Қанлар төгип, журтыц ойран қылмасам,
Сайлап сәўген перийзатын алмасам,
Йоқса Шәбистана қайтмас, Базерген.
Гө р у ғ л ы:
Бүгин менин ким екеним билмедин,
Ер йигитнин ерлигини көрмедин,
Лашьщ дүзде қалар болды билмедин,
Тақыйық өлер болдыц шул күн, Базерген.
Базерген:
Бүгии сенин ким екенин билменем,
Сениндей душпанды көзге илменем,
Ҳақтан пәрман болмағанша өлменем,
Өзи өлмей, закат бермес, Базерген,
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Г ө р у ғ л ы:
Гөруғлы айтар пийрим ҳәзирети Әлийдур
Ҳақтыц даргайында соўгеп қулыдур,
Мурадым — мақсетим қассап уғлыдур,
Закатыцды спди бергил, Базергеп?
Б а з с р г е н:
Сениц менеи бул майданда алыспай,
Қылышласып бир-бир найза салыспай,
Қарсыласып жагаға қол урыспай,
Қәлле кетпей, малын бермес, Базергән.
* * *
«Ерзийўар» дәстанындағы Ерзийўар меиен
Заўрия қыздыц айтысы
Қ ы з:
Сыйпайсац тап берген жаца муртыцды,
Сөйтип қоздырдыц сен мспиц қуртымды,
Жөн сорасыў бурынғыдан қалған жол,
Маған баян әйле ели-журтыцды?
Ж и г н т:
Мәҳийтабан яцлы мспнц гүл жүзим,
Ҳәсен шаныц әўладыман мен өзим,
Ҳаслымды мсн спзгс баяп әйлейин,
Журтымды сорасац меппц Хорезм.
Қ ы з:
Баян еттиц бала ҳаслы-затыцды,
Оқып көрдим пешанацда хатыцды,
Атацыздыц аты болса Ҳәсен хап,
Бала баян әйле өзиц атыцды?
Жи г и т :
Қәҳәриме душпан болған сазыўар,
Хорезмде дацқым асқан баҳадыр,
Қуда боласац ба сорап атымды,
Атымды сорасац мениц Ерзийўар.
Қ ы з:
Бала түсиндиц бе мениц ойыма,
Бойыцд-ы мүнәсип көрдим бойыма,
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Маған ылайық ғошшак, жигмт екенсен,,
Жолын түсил келгснсендм тойыма?
Ж и г н т:
Гөззалға мүнәсип менин бойым бар,
Бирақ, сеннеп басқа бөлек ойым бар,
Саўалыныз болса сора еглеме,
Қыстаў баратырған қызық-тойым бар.
Қ ы з:
Бала қоя тургыл қыстаў тойынды,
Басқа жаққа аўдарманыз ойынды,
Хорезм журтынан кслген ғош жигит,
Ашық болдым көрип сәрўи бойыцды.
Ж и г и т:
Қазап урмай ғумшалы гүл солмайды,
Ханныи кеўли қарашаға толмайды,
Гөззал меннен қыялынды кетиргил,
Зерпигарға тез жетпессм болмайды.
Қ ы з:
Билеўгинди салып алма мойныма,
Мийрин қансыи перийзаттын ойнына,
Бағыма кир, азырақ арам алып кет,
Қирип жәннет янлы менин қойныма?
!

Ж и г и т:
Жамалын көрмеге болып интизар,
/Аәстан ананызға болдым гириптар,
Не қылайын қойынынды, жәннетти,
Зернигар журтында ашық ярым бар. •
Қ ы з:
Ашығынды қойып мепи алмасан,
Ақ мойныма билегинди салмасан,
Анам кийик етсе, мен ийит етемеи,
Зийўар мени ҳаялыққа алмасан?
Ж и г и т:
Алла бағымды ашса қулпы дөнемен,
Әжел жетсе лаўлап оттай сөнемен,
Не болса да ашығымньщ жолында,
Алла басқа салған иске көнемен.
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Қ ы з:

Ашығым деп ара шөлде қыстан ба,
Ашығыцыз псрийзат па, инсап ба?
Зерпигарда ашығынды баяп ет,
Күн көрсетпен жер астында бақсац да.
Ж н г н т:
Сөйлегенде сөзп шийрпн, ләби пал,
Ақ жүзине жарасады қошша қал,
Зернигарда ашығымды сорасац,
Аманшаныц қызы, аты Айнажамал.
Қ ы з:
Айнажамал болар Гөҳийбулырда,
Барып қызды аламан деп урынба,
Әтирапын тилсим менеи бәнт еткен,
Барсац бәнт боласац қыздыц торында.
Ж и г и т:
Қазам жетсе қызыл гүлдей солайын,
Алла бахтымды ашса тасып толайын,
Излеп барып ашығымпыц журтында,
Яр бәнт етсе торында бәпт боланын.
Қ ы з:
Дәўлердп бәпт етнп қопгап жолында,
Әждарҳа дем шскксн оцы-солыцда,
Барып алалмайсац Лйпажамалды,
Барған менен бонт боласац қолыпда.
Ж и г и т:
Ашықлардыц бул дүньяда баўыры қан,
Жол таба алмай болдым шөллерде сарсан,
Кийик болдым, сол анацныц қолында,
Яя жолында менде жоқты ҳеш пәрман.
Қ ы з:
Бағларында бүлдиреди мурғызар,
Оянады уйықлап жатқан залымлар,
Тутып алар дәўи менен периси,
Болма батыр залымларға гириптар.
43
www.ziyouz.com kutubxonasi

Ж и г н т:

Сиўаш күии қылышымпан ағар қан,
Ожел жетпей тәннеп шықпас шыбын жан„
Туплп алса мени дәўн, псриси,
Яр жолыида өлген мәртте не әрман?
Қ ы з:
Араладым ҳәсер таўдьщ тасыны,
Алған екен оидай шайтан ҳуўышыцды,
Ҳәлек болып батыр, қалаға барсац,
Дәў периси кәбап етер гөшинди.
Ж и г и т:
Қулақ салғыл Заўриядай перийзат,
Шын ашықлар ҳеш болмайды биймурат,
Мен интизар Айнажамал арыўға,
Нэсиятыц бизге болар бул күн дәрт.
Қ ы з:
Есит Зийўар мениц а'йтқаи дадымды
Сормаспысақ ләпте шекер-қантымды,
Ашық қушағыма қайрылмай кетсеқ,
Умытпаспан сенин, берген пәнтинди.
Ж и г и т:
Атым Зийўар, өзим палўан, батырман,
Қаймықпаспан сендей ғәлет қатыннан,
Қолдан келсе кескил менин, басымды,
Мен өлейин сол ярымнын аргьшан.
Қ ы з:
Қыялмайын саған айттым нәсият,
Ашықлықтан жүрегимде жанар от,
Бир пери деп кеше бердин жаныцнан,
Қәҳәрленсем мен саларман саған дәрт.
Жи г и т :
Душпан титирер мениц Зийўар атымнан,
Қоллар салдыц налўаныцныц бәнтинен,
Айнажамал қызды көрмей жаҳанда,
Мен сүймеспен басқа ләби-қантынан.
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Қ ы з:

Анамиыц қолынап әйледим азат,
Меынеп жақсы емес, онда перийзат,
Сал мойныма ақ арыстай билегин,
Бул дүпьяпын қызығын көр адамзат.
Ж н г и г:
Ҳәй, Заўрия! Қулағын сал зарыма,
Айнажамал қызды қушсам баўрыма,
Тыцламдйман айтқаныцды бәрибир,
Наҳақ қалма мендей мәрттиц қанына.
Қ ы з:
Ашықпан, сөзлерим бир саған минай,
Менде бардур алтын, гүмис, ақсарай,
Жылўа менен киргил менин қойныма,
Өлмекте адамға емести онай.
Ж и г и т:
Сен ҳәм жанан, ақ жүзицде барды қал,
Баўырыц тилип, маған болма интизар,
Қолыднан тутпаспан жақты дүньяда,
Қойнына кирмейинше сол Айнажамал.
Қ ы з:
Дүньяда ашықтыц ўодеси жалған,
Анам кийик қылса, қыламап ҳайўап,
Қайтармағыл гүлдей болган ксўлимди,
Бир ақшам сүрейик сккнмиз доўрап?
Ж и г и т:
Мен билермен ашықлықты жаман дәрт,
Ақ сийнеце жараспаған тилла бәнт,
Таҳамсац дүньяныц сәўбет жүзииде,
Тилим алсан тац атқанша армап жат.
Қ ы з:
Мойынымдағы алтын ҳәйкел тумарым,
Сендей мәрт деп пидә болды бул жаным,
Ләптен тислеп, тилден сормай палыцды,
Бул Заўрия бос жибермес дийдарь ц.
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Ж и I' II т:

Лтым Зниўар, мәцтп дүпьяда сәрбар,
Сеидей қызта мен смеспен миясар,
Бул дүньяда ашықлықтан әрман жоқ,
Өзпме урарман қайғылы қанжар.
Қ ы з;
Атымдур Заўрия, дүньяда жанан,
Адамына шийрин болар жалғыз жан,
Ақ билегим енди салдым мойныца,
Еки ашық өлсе жоқты ҳеш әрман.
Ж и г и т:
Батырмаи, питкенди маған күш-қуўат,
Мен өлсем басыца болар көп мийнет,
Ыразыман енди сеииц өзице,
Қазама қалмайжақ болсац ары кет.
Қ ы з:
Кеўлнме келипти бир бөлек ғүман,
Көзлерим сарғайды қурып ҳәл-дәрман,
Урдым қушақ қылдай болған белице,
Баўырыца кирип өлсем жоқ әрман.
Заўрия қыздыц Зийўар бағына кирген ўақыттағы
менек ҳал сорасып айтысқаны:
Қыз :
Сен шығыпсан Хорезмнен жалғыз бас,
Ашықлық зәҳәри болар жанға қас,
Жаныцда турғанда мендей перийзат,
Не себептен көзге алдыц қанлы жас?
Ж и г и т:
Арзымды еситкил гүл жүзли жанан,
Ашықлық дегенин көргенше жаман,
Салдыц мойныма жумыры билегиц,
Бағ емес, гүл емес, ойынын зиндан.
Қ ы з:
Сени көрип еснегенди әреби ат,
Ер жигит көрмесин дейди машақат,
Сен кетерс.ц сәўбетимнен айырылып,
Заўрияны қалдырарсац биймурат.
46
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оны

Ж и I и т:

Биймурат болмағыл жаиым Заўрия,
Еккимизге тарлық етпес бул дүнья,
Қыймай турсац, жолдас болғыл биз бенен,
Еле де кешермнз бпр п е п 1С длрьи.
Қ ы з:
Бир сен ушын болмас мепиц тақатым,
Мудам саяцызда жүрмек мақсетим,
Ҳаслы затым айтсам, — өзим дуўахан,
Мен билермен сол жоллардыц сыпатын
Ж и г и т:
Ашылған сенин де бағдағы гүлиц,
Мен билермен жалғаншыда қәдириц,
Ҳешўақ қайтпас ғош жигиттин қәдеми,
Ыразы болсацыз биз бенеп жүрин?
Қ ы з:
Жарқырайды өциримде тумарым,
Жолларыцда пидә болар бул жаным,
Мәртлигицди меи билгенмсн Ерзийўар,
Бирге жүриў сениц меиеп қумарым.
Ж и г и т:
Қолларыцнаи иштнм кесалап шарап,
Ҳаялсац, жүрсециз жоллары жырақ,
Ашықлықтыц зиндан болар қумары,
Атланайық Заўрияжан тезирек?
* * *
Ғәриптиц жүзиниц солғын, кеўлиниц қапалығын анасы
көрип, баласыныц бундай аўҳалға қалай түскенлигин сорап, баласыныц анасына берип турған жуўабы:
Ан асы:
Не себепли сениц кеўлиц сынықдур,
Улым не себепли қапа боларсац?
Меиин баўырым қанлар исутып қалып тур,
Улым не себепли қапа боларсац?
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Б а л а с ы:

Кобам бүгин ести айралық жели,
Қайгы шекпей неге кеўлнм шад болсын,
Ашылмйды мениц багымпыц гүли,
Қазап урды, неге кеўлим шад болсын.
Ана с ы:
Сени көрнп мениц шадлығым қашты,
Бағларыма қонған бүлбүлим ушты,
Басыца не ғаўға, не ҳәсирет түсти,
Жалғызым не себен қапа боларсац?
Б а л а с ы:
Мектеп жайға мспнц кслмеди ярым,
Қеўлим иренжип кеттп, сабыр қарарым,
Анажаи тыцлағыл бул ақыў-зарым,
Кеўлпмде қайғы бар, пеге шад болсын.
А н а с ы:
Сеииц иренжигениц көрмесин көзим,
Сен мениц айымсац, кеше күндизим,
Мадәрим, қуўатым, қозым жалғызым,
Улым не себепли қапа боларсан?
Б а л а с ы:
Анажан рейим етип сорасац ҳалым,
Кеўлим мыц қайғыда, жоқты дәрманым,
Қайғыда бүгилди бул қәдди далым,
Кеўлимде қайғы бар, неге шад болсын.
А н а с ы:
Улым неге ҳалыц қарап болып тур,
Ҳалыц көрип баўырым кәбап болып тур,
Көп қайғы мийнетте бийтап болып тур,
Улым не себепли қапа боларсан?
Б а л а с ы:
[ ам-қайғы ҳэсиретке жүрип қулманам.
Кеўлимде сабырым жоқ ларзандур тәним,
Мектеп жайға келмес болды Шасәнем,
Айра түстим, неге кеўлим шад болсын.
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А и а с ы:

Ғам шекпегил басыц төменге салып,
Ғам-гүн болсац кетер дәртим қозғалып,
Хош бол, улым, берсем ярынды алып,
Улым не себептен қапа боларсац?
Б а л а с ы:
Ғам шеккели қызьыг жүзим солып тур,
Шааббаз шаҳы мәсләҳәтлар қылыпдур,
Шасәнемди бизге бермес болып тур,
Енди нетип мениц кеўлим шад болсын.
А н а с ы:
Шаҳ ислеген болса бул мәсләҳәтти,
Сизлерге қылар ма дағы пурҳаты,
Бардур шаҳ тилинен мөрли тил хаты,
Алып беремен, неге қапа боларсан?
Б а л а с ы:
Мен жыларман қара баўырым дағлайып,
Ярым менен айралықта шағлайын,
Сәнем келмес болып кетти дсығлайып,
Енди мениц кеўлим неге шад болсын.
А н а с ы:
Абадан дер, сениц исиц етермен,
Енди мен егленбей шаҳқа кетермен,
Бермес болса.бсргсн хатын тутармап,
Улым не себепли қагга боларсац?
Б а л а с ы:
Ғәрип айтар, буннан басқа исим жоқ,
Ҳәмдамым Сәнемжан, тецим-досым жоқ,
Сәнемди көрмесем зәрре хошым жоқ,
Кеўилде рәҳәт жоқ, неге шад болсын?!
Бул сөзди айтысып болғаннан кейин анасы: «қапа болма,
ярынды алып беремен», — деп Шааббаз ханға жүрип кетти.
Шасәием сол жүрисинен таўлықта шопанларға гезлесип,
олар менен сораў-жуўап айтысады.
I
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Ш а с ә н е м:
Мудам шөллерде гезерсец,
Ғорнпжаиды көрдициз бе?
Шонан алланы сүйерсец?
Ғорннжанды көрдициз бе?
Ш о п а н:
Сейил етин шықсам бәлент,
Ғәрип таўдан асты, Сәнем,
Еки етеги белинде,
Ғәрин таўдан асты, Сәнем.
Ш а с ә н е м:
Қайгы мснен өмирим өтер,
Ғәрип қай мопзилге жетер,
Бир дилбардыц қолын тутар,
Ғәрипжанды көрдициз бе?
Ш о п а и:
Ышқы отыпа баўырын дағлап,
Гаҳи күлип, гәҳи жылап,
Өз-өзинен ғәззел жырлап,
Ғәрип таўдан асты Сәнем.
Ш а с ә н е м:
Ышқы отыиа жанды жаным,
Қимге айтайын арзы-ҳалым,
Ҳәмдемим-диним ийманым,
Ғәрипжанды көрдиниз бе?
Ш о п а н:
Ышқы отына жанып писип,
Ярыц сеннен үмит үзип,
Сергиздан шөллерди гезип,
Ярыц таўдан асты Сәнем.
Ш а с ә н е м:
Шасәнем дер, бәҳәр-жазы,
Қөллеринде қуба ғазы,
Мен де Шааббаз қызы,
Ғәрипжанды көрдициз бе?
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Ш о и а н:
Шопан дейдилер атыма,
Көп сөзлер салдыц ядыма,
Ҳац жеткерснн мурадыца,
Ғәрпп таўдан астьт Сәнем.
Шопан, цыз бепеп досме-дәс қосық айтысып болғаннан
кейин қыздыц басына қараса, басында жығасы барын көрди.
Шасәнем Ақша мепен ексўи күлисип киятырған ўақытта,
булардыц алдьшап атларып ойнақшытып киятырған еки
атлы жигит дус келди. Жигитлер: — Бул еки перини бизге
қудай бергеи шығар. Ҳәр қайсысын бир-бирден атымзға миндирип кетейик, — деп жанына кслип қараса, Шасәнемниц
басында жығасы барын көрди. Буларды зорлық пенен алып
кетип болмас. Булар менен бир-еки аўыз сөйлесейик, — деп
Шасәнемге қарап, бег улы екеўи дәсме-дәс айтысады.
Б е г у л ы:
Арыз етип келднм Сонем қасыца,
Биз екеўдиц бирин қабыл етесец?
Қабыл етсец, Сәнем барсам қасыча,
Биз екеўдиц бирин қабыл етесец?
Ш а с ә и е м:
Хош келипсиз, беглер, айып етпеймен,
Днярбәкнр жайда ярым бар мениц.
Ярым таслап, озге ярға кетпеймеп,
Диярбәкир жайда ярым бар мепиц.
Б е г у л ы:
Айтыц қызлар, арзы-ҳалыц көрейин,
Егер кийсец ҳүлле тоным берейин,
Жүзлеп-мыцлап атам малып берейин,
Биз екеўдиц бирин қабыл етесец?
Ш а с ә н е м:
Бир тилегим барды қәдир алладан,
Ант ишиппен бегле,р олла-билладан,
Қешкен менен малы-мүлик, тахты тилладан.
Уәде берген сәўер ярым бар мениц.
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Б е г у л ы:
Анпыма гәпицнен, мен бир мәрт уғыл,
Мәрт улынан қашпа, меии қабыл қыл,
Бул ислерди ойланып көр өзин бил.
Бпз екеўдин бирин қабыл етесен?
Ш а с ә н е м:
Көллердин сонасы, қуба ғазымаи,
Ғәрип сәўер ярдын бәҳәр-жазыман,
Диярбәкир Шааббаздыц қызымаи,
Уәделескен сәўер ярым бар меииц.
Б е г у л ы:
Ырасын сөйлесем бағдыц гүлимен,
Бағларда бүлбүлдиц шнйрин тилимен, '
Гә ақыллы жигит, гәҳий долпмеп,
Биз екеўдиц бирин қабыл етесец?
Ш а с ә н е м:
Гәҳи ғамгүн болсам, гәҳи шадбан меи,
Ғәрипсиз мен бунда қарар етпеймен,
Кеше күнлер мунда сапар етпеймен,
Излеп леүрген сәўер ярым бар мениц.
Б е г у л ы:
Бег улы ар етер халайық бары,
Арзы етейин Сәнем, шекермен балы,
Сени көрип кетти тәним мәдәри,
Биз екеўдиц бирин ҳабыл етесец?
Ш а с ә н е м:
Шасәнем дер, жатсам бир аўҳал көрсем,
Түсимде ярымныц қасында болсам,
Ярымнан сорасам бәлки жалбарсам,
Деген қыялымда зарым бар мениц.
Ақша менен Ғәриптиқ айтысы:

Ғ ә р и п:
Басыцнан айналай Гүлнаҳал апа,
Не себептен түстиц буидай лголларға?
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Шасэпемпиц аўҳалынап, ҳалыиан,
Сөйле, цурбан болай шийрпн тиллсрге?
А қ ш а:
Сениц ушын Диярбәкир журтынан,
Белди байлап түстим буидай жолларға,
Сэнем көп жылады сеннц дэртнцнен,
К»з жасы қосылды жамғыр селлерге.
Ғ ә р' и п:
Қайда барып, қаяқлардап келерсец,
Не хабар келтирдиц, пе сөз билерсец?
Бул жерлерде сен не излеп жүрерсец,
Сөйле, қурбан болай шийрин тиллерге?
А қ ш а:
Узақ жолдан сени излеп келемен,
Бир дәртли дилбардыц дәртин билемен,
Дилбардыц тилинен хабар беремен,
Белим байлап түстим узақ жолларға,
Ғ ә р и п:
Ол бийопа мени жырақ әйледи,
Сийнеме от салып, пырақ әйледи,
Ярым барар жолыи узақ әйледи,
Сөйле, қурбан болай шийрип тиллерге?
А қ П1 а:
Бийшара әжиздур таба алмас өзи,
Баўыры кәбап болып жаслыдур көзи,
Қант пенен шекердеп шпнрипдур сөзн,
Азар жетти ақ жүздеги. қалларға.
Ғ ә р и п:
Бир күни еситип душпанныц сөзи,
Жүзин терис қаратты Щааббаз қызы,
Шәҳәрден шығарып қуўдырды бизди,
Дәрбедер әйледи елдеп-еллерге.
А қ ш а:
Не сөз келип кетер ашық тилине,
Себеп пенен түстиц ғамныц елине,
Қондырмайын ғарға-ғузғын гүлине,
Барып бағман болғыл таза гүллерге.
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Ғ ә р и п:
Лқша ҳәргиз бармайман буидай нәмәртке
Ол мени салғанды таўсылмас дәртке,
Жәпе мени қоймасацлар бул жерде,
Бас алып кетемен басқа еллерге.
А қ ш а:
Меге бундай ашшы сөзлер айтасыз,
Сиз кеткен соц бағыц қалды нйесиз,
Бир сөз бенен бунша ғамлар жутасыз,
Жүриц бағман болғыл таза гүллсрге.
Ғ ә р и н:
Кеўил қусы пәрўаз етпп ушпасын,
Ашық болғап бир ықрардан кешпесин,
Сәнеминц жүзине жүзпм түспеснп,
Кеш әнлеп кетермеп жолдап-жолларга.
А қ ш а:
Сенн қуўып жибергеп соц жа|'1ыцпан,
Сәием бийқарардур аҳыў-уўайымпан,
Кел Ғәрибим, қайтқыл енди ырайыцнан,
Бир мийриўбет әйле, ғамлы қулларға?
Ғ ә р и п:
Енди мен бармаспан мәнзил-мәканға,
Отлар салды кеўил ишинде дуканға,
Қоймаға, жүрмеге бунда мәстаиға,
Бир бүлбүлмен қонсам басқа гүллерге.
А қ ш а:
Қайда барсац бирге алып бар мени,
Та алып кетейин, кетпеймен сени,
Сәнем сенсиз күйер тән м.енен нсаны,
Енди сен саларсан қыйын ҳалларға.
Ғ ә р и п:
Ғәрип ашық жетпес сениц дадыца,
Бул сөзлерди айтып кеўил шадыца,
Мени кетеди деп салма ядына,
Салмағыл кеўилди қыйын жолларға?
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А ц ш а:

Гүлнаҳалдур менин менен кетпесен,
Шасонемнин мақсетине жетпесен,
Айтқан сөзди Ғәрип қа'был етпесен,
Меп де кетпес болдым қайтып еллерге!
Екеўи бул сөзди айтысып болғаннан сон, Ақша айттьп
■
— «Сен.бармаван, мен де бармайман. Ашық-машығыньщ
сөзин ҳәкиске алыў керек емес. Шасәнем сенин аяғьща кирген тикенди манлайы менен алғысы келеди. Сенин жаньща
зыян жетпесин, душпаннан басын аўлаҳ сақласын,» — ден
қуўалады. Ҳәр не болса да, ден саўлық жақсы. Бул ўақытта
Шасәнемнин тирилиги гүмана, — деп Ақша Шасәнемнин
арзы-ҳалын баян қылып, Ғәрипке жалынып сораўларына
жуўап бернп турганы:
А қ ш а:
Қулақ салғыл Ғәрип менин арзыма,
Шасәнемжан айтар, келсин Ғәрибим?
Қалмағайсыз қыяметтиц қарызына,
Шасәнемжан айтты, келсин Ғәрибим?
Ғ ә р и п:
Ақша маған бундай сөзлер демегил,
Яр мени сүймесе неге барайын?
Мен бармайман, қайғы-ғамды жемегил,
Яр мени сүймесе, неге барайын?
А қ ш а:
Сәлемин жиберди ол гөззал сарўар,
Әлиптей қәўмети сәрўи-санаўар,
Аҳ урса аўзынан шығар түтинлер,
Шасәнемжан айтты, келсин Ғ:рибим?
Ғ ә р и п:
Сәнемжаннық бизге өткенди дэрти,
Енди яд етпеймен ондай нәмәртти.
Келсин десе неге қуўып жиберди,
Ол мени сүймесе, неге барайыи?
А қ ш а:
Сәлем деп жиберди ол гөззни қасы,
Қөз жасын ағызды Мухит дәрьясы.
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ББ

Сенсиз коринбейди паиы-дүньясы,
Шасәнем жан айтты, келсип Гәрибим?
Ғ ә р и п:
Шасәнем билмеди етер исини,
Бийҳуда ағызды көзде жасыны,
Және барсам ол етеди исини,
Яр мепи сүймесе неге барайыи?
Ақ ша :
Сәлем деп жиберди Сәнем жолдасық,
Оныц көз жасынан ҳутылмас басыц,
Сен бармасац өлсе, керск сырласыц,
Шасәнемжан айтты, келсин Ғәрибим?
Ғ ә р и п:
Өзи келсе келсин-ҳәргиз бармайман,
Егер келсе бул ўатанда турмайман,
Турағойсам оныц жүзин көрмсймеи,
Бийопаны излеп неге барайын?
А қ ш а:
Ақша айтар, алып кетермен бирге,
Изицнен қалмаспан барсац ҳәржерге,
Тәўбе қылды саған ҳатты сөйлерге,
Шасәнемжан айтты, келсин ['әрибим?
Ғ ә р и п:
Жүрип гездим барлыҳ жердиц жүзини,
Дәрт пенен еткердим қысы-жазыны,
Ғәрип айтар, көрмес едим жүзини,
Сениц ушын епди барсам барайыи.
Екеўи бул сөзди айтысып балғаннан соц Ғәрип Ақшаға айтты
Ғәрип пенен Ақшаныц сораў-жуўап айтысы.:
Ғ ә р и п:
Сөйле апа, шарқы пәлек
Еситкениц бир-бир баян
Шасәнемниц аўҳалынан,
Бирим-бирим бизге баян

әлиден,
дегейсец?
ҳалынан,
дегейсец?
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А қ ш а:

Мени сорасац Диярбәкнрден келдим,
Сәнем көп жылады, Ғәрип келсин деп,
Себеп солдур меии сағап жиберди,
Сәнсм көп жылады Ғәрип келсин деп.
Ғ о р п п:

Мени кетеди ден үмит етпегил,
Бул сөзлерди апа мағап айтпағыл,
Сәнем ушын көп жапалар шекпегил,
Ғәриптиц кетпегин ғүмаи дегейсен.
А қ ш а:
Жәбири жапа шекпек ҳеш буннан өтпес,
Ашық болған машығыны умытпас,
Жапа шекпей ашық муратқа жетпес,
Сәнем көп жылады Ғәрип келсин деп.
Ғ ә р и п:
Бир гүл едиц Сәнем ушып солыпсац,
Узақ жолда жол азабып көрнпсец,
Мени излеп апа мунда келипсец,
Ғәриптиц келмегин ғүмап дсгейсец.
А қ ш а:
Ашық деген мнпе сопдан болар ма,
Өзи ярын қойып, қарсы турар ма,
Сәўер ярын зар жыдатып қояр ма,
Сәнем көп жылады, Горип кслсип деп.
Ғ ә р н п:
Ғәрип ашық, бүгин арыз әнлессм,
Үмит етемен Сәнем жаыыпа барсам,
Әжел жетип бундай пайманам толсам,
Дийдар қыяметке қалды дегейсец.
А қ ш а:
Ақша айтар; кеўлицдеги қыялы,
Сен бармасац шығар Сәнемнпц жаны,
Қыяметте мойыныцдадур обалы,
Шасәнем лсылады, Ғәрип келсин деп.
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Бунаи кейин де Ғәрип Шасәнемге болған өкпесин айтып,
Ақша менен былай саўал жуўап айтысады,

Ғ ә р и п:
Антайыи есит- қәне, бул қандай аламатдур,
Ол онда күйип жылар айрым мырағытдур,
Ықрарына сақ бол жоқ сени хабахатдур,
Басымда қырық мыц лас ҳәр түнде қыяметдур,
Ол онда жапа тартар, исенгени бул рәҳэтдур.
Ол Сәнемжаным жаныма жапа қылды,
Досларға опа қылып, душпапларга жапа қылды,
Удайы ол маған қаидай опа қылды,
Өзинде шапағат жоқ, ғамнан мепн ада қылды,
Ғам меиен қылып ҳәмдсм күйигицде ғада қылды.

-

А қ ш а:
Ол опда болып ҳижран жапыны қылын қурбан,
Ишаратта көзим гириян кеўлнцде әрмаи,
Ышқы жамалыцдадур дәртиме керек дәрман,
Сен мыида болсац, нәйленин гада-гнрпян.
Ғ ә р и п:
Мен бунда болып наламды қылып талан,
Ол маған былай жан күйдирип тур мени жанан,
Қоймаса мени ол жанан мүшкилп ансан,
Бул дақ жуда қылды кеўлиме қойып ҳижран,
Ол жоқ жапасында жаныма жапа қылды.
А қ ш а:
Ол гә онда мақтасын, гә бупда рәҳәтте,
Ол онда перийзатдур, сен ғам пырағында,
Сен ҳәсиретте, ол оида мәлематта,
Ашығын кеше-күндиз сен ушын жарақатта,
Жүргил кетели тез, саған не парахатдур.
Ғ ә р и п:
Ол яр маған салды жапа исини,
Мени күйдирип тур, бермей күшини,
Ол тас жапа менен кеўлиме урып тисини,
Кеўлимди қалдырды кеўил бир неше,
Ғамныц ерки менен ким қәдиримди жат қылды.
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А қ ш а:
Ақша қылады зар, жүргил кетейик деп,
Ол бир дилбар жанапы дадыпа жетейин деп,
Рәўшап қылармап көзпп барсам сепи меи алып,
Бүлбүлгөя болып, батда санра сеп Ғәрип,
Ол оида жапа тартар, сагап пе парахатдур.
Ғ о |) п м;
Айтар Ғәрип, ән Ақша, ышкым мемн қарап етти,
Ол ярта рәҳим етели, бупша гәзеп етели,
Ол ушын аямай жанымды қурбан етели,
Удайы пырағында өмиримди ада қылды.
* *
Шасәнем менен Әзберхожанық сораў-жуўап айтысы;

Ш а с ә н е м:
Сөйле сен, Базерген қайдан келерсец,
Көрсен-билсеқ Ғәрибимиен хабар бер?
Ырасын айт, болмаса хожам өлерсец,
Көрсец-билсец Ғәрибимиен хабар бер?
Ә з б е р х о ж а:
Қылмысым не болды, педур гүнайым,
Сабыр әйлегил, саўдур, келер Ғәрибиц,
Мәканым айтайын, Әлепдур жайым,
Сабыр әйлегнл, саўдыр, келер Ғәрибиц.
III а с о п с м:
Ол кеткели кеўил борҳа уўайымда,
Байларға аҳ әйлемектеп пе пайда,
Мен билмеймен, Ғәриптиц жүргепии қайда,
Көрсец-билсец Ғәрибимнен хабар бер?
Әзберхожа:
Меи шыққанда Ғәрип Әлепте сди,
Сениц ушын ол да талапта еди,
Зинҳарлап сәлемнн айтып жиберди,
Сабыр әйлегил, саўдур, келер Ғәрибиц.
III а с ә и е м:
Әлепшырўап барсац болайық жолдас,
Көзнмнен ағады қан орнына жас,
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Қабыл еткил хожам, болайық ғардаш,
Қөрсец-билсец Ғәрибимнен хабар бер?
Әзберхожа:
Бизиц менен кетсециз, атацыз билер,
Ҳүким етер беглерге, тутарлар алар,
Бизге сум өлимниц саўдасын салар,
Сабыр әйлегил, саўдур, келер Ғәрибиц.
Ш а с ә н е м:
Суцқар қусым, қаршығамды алдырдым,
Ғаўғасына жүрек-баўырым тнлдирдим,
Қызыл жүзим запырапдан солдырдым
Қөрсец-билсец Ғәрнбнмпеп хабар бер?
Ә з б е р х о ж а:
Онда қапдай бир ўәдеге бағлыдур,
Ссииц ушын жүрек-баўыры дағлыдур,
Сениц ушыи ол бийшара дәлидур,
Сабыр әйлегил, саўдур, келер Ғәрибиц.
Ш а с ә н е м:
Я бир н<ат үлкеде себил болды ма?
Я бир бийопаға кеўил берди ме-?
Я әжели жетип ярым өлди ме?
Қөрсец-билсец Ғәрибимнен хабар бер?
Әзберхожа:
Ярыцныц кеўлинде дағ ҳижрандур,
Се.ниц ушын кеўлинде от жанғандур,
Өлди деп ғам жеме, ярыц амандур,
Сабыр эйле, Шасәнем, келер Ғәрибиц.
Ш а с ә н е м:
Шасәнем дер, пәлек апра салды ма,
Я билмеймен, ярым' кеўли қалды ма,
Ғәрипжаным бунда келмес болды ма,
Қөрсец-билсец Ғәрибимнен хабар бер?
Әзберхожа:
Әзбер айтар, ярыц жапа шегипдур
Қөзлеринен қанлы жасын төгипдур,
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Саняр ойлеп який мупда шыққандур,
Сабыр ойле Шасопсм, кслср Ғәрибиц.
'

1

)

р

Әзберхожа ссппс келип, кеўли хош болып:
— Қопе Шасәнем, ырасын сөйле, — деп Шасәнемге
саўал берип, алма-гсзек айтысып тур:
Ә з б е р х о ж а:
Не десен де алғыл тилегеницше,
Миннетдарман, таўып бергил ярымды,
Мени бүйтип ойиан сынға салғанша,
Миннетдарман, таўын бергил ярымды?
Ш а с ә н е м:
Менин мақсетимди өзин билесен,
Зар етемен таўып бермей ярынды,
Меннн бир мақсетли исим қылмасақ,
Зар етемен, таўып бермей ярьщды.
Ә з б е р х о ж а:
Бул шийрин жаныма салмағыл ойран,
Басына айлансыи дәўлетли заман,
Мақсетинди қудай берсии Сәнемжан,
Миннетдарман, таўып бергил ярымды?
Щ а с ә н е м:
Әлбеттс, мақсстке қудай жеткерер,
Ерк өзгщде, ҳорпе қылса ол билер,
Уәдеге ылайық ксўпл нс етер,
Ол болмаса таўып болмас ярьщды.
Әзберхожа:
Сөйле Сәнем, ҳарап етпегил ҳалым,
Қөрип рәҳим етегөр, жоқты шыдарым,
Ырасын айт, берейин бар дүнья-малым,
Миннетдарман, таўып бергил ярымды?
Ш а с ә н е м:
Дүнья-мал дегенин менде бәри бар,
Не керегин болса меннен табылар,
Маған сенид дүнья-малын не дәркар?
Бул сөз бенен таўып болмас ярынды.
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Әзберхожа:
Лгызба Сәнемжан көзпмиеп жасым,
Гаўып бергил ол өмирлик жолдасым,
Сәпем есигицде дул болсып басым,
Қульщ болай, таўып бергил ярымды?
Ш а с ә н е м:
Хожам бул сөзиқе ҳеш кеўлим толмас,
Бул сөз бенеи сәўер ярыц табылмас,
Пайғамбар әўладын ҳул қылмақ балмас,
Бул сөз бенен таўып болмас ярыцды.
Ә з б е р х о ж а:
Дүнья-малым берсем опы алмапсац,
Қул болайыи десем цабыл қылмайсац,
Ярым таўып берип, кеўлпм алмайсац,
Қеўлим алып, таўып бсргпл ярымды?
*

Ш а с ә п е м:
Мен неге айтарман кеўил хошыпы,
Қул қыласац хожазада басыпы,
Сөз сөйлейсец билмей истиц көзини,
Бул сөз бенен таўып болмас ярыцды.
Әзберхожа:
Мен не қылып кеўил хошын бнлейгш,
Сөзим басқа шықты не ис қылайын?
Әзбер айтар, ярыцды алып келейии,
Миннетдарман, таўып, бергил ярымды?
Ш а с ә н е м:
Сәнем айтар: әўел айтпадыц бул сөзди,
Ярыц берип хошўақ етермен сизди,
Алып кел Ғәрипти, шад етип бизди,
Мен де шад әйлейин таўып ярымды.

Шасәнем Ақша менен Әзберхожаныц сөйлесиўине жөр
дем етти.
* * *
Ғәрип пенен Әзберхожаныц саўал-жуўап айтысы:

Ғ ә р и п:
Садағац кетейин гүлжүзли хожам,
Хожам, мениц ярым сен қалай көрдиц?; .
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Ашықлық өртеди күндиз ҳәм түии,
Хож.тм меипц ярым сен қалай көрдин,?
Әзберхожа:
Сениц ушыи Сәпем жылап жүрипдур,
Айралыҳтап иреижми, мийнет көрипдур,
Бнйықтыяр Шаҳўалатқа берипдур,
Меп сепиц ярыцды таи солай көрдим.
Ғ ә р и п:
Хожам, алдамағыл .жалған сөз бенен,
Уәдесин яр бузбас берғен биз бенен,
Шаҳўалатқа бергенлигин көз бенен,
Көрдиниз бе хожам, сен қалай көрдиц?
Әзберхожа:
Шасәнем қыз Ғәрип ярым бар дейип,
Ықтыяр берген жоқ өтинип күйип,
Шаҳўалатқа ҳәргиз бармайман дейип,
Ғәрип деп аҳ шегип жүргенин көрдим.
Ғ ә р и п:
Ярымдур Шасәнем, әзиздур басы,
Айралықта жоқдур бир кеўил хошы,
Хошминайым нешик екен рәўиши,
Менин ярымды, сен қалай көрдиц?
Әзберхожа:
Шасәнемниц сенсиз кеўли дағлыдур,
Сени көрмей опыц қоДы бағлыдур,
Ол Шаҳўалат бәршесине беллидур,
Жәбир шегип жүргенлигин көп көрдим.
Ғ ә р и п:
Пәрўаз етип мениц ушын бардыц ба?
Жаца ашылған таза гүлин тердиц бе?
Я бир неше хожам дәўран сүрдиц бе?
Хожам меннн ярым, сеи қалай көрдиц?
Әзберхожа:
Бир кәнизек елши қылып араға,
Шаҳўалатты көшкиге алып бармаға,
Бизди қыяметлик етип ол аға,
Сәнем қарындасты мен сойда көрдим.
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Ғ ә р и п:
Дағ ҳәсирет ҳойдьщ кеўлнм ншнне,
Мен жүриппен күйип жальш ишинде,
Мепиц ярым жети пердө шпипде,
Сол дарийха ярым, сеп ҳалай көрдиц?
Әзберхонса:
Қыяметлик қарындасыц болайын деди,
Қуданы ортаға салайын деди,
Ғәрипти алып кел, көрейин дедн,
Мен сениц ярьщды тап солай көрднм.
Ғ ә р и п:
Яр ала кийип пе яки қаралар,
Жүрегимди өртеп, баўырым парралар,
Бизге ҳарам болды ярыў-жоралар,
Сен меннц ярымды ҳаланша көрдиқ?
Әзберхожа:
Саган тигип ашыҳлыҳтын ўәдешш,
Ярдан айырылыппан, көрдим опасып,
Қийгени ала екен, көрднм жапасым,
Мен сениц ярыцды тап солай көрдим.
Ғ ә р и п:
Шығадурлар ойўанына, көшкиие,
Ара берип жүрген бе екен өзине,
Бас қойып па Шаҳўалаттыц ышқына,
Сен мениц ярымды қалайша көрдиц?
Әзберхожа:
Азап шегер Сәнем сениц дәртицнеи,
Шаҳўалат бағыныц термеди гүлин,
Үш күни қалыпты жети айыпыц,
Мен сениц ярыцды тап солай көрдим.
Ғ ә р и п:
Гүлжамал қарындасым, Абадан анам,
Ғәрип — Шасәнем деп өртенип жанған
Бул сөзице күтә қапаман хожам,
Баян әйле, ярым сен қалай көрдиц?.
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0 з б е р х о ж а:
Әзберхожа антар, усы саўалдур,
Қапта|ор Горнпжап, қынын аўҳалдур,
Яр)лм кслмеди деп Сәпем жылапгур,
Жылап жүргсплитип меи солай көрдим.
* ♦ >И

Ғәрип пепеп бабаныц сораў-жуўап айтысы:
Б а б а:
Сегбир тартыи келдим ҳалыи, билмеге,
Сорасам, жан балам қайда барасад?
Қасьщда адам жоқ, бир өзин, жекке,
Сорасам, жан балам қайда барасац?
Ғ ә р и п:
Нийетимдур Диярбәкир елине,
Баба жибер, Сәнемжанға бараман,
Мени көп еглеме, жуўапқа тутпа,
Еглемегил, Сәиемжанға бараман.
Б а б а:
Мен сени еглейин, сорармап саўал,
Ашық болсақ жуўап бергил биймәлел,
Қеўлипдегин айтқыл, недур, ие қыял?
Сорасам, жан қозым қайда барасац?
Ғ о р и п:
Қулағып, сал, баба, ацла бул сөздн,
Қыстаўман бипкарға еглеме биздп,
Ашығым Шасәнем Шааббаз қызы,
Жибер, баба, Сәнемжапға барамап.
Б а б а:
Жаныца түсип Сәнемниц ышқы,
Талўас урар жүректе қысқы,
Алпыс күнлик жолдур Сәнеммиц көшки,
Ҳалыцды ацламай қайда барасац?
,Ғэрип:
Қеўлиме қәўетер әрман садар.сад,
Мени еглеп кеўид хошым аларсац,
Алпыс күнлик жолды билмей қаларсац,
х Еглемегил, бир заманда бараман.
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Б а б а:
Ашық шын дийерлер бабацпыц атыи,
Ҳақ тағала берсии мақсет-мурадыц,
Ашық Айдын дерлер бабац усгазыц,
Сорасам, жан қозым қанда барасац?
Ғ ә р и п:
Сорасацыз бул мәканға келипнеп,
Жети жылдур бул үлкеде жүрипиен,
Мепиц атым сорасан ашық Ғә|ншнен,
Баба жнбер, Сәнемжаиға бараман, —
деп Ғәрипке рухсат береди.
* * *
Ал, ендиғи хабарды Юсуп пепен Ахметтеп еситиц. Еки
бек қаладан шыгып, үш күп жол жүрпп, коп қызылбастыц
елиниц үстипеп шықты. Қараса бнр қыз бепеп (шр келппшек
суў алып атыр екеи. Сонда Юсупбек аГпты: «Юн, Ахметжан,
жети жыл зппдаида жатып дебдпў шықпагап екен, қарап
кеткешие ойып-дақыл етип кетейпк, ееи келппшектпц қасына бар, меи қыздыц қасына барапыи, ден ат шаўып, қыздын
қасына келип алдында Юсупбек, кейнппде қыз екеўи яғлыбэ.ҳар айтысып бир сөз дер еди:
10 с у п:
Суў бойында турған дплбар,
Бизиц еллер қайда болар?
Ләбин қантдур, тилин шекер,
Бизин еллер қайда болар?
Қ ы з:
Танымадым, қандай жансац,
Билмем жайыц қайда болар?
Билмем мағап меҳирбапсац,
Билме.м елиц қайда болар?
Ю с у п:
Жетип келиппен үстине,
Қурбаным қәдди пәстине,
Бир сөзди айтсам өзине,
Бизиц еллер қайда болар?
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Қ ы з:
Қл.л;ш жетистпц мунда сеп,
Қап жерде болған бепдссец,
Лта бпп.чар гезепдесеЦ,
Ьплмсм жайыц қапда болар?
Ю су п:
Қызыд басқа бсиде болдым,
Қолларыма киссп салдым,
Азат болып мупда келдпм,
Бизиц еллер қайда болар?
Қ ы з:
Бул адамлар көрер сени,
Ҳәр тәрепке сүрер сени,
Көрсе атам, урар сени,
Билмем жайыц қайда болар?
10 с у п:
Келдим шарап ише-ише,
Ҳәм сәўбет етсек бир ксшс,
Ярым аты Гүлҳәселшс,
Бизиц ярлар қайда болар?
Қ ы з:
Бир күп муратқа 'жстсрмсп,
Басқан пзпцдп нпсрмсм,
Меп нашармап, қызыл гүлмеи,
Билмем ярыц қапда болар?
Юс у п ;
Таза гүллерднц қырмапы,
Ҳаслыц қызылбас армаиы,
Сәўер ярыцдай көр мени,
Бизиц жайлар қайда болар?
Қ ы з:
Гүл жүзим гәўҳар яцлыдур,
Раҳимлерге не қацлыдур,
Кеселерим шараплыдур,
Билмем жайыц қайда болар?
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10 с у п:

Бедеўгс тилла егерлер,
1'уббалы саўыт кийерлер,
Бизди бег Юсуп дийерлер,
Бизнц еллер қайда болар?
Қ ы з:
Маған тамнзкар ерлер,
Гүл ишинде қус не жерлер,
Атымды Зуҳра қыз дерлер,
Билмем жайыц қайда болар?
Алқысса, андан соқ қыз бенеи айтысып турса, келипшектиц көзн түсип, бир жигит қыздан суў сорап, қыз бермей
турғандай көрииди. Дорҳал гүзепи толтырып, еки қолына
алып жүгирип, келатыр еди, аягып түбпр қагып, қулашын
ашып жығылды. Гүзелер сынып жайына кеттп. Қағынып орнынан турды. Муны Юсупбек кәрдп. Ат шаўын келип алдыида Юсуп кейнинде келиншек екеўи яғлы-боҳәр айтысып, бир
сөз деп еди:
Ю с у и:
Гүзесин сындырған келин,
Хабар бергил еллерицпсн.
Назлы яр суў бер ишелн,
Тарханалы қолларыцнап.
Қелиншек:
Узын бойлы мырза жигит,
Ел қуўанған бойларыцнан,
Хош қаўметли.ири жигит,
Суўды берсем қолларымнан...
10 с у п:
Сенсец келинлердиц басы,
Сөйлеп турған тилиц жақсы,
Жигитлердиц кеўил хошы,
Сөз қосайын тиллерице.
Қ е л и н ш е к:
Жүрип келдиц алыс жолды,
Нәзерет оцлы-солды,
Қеўиллериц көп қыяллы,
Хчете алмайсан қыялына.
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10 с у п:

Епдп сспмсп сескенбсймси,
Атымппп жергс түспеймен,
Шашке суўыцнан ишпеймеи,
Қушып к('гссм беллсрпцпсп.
Қ е л п н ш е к:
Болмағыл кеўлиц бпз беиен,
Жүре бер туўры жол мепен,
Кимди алдайсац сөз бепен,
Көп алмағыл тиллерице.
Ю с у п:
Сен келдиц наз бенен басып,
Мен келермен толыггтасып,
Бойым-бойыца минәсип,
Қолым салсам беллерице.
К е л и н ш е к:
Узақтан жүргил гөзлеме,
Жүрек баўырыцды дузлама,
Бийәдеп сөзди сөйлеме,
Жүре бергил жолларыца.
10 с у и:
Мәдет берсе қызыр пнрлер,
Ҳақтын дәргайыпда шсрлер,
Атымды бег Юсун дерлер,
Сайран етсем гүллернцпеп.
К е л и и ш е к:
Қелнн айтар атым — Лала,
Жигит жүргил туўры жолга,
Бир ярым бар сеннен ағла,
Тек жүре бер жолларыца.
Ахметбек пенен Юсупбектиц сораў-жуўап айтысы:

А х м е т:
Арқамыздан жетип келди язитлер,
Жуўап бергил маған Юсуп султаным
Таўлардын ойыца толды капырлар,
Маған рухсат бергил, Юсуп султаным.
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Ю с у п:

Жас баласац жаўға тийип көрмеген,
Тамашамды көргил Ахмст султаным.
Опыц ушын саған рухсат бермеймен,
Тамашамды көргил, Ахмет султаиым.
А х м е т:
Жети жыл мен шаҳ ишинде қалыппан,
Мәзер етип бул жерлерге келипиен,
Нешше ўақлар әжеп дилгир болыппан,
Маган жуўап бергил, Юсуп султаным.
Ю с у п:
Қылыш урсам бул капырдыц қастына
Өликлери қалсын таўдыц астында,
Ҳәзнр болып қуўғыпшыиыц үстипе,
Тамашамды көргил, Ахмет султаным.
А х м е т:
Олжа қылсам соныц бори зар болар,
Билсем мунда Көкше шаныр бар бола
Мәрт жигитке Шаҳымардаи яр болар,
Ақ пәтия бергил, Юсуп султапым.
10 с у п:
Тамаша әйлегил ағайин исине,
Ақырзаман салсам душпан басина,
Қалдырайын бул майданда лашыцды,
Қөреғой саўашты Ахмет султаиым.
А х м е т:
Рухсат берсец барсам залым жайына,
Бул сораўлар боялсын қызыл қанына,
Бир-биринин қарамаса ҳалына,
Ақ пәтия бергил, Юсуп- султапым.
Ю с у п:
Ахметжан сен турғыл барайын жекке,
Жуўабын берейин Қөкше барекке,
Сай-сайларды толтырайын өликке,
Тамашамды көргил, Ахмет султаным.
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АхметОск тур
Қирип турып
Өзпцдп м;>рт,
С 1>1пап кнргпл

А х м е т:
меии көзге илмелиц,
магаи жуўап бермедиц,
мепи помпрт билгениц,
епдп Юсуп султапым.

Ю с у п:
Юсупбекдур бплдпм арыслан екенсец,
Жаҳанды титиретксп палўан екепсец,
Мойны жуўан залым углап екепсец,
Бара бергил енди Ахмет султаным.
Шайқы Шарап пири, устазы меиен Юсупбектиц
саўал-жуўап айтысы:
Уз таз ы:
Бенделиктен азат болған бег жигит,
Беглерим атланып қайда барасац?
Язитлер үстинен келгеп бег жнгит,
Хабар бер перзентим қапда барасац?
Ю с у п б е к:
Арзымды еспткнл әзпз пГннапым,
Бир пәтия берсец тойга барамаи.
Есимнен айрылып памыў-пышапым,
Еглеме пГппапым топга барамап.
У с > а з ы:
Майданға кмргенде аўзы алаўлы,
Қарағай найзалы, гүл-гүл жалаўлы,
Испихан қылышлы,, жақсы бедсўли,
Хябар бер перзентпм, қайда барасац?
Ю с у п б е к:
Мен бараман Нәдирбектиц тойыиа,
Дәри қуйып от беремен үнмпе,
Куйдыраман қорғасыпды көзине,
Еглеме иишаным, тойга бараман.
У с т а з ы:
Улларым шықтыцыз зииданиап саламат,
Ҳәр пирлер қоргады етпп кәрамаг,

www.ziyouz.com kutubxonasi

Ер жигит қылмайды қаслы қыямет,
Сорасам жам балам қайла барасан?
10 с у и:
Жеги жыл зинданда жатып қор болдым,
Жамалынды бир көрмеге зар болдым,
Бспде болып мен ярымнан айрылдым,
Пәтия бергнл пирим, тойға бараман.
У с т а з ы:
Сәҳор ўақта Шаҳымардан бардылар,
Қолларыца үш қызыл гүл бердилер,
Арқаиызға үш пәнжепи урдылар,
Хабар бергил беглер, қайда барасан?
10 с у п:
Зипдапда шектик бнз жәбнр-жапапы,
Жети жыл көрмедик бизлер опаны,
Ҳаслым Ҳамыралыдур беглер султаны,
Пирим пәтия бергил, тойға барамап.

-

У с т а з ы:
Билсец балам, мен ҳәм жүрген ўәлнймен,
Егер билсец қырық шнлтенппц биримен,
Атым Алаўхожа сепин пирицмен,
Хабар бер перзентим қайда барасаи?
Ю с у п:
Юсупбек атымдур, Гүлҳәсел ярым,
Қылышым-кескирдур атым, Маргарим,
Әзийзим ийшаным ҳәм уллы пприм,
Еглеме ийшаным, тойға бараман.
* * *
Саятхан Ҳамра екеўи дуўтар шертип айтысады. Ҳорқаш
сысы өзинин журтын тәриплеп мақтайды.
4

С а я т х а н:
Бизин елде бардур шаҳлар, султанлар,
Хан Ҳамрайым сизин елде нелер бар?
Қөрмегенлер шекер арзыў-әрманлар,
Хан Ҳамрайым сизиц елде нелер бар?
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Ҳ а м р а:
Хап Саятым сизге баяи етейии,
Бпзпц едде ләпте-ләпте ҳалқалы,
Бприм-бирим сизге тәрип етейин,
Бмзпи олде лоитс-лэпте ҳалқалы.
С а я т х а н:
Бүлбүл, кәклик сайрап ала тағларда,
Қыз-жаўанлар алма атар бағларда,
Саз-саўбет қурыўлы ақ отаўларда,
Хан Ҳамрайым сизин елде нелер бар?
Ҳ а м р а:
Бизиц елде көпдур алтын, күмишлер,
Сизди ашық, бизди машық демишлер,
Қысы-жазы ада болмас емишлер,
Бизин елде ләпте-ләпте ҳалҳалы.
Саятхаи:
Бизин елдиц даўам сөзн дүр болар,
Қышы болмас мудам бэҳәр, яз болар,
Әлде қына, тилде сана сөз болар,
Хан Ҳамрайым снзиц елде нелер бар?
Ҳ а м р а:
Саҳралы, ябаллы болепт дағлары,
Тәр ашылғап мыиаў шорли бағлары,
Салланышып гезер қыз да, жаўамы,
Бизин елде ләпте-ләнте ҳалҳалы.
С а я тх а н:
Беглер бедеў минип шикәр әйлейур,
Қазысы, молласы оқып гүрлейур,
Холтасы, сейити шийрин сөзлейур,
Хан Ҳамрайым сизиц елде нелер бар?
Ҳ а м р а:
Қазысы, муптысы мысалы ийса,
Хожасы, сейити оҳыр муҳийа,
Салтапатлы беглер басында жыға,
Бизиц елде лопте-ләпте ҳалқалы.
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С а я т х а п:
Боҳорде ашылар багда |үлимда,
Бүлбил сайрар тәр гумшалы гүлимда,
Саятханныц қызлар сагы-солыида,
Хам Ҳамрайым сизиц елде келер бар?
Ҳ а м р а:
Ашық Ҳамра хан Саяттыа елнпдә,
Сопалар ғарқ болур сәшма көлиндә,
Сәрим қурбан Сәрбиназдыц жолында,
Бизиц елде ләпте-ләпте халқалы.
Бул айтысгап Саятхан Ҳамраныц,
бар екенлмгпн бпледн.
* * *

Сәрби деген ярыныц

Алғарез аидан соц 1гөззалша айтты. Бул шайырлық пенен сөйлер екен. Барып Қөкше шайырды келтириц, екеўин
айтыстырып көрсйик. Булар Қөкшеден жецилсе екисин де
өлтирмек ксрек, Қөкшени жецсе, скеўин дс азат қылмақ керек, — дедп. Еки хабаршы барып, Көкшепи әкелди. Ол келип Юсупбектин шеп жағында отырды. Қөкше айтты: «Әй
өзбек басла,» •— дедп. Апда Юеупбек айтты: — «Әй залым,
егер мен басласам, сен жуўап айталмассац. Сен басласац
мен дәлил таўып берермеп,» — дедп. Апда Қөкше әл<еп болар деп, қолыпа сазыны алып, алдында Қөкше, кейнинде
Юсупбек... Көкше қашты, Юсупбек қуўды. Екеўи яғлы-бәҳәр айтысып тур.
Кә к ше :
Саўаш болса майдан жолыи шарларлар,
Батырлар атқа мйнгенде көр тамаша.
Ҳәр жерлерге қызыл қаныц шашылар,
Ша үстине дөнгенде көр тамаша.
Ю с у п:
Жнгитлерим әйдарҳадай қозғалып,
Ат шабысып келгенде көр тамаша.
Түркменлерим ҳәр тәрептен ат салып,
Басып тахтын алғанда көр тамаша.
К ө к ш е:
Басыца бәледур язиттиц өзи,
Жүрегице тийер әжелдиц оғы,
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Көрдиц бе бул жақтан он төрт мыц топты,
Жүклоп барып атқапда көр тамаша.
10 с у п:
Ж 11ГПТ.ЛОРПМ алар сениц жаныцды,
Суўдай с'1'ип тцгср қызыл қаныцды,
Үргенишке айда]) барлық малыцды,
Бепде болып бүлгепде көр тамаша.
К ө к ш е:
Ая өзбек нәзик белиц бугилсии,
Тырнақларыц қасмар шыг-ъш сөгилсин,
Тоғыз гернай, отыз сырнай шертилсин,
Түлки, шағал күлгенде көр гамаша.
Ю с у п:
Бизге тийсе еренлердиц назары,
Ҳазарсыздыц ҳәргиз болмас бийзары,
Шәршенби күни қызар Үргениш базары,
Айдап барып сатқанда көр тамаша.
К ө к ш е:
Әи, өзбек, қутылмағыц гүмаидур,
Таўдыц үсти қарлы күнлер думандур,
Қәўип етер саған ақырзамандур,
Ара шөлде қыргапда көр тамаша.
10 с у п:
Нәсип болса дал бедеўге минелн,
Үргениш барып және қайтып келели,
Он бармағы буўын-буўын қыналы,
Қызларыцды алғанда көр тамаша.
К ө к ш е:
Ая өзбек, мен билермен ҳалыцды,
Уақтыц көпдур бос көресен қолыцды,
Қамап турып сепиц оцлы-солыцды,
Қара күнлер салғапда көр тамаша.
Ю с у п:
Гөззалшацныц еки қолын байлатыгқ
Тутып сэркардасын қанлар .жылатын,
www.ziyouz.com kutubxonasi

Лошксрлерин алып, кеўлнп шадлатып,
Пралы хан келгепде көр тамаша.
Қ ө к ш е:
Ая өзбек, ҳеш ис келмес ҳолыннан,
Мырзамахмуд байлап келди елицнен,
Жалып шығар айдаргҳадай тилицнен,
Өзбек олжа болғанда көр тамаша.
Ю с у п:
Ая капыр, шығалмассац қаладан,
Өзбеклер қутқармас сспн боледсн,
Ацламайсац пёшанацда қарадан,
Өзбеклсрдеп қашқанда көр тамаша.
К ө к ш е:
Ая өзбек, кете алмассац елицс,
Өлимниц гүзары түсер мойныца,
Түлки-шағал минер сепиц геўдсцс,
Ҳалыц ғәрип болғапда көр тамаша.
Ю с у п:
Ая 'капыр, ойсам еки көзннди,
Өзбеклер сарғайттырып жүзицдн,
Жесир етип қатын менеи қызыцды,
Олжа етип алғапда көр тамаша.
К ө к ш е:
Ая өзбек, тил зибаныц кесилсии,
Геллелериц дәрўазадан асылсын,
Сенин шаҳыц бизиц шаҳдан басылсын,
Қөкше султан өткенде көр тамаша.
10 с у п:
Юсупбекдур аттан түспей келмесем,
Қалаларыц бирим-бирим алмасам,
Шацды тутып мен зинданға салмасам,
Батыр өзбек қырғанда көр тамаша.
Алгарез, андан соц Ғөззалша айтты: «Қәне, бек сәркардалар, Қөкше бәлент пе, Юсупбек бәлент пе?», — деди. Бек
сәркардалары Көкше бәлент, — деди. Анда Гөзалша айтты: — «Сизлер инсап пенен болыцлар, Көкше қатындай гар76
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ғанып, сейлендп скен. Ля өзбск тпл зибаньщ кесилсин, геллелериц дорўазаға асылсын, сеннц шаҳыц бизиц шаҳдан басылсын, Көкше султан өткеиде көр тамаша, — деп ғарғанып сөйлер екеп. Юсупбек мәрт екеп. Қелген жерде сөзипеи қайтпайды. Өлсмен деп ойламайды. «Несип болса дәл
бсдеўге ыппелп. Үргсппш барып жәнс қайтып келеди. Он
бармағы буўып-буўын к 1.[налы, қызларыцды алғанда көр тамаша» — деп сейлейдн. Мупыц сөзи дуғры. Қөкшениц сөзи
игри. Көкшени майдапға шыгарып 70 таяқ урыцлар, — деи
буйырды. Гөззалша айтты, ой өзбск дәўлетиц қайым ашылды. Не тилегиц бар, тилегиц болса тиле, — деди. Қолын босатып, анда Юсупбек айтты: — Мениц тилегимди берсец,
өзицииц бәдире атыцды, кескир қылышыцды, Ахмет жолдасымды бер, — деди. Патша барлық тилсгин қабыл етти. 40
гашыр тилла берди.
* * *
Ашық Айдынныц көп шәкиртлериниц бири ,
Ашық Иаўрыздыц Нәжеп пенен айтысы:
Ашық
Әўел жатқаныцда
Ииим Нәжеп аиы
Нени уста туттыц
Ипнм Нәжсп аны

Н а ў р ы з:
нс ҳал кешилди,
билә билмсссец.
псден мәй иштиц,
било билмессец.

А ш ы қ II ә ж е п:
Оўол шапыр едим, турдым жайымнан,
Ашық Паўрыз апы бпло билмессец,
Түспмде пшкеппм ҳақгыц шарабы,
Пирдеп пәтия алмай уша билмессец.
А ш ы қ Н а ў р ы з:
Әўел жатқапыцда турған соц жайдан,
Уғлым Нәжеп анық билә билмсссец.
Түсицде ишкениц шайтан арағы,
Уғлым Нәжеп оны билә билмесссц.
А ш ы қ Н ә ж е п:
Ножеп айтар нәсип демде, не демде,
Аны билип оқығаилар қаламда,
Нәжеп түсннде ишкен бир кесе жамды,
Пирден пәтия алмай билә билмессец.
Ашық Наўрыз аны билә билмессец,
Пнрдси пәтпя алмай уша билмессен.
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Лшы1\ Паўрыз бул зацғарга гшри пэтия берген екеп, —
дс'11 о.ш дс мирппе бармақшы болады.
П,)жс'п тилла сазыиы алын, йол жүрпп, Әдилхан патша дегспппп 1\алас'ыпа барып, бпр жолдыц шетипде «Шигфпп пешек» дегсп иамага қосықты айтып, қыйгырып отыра берди.
Омма Әдплхап патша бир жақларға жол жүрип кетип баратыр едп. /Қол бойында Нәжеи уғлаиды көргенлер елге бир
жети жасар бала бақсы келипти.деп хабар таратыпты. «Елге бақсы келипти» дегеп сөз сонпап қалғап екеи. Бул хабар
ханга жетипти. Хап өзиниц жәлладларын жибсрип: «Сол
бала бақсыпы шақырыи келиц», — деп буйырыпты. Нәжепти патгпапыц жәлладлары ат сағрысыпа салып, ханныц нәзинс апарды. Хап Ножспке: «Бир пасыл қосық айт, бир пасыл саз ур, урған сазыц, қынғырғап қаўазыц жақса, мениц
Әлбент деген бақсым бар, қасыпда 84 шокирти ҳәм бар, сопыц меиеп сепи яглы-борли айтыстырып, таилап өлсем, бул
дүиьяда әрмапым жоқ», — деди патша. Лпда Пәжеп қолына сазып алып, патшаға бир-еки аўыз сөз айтты:
Ля шаҳым, тыцла мепиц арзымды,
Бпзге келтпр тақсыр, Әлбспт бақсыцды,
Пе тилесец борн қасыл сизлергс,
Бнзге келтир тақсыр, гарры бақсынды?
Ппр устазым берген сазын алайын,
Нешше жыллық жүрген өшимди алайып,
Не тилессц бәри ҳасыл сизлерге,
Бнзге кслтир тақсыр, Әлбенч бақсынды?
Ая шаҳым, келдим сенин алдыца,
Қысыўмет пенен келдим сениц нәзице,
Не тилессн бәри ҳасыл сизлерге,
Бизге келтир тақсыр,-Әлбент бақсыцды?
деп айтқанда патшаныц көзинен аққан жаслары дәрья болып төкнлди. Еситксн сазға, тыцлаған сөзге мум болып
уйып, патшаныц песии намазы ҳрм есинеи шыгып кетти.
Патша пашшапларына «песигшеи өткермей, намазлпгерге
жеткермей, Әлбент бақсыны 84 шәкирти меиен мениц пәзиме тайын етесизлер», — деп ҳәмир етти. Ол жәлладлар кетти, Әлбент бақшыга жетти. Әне, Әлбент бақсы пашшаплардан хабар еситкен соц 84 шәкирти, Бәҳәрден ҳаялы билән
патшаныц нәзине йүриш баслады. Әне, патшаныц нәзине келип салам берип турды. Әлбент: «Тақсыр, шаҳым, арзым
бар», — деди Әлбент. «Айт», — деди патша. Бир онжсти жасар бала келипти деп, мунындай ҳәм ис етпек, муныцдай
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ҳзм қысыўмет стиек болып па тақсыр, — деди. Әлбент. Нешше жыл бақсылық етип, 84 шәкиртке ийе болып, қеш бақсынын дойнақы тпйген емес, бир бала келди деп бизди мунша
қысыўметке ушыратқаиыцыз нешик патшайым?!» — деди,
Сол балапы дослеп 84 шәкпргпм менен айтыстырсам, соцыпан өзиме кслсе, бнр аўыз қосық пенен манлайына урмагым нан жемеклпктеп ацсаг емес пе тақсыр? — деди. Сол
ўақьгпа Иожеп уғлап: «Тақсыр, атыц қәм Әдилхан, әдилли111н қзм Әдилхан, төрешилнгиц қом Әдилхан, әдил төрешилигицизди берсециз, жецгеп-жецилмегенди әдил шешсец, ортаға қәмин қойсац, бул ғой ҳәр шокиртим бар дейди. Мен
4.8 бзпт қулыппап, 48 бәнт қулыптыц 48 гилти болады, қыйсық гилт, балта гилт, найша гилт, орама гилт, бурама гилт,
басқа гилти, тақсыр, 48 қулыпты бир гилт пенен ашаман,
одпл төрешилигицизди берсециз, жецгенди, жецилгенди билсецнз, кнм яқшы, ким яманды билсециз, Әлбент бақсыны
жецбегим нан жемектен маған ацсат тақсыр, — деди. Әне
патша сол ўақта ииек қақты, екеўиие ҳәм сарпай жаўып
антыстырыц, — деди. Ол ўақта қыйсықлық арадағы адамда
болады екеп. Пашшаплар қыял етти. Сарпайды өзимиздиц
ғарры бақсыға жабайық: «Өзмне тартпағанныц. өзегине ог
түсспн» деп Әлбентке бурып ғәзпйпеге киреди. Гүмис жыға,
гүмис белбеў, гүмис сарпай әкелнп, Әлбенттиц басына салды. Емди Мәженке гезек келди. «Мынаў жарлы, мынаў аш
демеклик керек емес, алланыи берсе генжи көп». Бул жәлладлар ғәзнппеханаға барды. Алтын жыға, алтын сарпай
алып берип, Нәжеп углаппыц басына салды. Әне сол ўақыт
та Элбепт бақсы Пожепке қараса өзиниц баласы екенин
бплдп. Сол ўақытта Олбсмп бақсы қолын көзине көлецке қылып қарағанда Ножеп углапды тапыды. Таныса ҳәм алтын
жыға мениц басыма шапшылады деп, окссинин баласына
қарап айтып турған жери:
Ә л б е н т:
Келдик натшаныц нәзиие,
Кел жығамыз алысалы.
Шаншагөр әкец басына,
Кел жығамыз алысалы.
Н ә ж е п:
Яд етиппен еренлерди,
Мен нсығамды алышмайман.
Қуда раҳим етип бер енди,
Мен жығамды алышмайман.
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Ә л б е н т;
Оқ кимдики тартқандики,
Жай кнмдики атқандики,
Уғыл малы атаники,
Кел жығамыз алысалы.
Н ә ж е п:
Ершец бала ел болурма,
Еки анаға тен болурма,
Туўмай ҳәм уғыл болурма,
Мен жығамды алышмайман.
Ә л б е н т:
Сен екенин билгепим жоқ,
Бир шаппаттап өлгепиц жоқ,
Шаншагөр әкец басыпа,
Кел жыгамыз алысалы.
Н ә ж е и:
Яд етиипен еренлердеп,
Мен жығамды алышмайман.
Патшам раҳим етип жапқанды,
Мен жығамды алышмайман.
Жастан кеткен баландурман,
Ҳәўесим бар келип турман,
Сизден өшим алыў ушын,
Пирден дуўтар алдым, келдим, —
деп турды. Сол ўақытта Әдилхан патша ийек қақты. Усы
еки бақсыиыц қайсысы пәс, қансысы бәлент, билдицнз бе, —
жәлладлар? — деди. Сол ўақытта >кәллатлар жасағандағы,
қартайғандағы уллы бақсы Әлбенттиц сөзи жуўабы. . .
....................тақсыр, — деди. «Бәрициз ақмақ екепсиз, зацғарлар», — деди патша. «Мәрт Нәжеп уғлан ба деймен, бир
сөзи қайталанбай турыпты. Нәмәрт ғәппн айтпан турыпты.
Ал бизиц Әлбент қатыны өлген кисидей бирден бай-байлап
турыпты, ишкен шайыц, жеген аўқатыц, хызметим заққым
болсын», — деди патша. «Керип таслап, қырық таяқ урыц,
енине ҳәм қырық таяқ урыц, — ...есаплап көрсе 84 таяқ
лазым болды. Еки бетине ҳәм төрт тамға басыц, қурама дуўтарын мойнына асып, қаладан қуўып жибериц»., — деди.
Ханныц ҳәмири бәржай болды. Әлбент бақсы жазасын тартып, ўай-ўай салып кете берди.
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* * *

Мени ҳәм алып кетпеспекен деп сол ўақта келин менен
қыз екеўи бәслссип, ҳәрким өзии-өзи мақтап, еккиси дәсмедөс яғлы-бәр айтысып, не деп тур екен:
К е л и н:
Бир қыз бенен бир келинииц бәси бар,
Келин айтар ақ сипнем бар, нарым бар,
Ҳәр кешеде жүз мыц түмен назым бар,
Бизин менен бәс ойлама қыз-жаўан.
Қ ы з:
Жецге сенин. бир мәҳәлин өтипти,
Қызыл гүлди ҳазан урып кетипти,
. Бизин бағда еки алма битипти,
Бизин менен бәс ойлама женгежан.
К е л и н:
Келнн айтар, келинлердин башыман,
Алтын яцлы сом, йүзиктиц қашыман,
Еле ҳәм болса сендей ҳыздан яқшыман,
Мақтапба қыз бир ақшамлмқ ҳалыц бао.
Қ ы з:
Қыз ҳом айтар уқшамишәм әнәмә,
Ләли маржаи тақыпыппан сийнәмә,
Қол узатма агыртарсац дийдәмә,
Додагымда досте-досте гүлим бар.
К е л п п:
Келин айтар келинлерди дийерем,
Ҳәр мезгилде қантыў-набат жийором,
Сақалсыз, мурты жоқ уғлан сүйэрәм,
Бизиц бенен бәс ойлама қыз-жаўан.
Қ ы з:
Қыз ҳәм айтар ҳәмме ҳайраи бул истен,
Қәдем басып жылўа менен жүристен,
Бир затым бар аўзы бекли гүмистен,
Хан алдында қуцқар менен бәсим бар.
К е л и н:
Ояғыца жарысым жоқ сиз бенен,
Келин болсац тец боларсан биз бенен,
6-585
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Қызлар орын алмас, қурғақ сөз беиеп,
Жуз мын жылўа мепеп қырық мыц нлзым оар.
Қ ы з:
Қызлардыц ишинде гөззал ханыман,
Ашық болсам машуқымды танырман,
Шэкира балық бәдәкшацды ҳәм алырмап,
Қасты эйлесем қәҳармандек күшим бар.
Сол ўақта келиншек жеқилип, ҳаГфан болып тура қалды
МУҲАББАТ АЙТЫСЫ
Қырмандәли меиен Ашық Дйдыннмц айгысы:
А III Ы Қ А Й Д Ы II:
Урып дуўтарын сыидырын,
Яш көрдиц ме уғлапды сен?
Йуз мыц муқамға дөпднрип,
Бош көрдиц ме уғланды сен?
Қ ы р м а п д ә л и:
Қет .баба келген жолыца,
Туўры келипсец өлимге,
Қарама сағыў-солыца,
Қелтирегөр ийманды сеи.
А ш ы қ А й д ы н:
Ҳақ дейип шықмышам гөрден,
Хабар сорсац ғарры пирден,
Шықсам қашарсац бул жердеп,
Яқшы таны бабацды сеп.
Қ ы р м а н д ә л и:
Қет баба йолыцыз йирақ,
Гәрданыца тийер таяқ,
Өзиц ғарры, сақалыц.ақ,
Қайдан келген дийўанасац?
А ш ы қ А й д ы н:
Арзыўман саца етмеге,
Қош анарыцнан тутмаға,
Бабац келипти ятмаға,
Басла мийманхаиаца сен.
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Қ ы р м а п д ә л и:
Мен өзпм қызлардыц хапы,
Жыққаиман үш жүз палўанды,
Сеи көрдиц бе Мустапаны,
Аш ықла рдыц сәрдарысац?
А ш ы қ А й д ы п:
Тутма пәрдәцди жүзлерге,
Қарамац өзге қызларға,
Яшлық етереец бизлерге,
Шақырып кел ананды сен?
Қырмандәли:
Жүзлерим тынықдур айдан,
Бул ишлер бизге қудайдан,
Қырмандәли қайттым ырайдан,
Таныт бизге өзицди сен?
А ш ы қ А й д ы н:
Сана ялған маца шындур,
Ашықлық йолы қыйыпдур,
Танысан Ашық Айдындур,
Әзиз сақла мийманды сен.
Алқысса, бабаныц «яшлық етерсен бизлерге» дегенин
Қырмамдәли түсинип, бул бабаныц сөзинде бир түйин бар
гой. Егер түнин болмагапда бпзлерде адам әўладына жаслық етнестей ержетип қалдық, бул бабапыц сөзиндеги түйин
анамыз-атамыз бенен қатар кисн екен. Буныц менеи айтысқанымыз өзимиц сөзине өзи оралын, көптиц ишинде уялса,
бул ҳәм жецилгенлиги болады деп, бабаны ешекке көтерип
мингизип, Қырмандәли ешскти жетелеп, Қаражан кейнинем
айдап, бағына алып кете берди.
Бир жигит барып Арыслаибайға хабар етти:
— Қызыцыз бир мәплик бабаны үйинде сақлап отырыпты. Мәгар болса сол баба менен кететуғын түри бар, —деди.
Арысланбай: — Жәҳанда басқа қанылып, бизиц қызға
бир мәплик баба қалып па? Барын да қуўып жиберин! —
деп төрт жигитти буйырды. Жигитлер: — Әжеп болар! —
деп барып, бабаныц оягыиа түртти, буяғына түртти, қуўып
жиберди.
Ашық Айдын пир не илаж етерин билмей, әри елине қайта
алмай, әри ўәде еткен Қырмандәлиге келе алмай, шөли жәзийрада гезип исүре берди. Әне бурыннан нақыл барг «Жолы
83
www.ziyouz.com kutubxonasi

болгаи жигиттиц жецгеси шыгар алдынан», — дсгои. Оп
алдыпан Рум патшасы қус салып шықты, ппр дпрқнл п,
шага арыз етти. Ол: — Әй тақсыр, патшайым, мспнц сл!
Шпҳри Бостан деген жерде. Мспиц өзим жүз оц бсс жасы
шыққан бир бабаман. Сизиц елицнзде Арыслапбапдыц қы
Қырмапдоли деген дүньяға келген екен. Оц төрт жпсып,
олппе сазенделикти, тилине шайырлықты, белпне палўаилг
ты ҳом жүзине хоширейликти бергеп қыз көптнц шпип
шәрт айтыпты.
Шортинде: «Қимде-ким мени алажақ болса я пйтыс
жецпп, я гүресяп жығып алады. Шортпмпиц биреўнп ш
кергсн адамды ғарры-жигит, шахы-гада, яқшы-ямап дем'
пен, тәнимни бақыш етермен», — дсп айгқан сксп. Бул ик
ти қалама-қала еситилип, өзпммсп дсгсп жигптлсрдсп кел
айтысып жецилип, гүресип жығылгап екен. Сол дагаза С
зиц елге де жеттн. Мпйнетпм бе, роҳотим бе, қартапган ўг
та Қырмаидолп мепеп айтыс ҳа аГггыс, шсртпс ҳо шертис I
ген бир жедел пайда болды. Қслдпм, антыстым, жецди
Енди алып кетейин деп атырғапда Арысланбай жаманл:
қылып, мени қуўып •жибердп. Сол ўәде еткеп ярымды ал:
- берсециз екен, —• деди.
*

*

*

Шасәнем мектепке кирип көрсе, Гәрмитиц жылап оты
ғанын көрди. Шасәнем ата-анасыныц сөзни бир-бнр ба
қылды. Ғәрип пенен Шасәнем бир-бирпне полскеттсн саў
берип, жуўап қайтарып, дәсме-дәс айтысып тур.
Ш а с ә н е м:
Қулақ салып есит мениц арзымды,
Сизден, бизден дәўран өттп, Ғәрибим.
Бизге салды жудалықтыц жәбирнп,
Айралыққа иәўбет жетти, Ғәрмбим.
Ғ ә р и п:
Айра түстим дейип ғамлы болмағыл,
Менменликтиц ақыр заўалы барды.
Айралық дәртиғе гүлдей солмағыл,
Бул кемликтиц ақыры камалы барды.
Ш а с ә н е м:
Қайдағы камалдур, қайдағы осал,
Жылап өтсен керек неши маҳисал,
Хош бол, кеўлице әйлеме мәлел,
Сум душпанлар енди түйди, Ғәрибим.
84.
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Ғ ә р п п:

Бир топе сөз бенен-қалан қашарсац,
Ашық болсан күйип-жанып өшерсен.,
Өз айыбынды өзин қалай ашарсан,
Сабыр әйле сонында осалы бардур.
Ш а с о п е м:
Сабыр менен иитер сенин бул исиц,
Тағдири терис болар, бул көрген түсин,
Енди, ғам-қайғыға қалыр бул басьщ,
Келген дәўлет қусы ушты, Ғэрнбим.
Ғ ә р и п:
Ашық болмас көп зәҳәрди жутпаса,
Машық болмас баўырын пара етпесе,
Егер пирлер бизге жалған айтнаса,
Бизге бир ашылар ыгбалы бардур.
Ш а с э и е м:
Бизди, сизди жеткерселе|) асала,
Жүз дөндирип кетпе ҳордсм қыяла,
Бизлерди жеткерии, багып камала,
Пәлек сырымызды ашты, Ғәрнбим.
Ғ ә р н п:
Қангыиы коп ш ек с( Ч1. мт'п]етин артар,
Жалғапдур бул сөзлср тогдирге тартар,
Айралықтын дагы баўырыпды жыртар,
Ҳәр киси де жүз мын қыялы бардур.
Ш а с ә п е м:
Сәнем айтар, менин сөзпм етнссен
Өзге жерге барып ўатан тутпасан,
Мени бир кешеде алып кетпесен,
Пышақ сүйегиме жетер, Ғәрибим!
Ғ ә р и п:
Ғәрип айтар, маған бул сөз демегил,
Жүрегиме жүз мын дәртти салмағыл,
Айра түстим деп сен қайғы жемегил.
Әзелде бнр қысмет болғаны бардур.
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Ғәрип пенен Шасәнем айтысып болғанпан соц |11ае;>псм— Ҳәи, Ғәрипжан, меннен ўәде дылған посаларынды ал
— дедн. Ғорип:
— Ҳой, Шасәнем, әўеле жай ашықлыц еди. Епдн ҳақый
қат ашықлыққа айналды. Сеинен поса алыў дурыс смсс ааў
қы-сапамыз соц болады, — деп Шасәпемге тәселле бёрпн
екеўи хошласып, үйлерине қайтты.
* * *
Шасәнем гүнайымды кешир, деп / орипке 111111111111
еткен айтысы
Ш а с ә п е м:
Кел Ғәрип, қайт ырайыцпап,
Инандым, епдп ппапдым.
Қим қуўды сенн жайыцпап,
Ипапдым Ғорип, нпапдым.
Сеннц туўры
И 11 а 11 ба й ма н,
Бпр сөзицде
Ипапбайман,

Ғ ә р п п:
ықрарыц жоқ,
ина нб а 11ма п.
турарыц жоқ,
инанбаймап.

Ш а с ә 11 е м:
Өмиримиз ақыры жетти,
Бир билмеслик бизден өтти,
Қеўлимииқ ғубары кетти,
Инапдым енди, инандым.
Ғ ә р и п:
Сен мени және тутарсан,
Уәдемди зая етерсец,
Дурыс исти жар етерсец,
Инанбайман, инамбайман.
Ш а с ә н е м:
Кетер болсан Әлепшырўан,
Мени қыларсац сергиздан,
Садақа болсын шийрин жан,
Инандым Ғәрип, инандым.
Ғ ә р и п:
Сениц сөзиц ада болмас,
Бул гийне меннен айрыл.мас,
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Емди бупда турмақ болмас,
Инапбайман, инаибайман.
Ш а с ә н е м:
Кеўплпцпнц кирин ашқыл,
Ерннмнпц шарбатып ишкил,
Бул сапар гүпайым кешкил,
Инандым сағаи, мпапдым.
Ғ ә р и п:
Және басларсац исицди,
Қелтирип қарлы дысыцды,
Бузарсац кеўил хошыцды,
Инапбайман, инанбайман.
Ш а с ә н е м:
Шаеәнем қыз тилер ҳақтан,
Гийне 'қылыппан наҳақтан,
Гүнайыц жоқ ҳақыйқаттан,
Инандым Ғәрип, ипаидым.
Ғ ә р и п:
Ғәрипдер, Шасәнем Шааббаз қызы,
Буныцдай күйднрмес бизди,
Егер қопсац дөҳмет сөздн,
Меп ҳом пиапдым, ппапдым.

4

Булар буннаи кенин бир-бпрнпе өкпе-гипнени қойып, бурыпғыдан да бетер татыў жасай баслады.
Шасонем бул сөзлерди айтып бийтақат болып, таҳат қыла билмей, өзин көшкидеп тасламақшы болды. Сол ўақытта
Шасәнемниц дийўанбеги Мазгеп деген кәннзеги Шасәнемди
қолынан тутып: — Сен өзицдц көшкиден тасламақшы болғаныцды Ғәрипжанға шара көрер, — деди. Шасәнемге бул
сөз мақул түсип, Шасәнем Ғәрипке қарап ишарат қылып,
Ғәрип оған жуўап берип, дәсме-дәс айтысып тур:
Ш а с ә н е м:
Ғапыл болма ярым болғыл хабардар,
Таслайман үстице гүманы болмас.
Сырым баяи әйлеп етпесем хабар,
Пәм әйлер сырымныц зибаны болмас.
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Ғ ә р и п:

Таслама бәлентдур көшкнц ҳаўасы,
Жанға захмет етип зыян келмесии,
Ҳақ өзидур бендесиниц иапасы,
Шүкир әйле, кеўлице гүмаи келмеси.
Ш а с ә н е м:
Көшкиц бәлент болса кеўлим жаҳыидур
Алла сақламаса ислер ҳыйыидур,
Үстице таслайман, бул сөзнм шыпдур,
Тақиқ билгил, өзге гүмапы бплмас.
Ғ ә р и п:
Тасласац аларман жапыма днҳмеч,
Қүдиретим жеткеншс онлсп мпрпўбет,
Саў жапыца болар жетпспп заҳмет,
Жаҳсы күилер өтнп, жамаи келмеснн.
Ш а с ә п е м:
Жақсы-жаман деп бермегпл ақыл,
Мәрданалық әйлеп етпесем жәҳил,
Қайғырғаным не дәркар'ҳаққа тәўскел,
Тәўекел исимниц жаманы болмас.
Ғ ә р и п:
Дослықтыц ҳақына аштым зибаиы,
Алла билер, пайда менеи зыяны,
Өтип бағымыздан ғамныц думаны,
Өзге ғулпет пенен зибам келмесип.
Ш а с ә н е м:
Ярдан-яр айрылып жыраға түссе,
Шегип жапа өлим ҳалға жетпесе,
Ғ1есип болып бир күн дийдар көриссе,
Ашық мурады сол, эрманы болмас.
Ғ ә р и п:
Бир муратқа жеттик, дийдар көрисип,
Сөз сөйлесип ҳал-аўҳалды билисип,
Миие, бизлер бундай күнге ерисип,
Қайтадан кеўлице әрман келмесин.
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Ш а с ә н с м:
Нешшс жыллар бизлер ҳижрапда қалған,
Ҳижраи етии, рәҳәт мүддети болған,
Болмаса пирлердии ўодеси жалғаи,
Кеўлимпиц бнрпара әрманы болмас.
Ғ ә р п п:
Қызыр Әлий пирнппц жалганы болмас,
Алла маҳсет берсе ормапы болмас.
Жаза бирдур екн болмас, бес болмас,
Тәғднрден тысқары дәўран келмесин.
Ш а с ә н е м:
Қеўлим ҳаўес етер сениц ҳастыца,
Иба менен тутып алғыл дәстине,
Хабардар бол тастар ярыц үстице,
Сәнемнин еглепер заманы болмас.
Ғ ә р и п:
Тасла ярым, сен келгенше көз тутам,
Аллаға жалбарып, пирге жүз тутам, .
Ғәрип айтар, қол узатыи тез тутам,
Саламат болғайсац, зыян келмесин.
Шасәнем бул сөзлерден кейин өзин
таслайды.
* * *

көшкиниц

үстинен

«Ҳүрлиқа Ҳамра» дәстанына. Ҳамра менен
Ҳүрлиханыц саўал-жуўап айтысы.

Ҳ а м р а:
Қурбаныц болайын гүл йүзли ярым,
Ярым қайда болар мәканыц сениц?
Сана қурбан болсын, бул шийрин жаным,
Ярым қайда болур мәканыц сенин?
Ҳ ү р л и қ а:
Менн сорасац Шарухтыц қызыман,
Ҳәр жерде ҳәзирди мәканым мениц.
Ҳаслым сорсац перийзаттыц өзимен,
Излесец тайыпды мәканым мёниц.
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Ҳ а м р а:
Шын ашықман йол үстпнде қәбирим бар,
Бир алладан беш ўац памаз қарызым бар,
Мокапыдпыц неше күплнк йолы бар,
Неше күнлик йолды мркаиын сенин?
Ҳ ү р л и қ а:
Ашық болсац күйип-жанып өтерсец,
Сабыр қылсац дос цольшап тутарсац,
Жүре берсец бес жүз жылда жетерсец,
Бес жүз жыллық жолдур мокапым меимц.
Ҳ а м р а:
Тәнирим мсниц бул жапымды алмады,
Әжел жетпн бул цайманам толмады,
Ярым епдп саца көрмок болмады,
Бес жүз жыллық болса мокапыц соппц.
Ҳ ү р л и қ а:
Атым Ҳүрлиқадур, Шарух қызы,
Перийзат дийерлер таиысац бпзпн,
Сеи излеп таппасан табарман спзпп,
Саиа қурбан болсын буў жапым мениц.
Ҳ а м р а:
Ҳамра айтар бул жер узақ болмаса,
Әжел жетип шул пайманам толмаса,
Жаным шығып, тенем дүзде қалмаса,
Ийшалла табарман мәканын сениц, — деди.
*

*

*

Ҳ ү р л и қ а:
Адамзат елинин әзиз патшасы,
Садағац болайын қайдин гелерсец?
Перийзат елиниц кеўил 'қошқаны,
Садағац болайын қайдан гелерсец?
Ҳ а м р а:
Сени излеп шәҳәр Мысыр йуртынан,
Ҳижри отына яна-яна келермен,
Муҳаббатли сәўер ярдын дәртинец,
Бул йерлерге ғайыбана гелермен.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Ҳ ү р л п қ а:
Не себептеп ярым мупда гелерсец,
Бул жайларда кимлер мепеп боларсац?
Ашыгыц мзнпде қурбан боларсац,
Сәўдштщ болайын қайдап гелерсец?
Ҳ а м р а:
Мепи сорсац шоҳор Мысыр йуртынан,
Бул ашықлық айралықтыц дәртинен,
Шарап ишип ерсплердпц мәртипен,
Бул йерлерге ғайыбапа гелермен.
Ҳ ү р л и қ а:
Ашық Ҳүрлиқа дер төбемниц тажы,
Қөргеи адам болар саца мутажы,
Бир периймиз тез табармыз илажы,
Баян әйле ярым не ушын гелерсец?
Ҳ а м р а:
Ашық Ҳамра айтар тецп-душында,
Ашық-машық ушын аглар яшыпда,
Атам көрди бир бүлбүлди түшипде,
Аныц ушып бул мокппа гслермен.
Алқысса, Ҳүрлиқа бул сөздп айтқанман соц кәнизлер менеи бағқа кирнп, сейил стпп жүре берди. Жан-жагына қараса, бир жигит гүл путапыц қасыпда шын уйқыда жатыр. Кәнизлер барыгқ ол жигитти оятады.
Ҳүрлиқапыц Ҳамра менен дәсме-дәс айтысқаплары;
Ҳ ү р л и қ а:
Адамзат ақылыпыц әзиз патшасы,
Садаған болайын қайдан келерсец?
Перийзад ақылыныц көцил хош гәҳий,
Әсириц болайын қайдан келерсец?
Ҳ а м р а:
Менн сорсац Мысыраҳий журтыпан,
Сениц ушын саркардана келермен,
Қырық күн болды жудалықтыц дэртииен,
Ҳижра отыпа жапа-жана келермен.
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Ҳ ү р л и қ а:

Кпси бойла кеш қаларма достына,
1\оз типшсен, жан алмақтыц қастына,
Қойған қадамларын дийдим үстине,
Әсирин болайын қайдан келерсен?
Ҳ а м р а:
Өмири зая жулдыз киби ялбарып,
Ҳәсират киби шөлистапға бас алып,
Қырық күн болды жазийрапы ақтарып,
Сенин ушын сәркардапа келермеп.
Ҳ ү р л п қ а:
Тақатым жоқ, сеииц ақы-дадыпа,
Сспи излеп пелер кмрдпм қойыиа,
Жаным индә болсан, қақы панына,
Әснрин болайын қайдап кслерсон?
Ҳ а м р а:
Шып ашықтан айланармаи соринпеп,
Пәрўана боп қәргиз кетпей жаиынпап,
Түсинде көргенлерин сөйле тилинпен,
Сени излеп шөлистанпап келермеп.
Ҳ ү р л и қ а:
Ҳүрлиқа айтар менин көнил мутәжи,
Қара көзим сеннен алыўшы бажы,
Өмиримнин хошгаҳы басымнын тажы,
Әсирин болайын қайдан келерсец?
Ҳ а м р а:
Ҳамра дерлер ғәрип қулдын атына,
Алла жеткер ашықлардын дадына,
Қырық күн болды айралықтын отына,
Сени излеп жана-жана келермен.
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г : сссссассассссссссссссссгхххосххххссссссссссссхххххсссасссссссссссхх
зхссссссассхххххххсасассссясссссссссссссссссахххххххсссаэссассса.
к

2-бөлим
Қарақалпақ классик шайырларынын айтыслары

Қарақалпақ халқынық XVIII—XIX әсирдеги классик шайырларынын, барлығында да «айтыслық» шығармалар бар.
Биз томлықтағы шайырлар айтысын оқығанымызда бунда
«Адам менен ҳайўанды», «Адам менен ҳобызды», «Тири адам
менен өли адамды», «Ҳайўан менен ҳайўанды», «Ийне менен
сабақты» т. б. айтыстырыўлар ушырасады. Бул, әлбетте,
шайыршылықтан келип шыққан. Мәселен, қарақалпақ халқынын XVIII әсирдеги шайыр-жыраўы Жийен өзиниқ қобызы менен былай айтысады;
Устадан уста сайладым,
Есенгелди қырмапға шаптырдым.
Таўтайлақтыц терисип,
Қапшыгына қапладым.
Өргекениц м.үйизин,
Тийегине қомдырдым.
Қуў ағаштан сеп муцлы,
Адамзаттан мен мунлы,
Айтысайық қобызым.
Қүнхожа шайыр түйе менен айтысады. Бул айтыстын келип шығыў тарийхы менен онын тийкарғы мәниси мынадай;
1845—1855-жыллардыи аралығында Хийўада ханлық еткен
Мәдемин бир күни өзиниқ ханлық салтанатын мақтатыўушым Хорезмнин атақлы шайырларын шақыртады. Сол шақырған шайырлардыц ишинде Қүнхожа да болады. Қүнхожа
Хийўаға барып, ханнын әдплсизлигин, зулымлығын көре отырып, Мәдеминди мақтагысы келмегенликтен, ханньщ бирин93
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ши иреткн шақырығына бармайды. Мепмеп, тпкпбГшр, 3]
лым, жаўыз хан екинши нрет жасаўыл жиберпи, шайырд:
зорлық нснен Хийўаға алдырады. Ьупда хаи ө:шп мақтаға
шамырларға ат-тон берип, сарпайлап, сыйлап қайтарад!
Қүпхожапыц хапды мақтап қосық айтпағаны ушып 0111.1 қо|
лап, масқара етиў мақсетинде оған аўзында бпрде-бир тис
жоқ, қартайған ҳәм арықлықтан өлейнн деп турған, бир көз
соқыр, арқасы жаўыр, қатпа баўыр түйепи береди
Ханиыц бул саўалына жақсы түснпгсн сезгнр шай
ыр да жуўап
бермей
тым-тырыс
ксте
бсрмсйд!
Шайыр тайыпбастан
«Түйе
експсец»
до 1'сп сати
ралық айтыс қосығыи жазып, хапга салмақлы жуў
ап қайтарады. Бул жерде АЪдомпп хап атақлы шайырғ
пәнт берип, оны утыўды ойлап едп. Керпспшпе, ол шайырда
келисип турып утылады. Шайыр астарлы моппсппдеги түй(
ниц символлық образы арқалы хапды дуйым журтқа масқг
ра етип, опыц абыраГп.ш төгедп. Огап есппсп шықпастай а}
ыр пәпт берсдн. Жуўмагыпда шайыр хап үстппеп жсциск
ериседи.
Айта кететуғын бир нәрсе, «Түйе екепссц» қосығы қалағ
ыпша айтыс қосығы болады? — деп ҳнўлыгыўшылардыц д
болыўы мүмкни. Биз бул жолдасларга «Түйе екеисец» деге
айтыс қосығында шайыр мсиен түйе айтысып тургандай бс
лып көринген менен оныц астарлы моппспиде шайыр Хпйўг
ныц ханы Модемин менен айтысып тур қом хаппыц үстине
жециске ериснп тур, — деп жуўап берсмпз.
Әжииияз қарақалпақ халқыныц Октябрь революциясына
бурыцгы XIX әсирде жасап, хал.ық арасьша кецпен мәли:
болған ҳәм атағы елге жайылған ец сүйикли классик шайь
ры. Оныц көпшиликке кецнен мәлим болғаи қазақтыц шайы
қызы — Қыз Менеш пенен айтысы бар. Бул айтысгыц кели
шығыў тийкары, айтылған орны, ндсялық мазмупы, көркем
лик өзгешелиги, әҳмийети мыналардан ибарат;
Әжинияз түрли себеплер менен қазақлардын арасына б
рып-келип турған. Мэселен, онын қазақлардыц арасында қг
лыцлығын излеп барғанлыгына. ҳәм үстем класслардыц қуў
далаўларына ушырап, елипде күн көре алмағаплықтан тала
излеп барғанлықларына шығармалары мепеп ол туўралы хг
лық аўзынан жыйналған информаторлардыц сөзлеринен көг
леген мысалларды келтириўге болады. Усындай себеплер ме
нен қазақ арасына баратырған жолында аты белгисиз би
қыз бенеи ҳәм Ырысты деген қыз бснен (екеўи де қазақ) аг
тысады. Бул айтысларында муҳаббатлық сезим, заман теғ
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сизлиги, халықлнрдыц турмыс аўҳалы саўлелеиеди. Екеўинде
де Әжииияз қызла|)Д1>1 жецпп таслапды.
Әжипияз қазақлардыц арасыпа п) сшекли, гә жаяў барған. Ол бир баласып алып сшсклн кстпп баратырған жолында суўға шомылып атыргап қазақтып. кпшп жүзиииц атақлы
жүйрик шайыры 1\ыз ДДецеш пепсп аптысады. Суў бойындағы
бул айтыста терец, мазмуп, гсреп ндся бар. Биз буннан қазақ халқыпыц мал шарўлшыдып ,1 мспсп ппугылланатуғын,
көшпели халық екеплигп мспсп, қарақалпақ халқы мепен қазақ халқыныц бурыпнан қыз алысын, қыз бернп, қуда болып,
қарым-қатнаста киятырғаплыгы мсисп, екп шайырдыц аўыр
турмысы ҳәм басларындагы қапгылы муцлары менеп, екеўинин де сөзге жүйрик асқан шайыр екенлиги мепен, ҳәм қарақалпақ, қазақлардын өткендеги түби болған ата-бабалары
менен танысамыз. Айтыста Әжинияздыц адамға деген мийирманлық сезими күшли сүўретленеди. Қыз Мецеш Әжиниязға
жалғызсац, еркпп өмир сүре алмассан деген ўақытта;

*

Қарындас, сен де жалғыз, мен де жалғыз,
Халқымыз бар, жалғызбан деме ҳәргиз,
Белицди бурацлатып алып барсам,
Ата-анам, халқым айтар магап алгыс'.

деп жуўап қайтарады. Буныц өзи аптыстағы гуманизм, демократизм идеяларын айқыи көрсстеди. Бир-бирин жециўде
мақтаиыў, кемснтиў, ойып-күлки, ҳозил т. б. тәснллерди шебер пайдаланады.
Бул айтысқа тийкарғы матсрпал болғап ҳәрекетлер менен
жағдайлар қыздыц суўға шомылып атыргаплыгы. Әжинияздыц қыздыи көйлегин жасырып бермеўи, мнпнп барған
ешеги, баласыныц қолыпдағы қусы себеп болады.
Екипши жылы Әжииияз қазақтыц Адай урыўыпап Мырза
Хожбаннып аўылыпа мектеп молласы болып барады. Сонда
қазақларда үлкен бир той болыи, усы тойда Қыз Мецеш
Әжипияз бепен айтысыў ушын опы шақыртады. Әжинияз бул
шақырыққа барғысы келмейди. Себеби, айтыстын дәстүри
бойыпша уят та, мини де айтылады. Тилиник барғанынша
бир-бирин тартынбай кемситеди. Соныц менеп бирге Әжинияз1

1 Әжииияз Қосыбай улы. Тацламалы шығармалары. ҚҚМБ, Нөкис,

1УбО-жил, 157 бет.

95
www.ziyouz.com kutubxonasi

дыц жецстуғыилығыиа да көзи жетсди. Миие, усы айтыл
ғаилардын ҳәммесние ҳыздь.ц туўған-туўысҳан, агаГишлер
а])лан[.ш, менп урын өлтирип таслар деп қорқады.
Ожшшяздыц аныҳ бармайтуғынлығыи билген аўылды
баяры Мырза Хожбан шайырды үйдпц керегесине байлап са
банды, урын азаплайды. Өйткени, Қыз Мецештиц әкесн Бағ
турсын жарлы болғанлыҳтан кызын алпыс жасар ғарры Бе
ксштнц дүнья-малына' кызығып, оған ҳаяллыққа беред!
Мырза Хожбан сол Мецештиц урыўы менен түрлн сёбеплер
ге байланыслы өшлес болады. Сонлықтап да, Әжиннязды
сол урыўдыц шайырын жецгенин тәўир көреди. Сол қызд!
қалай болмасыи жецип бер. Оларға үлкен бир умытылмаста
пәнт болсын, — дейди. Ец соцыпда Ожпнпяз зорлыққа ушь:
рап баратуғыи болғаннаи кеннн ог;ш тойда қоўнптиц бо.г
маўы ушып қасына қырық жшит бередп. Ожшшязды жағ
сылап кийипдирин, астыпа сур қарагер жоргапы миндиред!
Қолына түлектеги қусты алын бередн. ('олан етпп, Әжинияг
ды тойға үлкеп салтапат нспсп а.111,111 барады.
Тойдагы Ожннпяз бснеп Қыз Мецештнц антысыпыц идеғ
лық-мазмупы үлкеп ҳәм ксц. Бунда Эжпнняздыц Мырз
-Хожбанпыц урып зорлаўыиа ушырап, айтысыўга келип отыр
гаплыгы, Мецештиц де Мырза Хожбапга болгап жек көриў
шнлпк көзқарасы, Әжинияз бепеи Қыз Мецештиц өз шайыр
лықларып айтып мақтаиыўлары, өткен жылгы суў бойынд
ушырасқанлыгы айтылады. Қыз Мецеш Әжипняздан; «қаг
даи келдиц, сүйеўиц, тпреўиц кнм, атыц кпм, сүйегиц киь
пе мақсет пеиеп бизнц жақларға келдиц, елпцде бизлерде
сушыў қызлар бар ма, олар не ишип, не жейдн, не кийед!
жиғитлери қандай, жасыц нешеде, қарақалпақпысац?» — де
сорайды. Қыздыц бул сораўларына Әжинияз толық жуўа
бсреди. Әжинияздыц бул жуўапларынан оныц қазақ арась
на дүнья, мал жыйнап алып келиў ушын барғанлыгы. мәли
болады.
' Қыз Мецеш мақтанғанда. мен он жасымнан баслап.қосы
айтамап. Қнши жүзде мепи жецген адам жоқ, шайырлық атг
ғым жайылган адамман. Түбипде сени жецбей қоймайман,дейди. Әжпиияз да усы ўақытқа шекем жигит-қызлардан ж<
цилпп көргеинм жоқ, мен өз заманымныц Жинреншесиме]
Сизди мен жецемен, — деп екеўи ерегис, тартысты, бир-бири
кемситиўди кескин ен жайдырады. Оғада көп ойын-күлк]
ҳәзил, сықақ, уят сөзлер айтылады. Тойда қыз Әжинияда
жециледш Ен соцында Мецеш Әжиниязды үйине шақырьп
қой сойып берип пәтиясын алады.
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Еки шайырдыц бул айтысыида Әжпнияз ҳәм Мецеш жа
саған заманныц пднлсизлиги, үстем класс нйелериниц жар
лыларға болғап зорлыҳ-зомбылыҳлары, ҳаял-ҳызлардыц ба
сыида өз еркинлпгиннц жоқлығы, олардыц қалыц малға са
тылатуғынлыгы, сол дэўирдеги қазақлардыц урыўларыны
арасындағы «шнснлилилеклери, қарақалпақ халҳы мене
қазақ халқыпын, бурыннан өз-ара тығыз қарым-қатнаст
болған дослық банлашлслары, дннқаншылық ҳәм мал ша
рўашылық кәсиби менен шуғылланыўлары т. б. көн ған
идеялар терец сүўре^глепеди. Айтыстағы патриотизм, гума
низм, демократизм идеялары адамга күшлн тәсир етедн.
Сол дәўирдеги қарақалпақлар меиен қазақлардағы жар
лы халықлардыц аянышлы турмысып көрсететуғын айтысга
ғы мына қатарларды атап өтиў жүдэ орыилы:
М е ц е ш:
Астырттан қалпақ келер жетеленген,
Ҳәр үйден пәтия берип нан тилеген,
Моллеке елиц сениц мырза болса,
Қеледи қалпақ неге тецтирегеп?
Ә ж и н и я з:
Дәўраныц өтсе бастап аттай жслип,
Қолыца қонбас Мецеш қайтын келип,
Қарақалпақ Қ1>1з берсе тоқаллыққа,
Қазақ та жүр қызларын шалга берип.
Қоян жылы қазақлар жутаганда,
Бизиц елге биразы барды бүлип,
Жүрегин жалғаў ушын нап табалмай,
Биразы қалды аштан жолда өлнп.
Қарақалпақ келди деп теитиреген,
Қыз Мецеш сен отырсац жөнсиз күлип.
Қүлгенше мойныца ал сен қәтенди,
Бизге келип тәжим ет жүз бүгилип.
Күн көрди қазақлардыц кәтқудасы,
Бир қадақтай тарыға қызын берип,
Түскеннен соц шеги оныц тоқаллыққа,
Ецииреп, бозлап шалға кетти ерип.
7 -5 8 5
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Қарақалпақта баў сабап, нан жабалмай,
Тоқал болып.мал бақты, тезек терип,
«Күнелткеннин күни артық» деген сөз бар,
Қөп қызлар жылап жүрди азап көрип.
Қазақтын қарны местей кәтқудасы,
* Шал менен қуда болды дәўран сүрип,
Қыз Мецеш күлмей-ақ қой қарақалпаққа
Жетим-жесир күн көрди жылап жүрип!

Ен жақсы жери айтыста қарақалпақ халқыпыц этнографиялық көринислерин сүўретлеў жақлары д'а адамды жүд?
қызықтырады. Әжинияз Мецештнц қарақалпақ қызлары т
минеди, не кийеди? — деи сорагаи сораўыпа;

<

Қийеди көк саўырдап гсўиш-мпси,
Өцирииде өцир мопшақ оп түймесп,
Билезик, жүзик, сырга көп псмосн,
Ат қосып айтта, тойда мние|) арба,
Отырар қатарласып оп-опбеси,
Қетпейди, қапталынан айиалшықлап,
Қөрген сайын қумартар көргеи киси,
Арқадан түйе тартып қазақ барса,
Емешеси қурыйды аўып еси,
Көйлеги дарайыдан киймешеги,
Жанында жүрер баслап жецешеси,
Орамал жибереди отырыспада
Бир көриўден жигиттиц бир нешеси,
Алдына ҳэйкел таққан алтынлаған,
Қулағында.*гәўҳар сырға жалтылдаған,
Баралмайды жанына сусты басып,
Қандай жигит б^лса да қалтылдаған,
Фериўза, алтын билезик билегинде,
Түни менен жигитлер жүрер тилегинде,
Сабыр етип шыдап тур деген сөзи.
Жалынлар жигитлердин жүрегинде.1

1 Әжияыяз- Тааламалы
173— 174-бетлер.

шығармалары, ҚҚ МБ, Нөкис,
'

98

'
www.ziyouz.com kutubxonasi

1960-жьы

Ферпў.чп, як,ут жү.чпк Г);1рм;|['ыпдя,
Жец 1Ч'.!1гри жүредп жпи-жагиида,
# Жецгеешк' жадыньш гей жпгитдер,
ЛГшалшық.аа11 жүреди әтирапыпда1, —•
деп жуўап бгргдп.
Мецеш т«->рт датар Гшр шуўмад қоеық пепеи жигити сизин
елдиц цаидай болар? •— дгп сорагаида Әжппняз;
Жигити бизиц елдпц болар гошшақ,
Белинде алтым қама|), алмас пышақ, .
Астында арғымақ ат арқыраған,
Үстинде ақ баслы ер басы шошақ,
Басында алтын жүўен, қос сийнемент,
Көйлекшесинин шашағы қушақ-қушақ,
Алтын ғубба өткерген қуйысқанға,
Маржанлап кекилине таққан моншақ,
Қар'ақалпақта қазақтай уллы халық,
Қөрмей, билмей сыртынан етпе сықақ,
Үсгицде бир тоқлылық кинимиц жоқ,
Мен.еш-аў екенсец ғой сеп мақтаншақ,
Қыз Мецеш айтты да қой, тойды да қой,
Үйицде усла да отыр қазан-ошақ,
Жүн түтип, уршық иймрип, қапты тик те,
Қолыца алып кетпп қазаи пышақ.
Бекешке тоқал бол да жүре бер сен,
Тезек терип, бақ та жүр қозы-ылақ,
Бекешти бир жылда бир көрсец болар,
Саған бас-тон. болады Мецеш сол-ақ»*
2, —
деп жуўап қайтарады.
Айтыстыц көркемлилиги жүдә күшли. Буида төрт қатарль?
дәсме-Дәс айтысыўлар менен бир қатарда көп мазмунды өз
ишине алып, кенирек жыр төгип айтыўлар да ушырасадьп
Бул жыр төгип айтыў Әжиниязыц айтысында ушырайды

* Соида, 172-бет.
2 Сонда, 173-бет.
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Әжинияз ат шабарлардын, жүйрик атла-рыныц ерпниц басына орап тартып қойған суўлығыныц ҳәр орамып жаздырын-жаздырып жиберип алғаныидай, бул да жүйрик тилиниц
«дойиағын» жаздырып-жаздырып жиберип алады. Лйтыста
Мецештен басым келип отырады.
Әжинияз иркилместен, суўырып салып айта бере туғын
ец күшли, ақпа шайыр болған. Онық күшли ақпа шайыр
скенлигине халық аўзынан жазып алған информаторлардық
сөзлери менен-Қыз Мецеш пенен таярлықсыз, иркилмей, суўырып салып айтысыўлары толық дәлил бола алады. Мысалы, ҳарақалпақта қолдаўлы Ораз аталық үлкен той берген.
Сонда Әжинияз беиен Бердақ ушырасқаи. Усы ушырасқанында Бердақ, Әжинияздыц уллылығып баҳалап, ол туўралы былай деи пикир айтады; «Әжнппяз деғсн ол тасып, булақлап ағып турған бнр дәрья, биз опиап шыққап бир өзек»1
■
— дейди. Шайырдыц Қыз Мецеш пепеп айтысыпда да мынадай қосық қатарлары бар:
Ойлапбапмап мен басқа олецшндеп,
Меп айтамаи өлецди ҳеш мүдпрмей,
Айтайын деп өлецди аўзымды ашсам,
Булақтай ағар өлец, ксзек бсрмеп1
2, т. б.
Мине, бул сөзлер оныц атақлы ақпа шайыр екенлигинен
гуўалық берип, сол пикирди исенимли тастыйықлап турады.
Халық аўзынац жазып алынған Әжинияздыц еки жумбақ айтысы бар.
Әжинияз бенен Қыз Мецештиц айтыслары қарақалпақ
халқыныц әдебиятыныц ҳәм тилиниц тарийхын, этнографиясын т. б. изертлеўде үлкен әҳмийетке ийе болған баҳалы дөретпе болып табылады.
Бердақ пенен Өтештиц айтысы.
Бердақ ҳәм Өтеш қарақалпақ халқыныц XIX әсирдеги ец
көрнекли ҳәм ири классик шайырлары. Бул екеўи заманлас
ҳәм өз-ара жақын дос болған. Сол замандағы ҳәрқандай
қыйымшылықларды өз көзлери менен көрип, бол заманнық

1 ӨзССР И. А. ҚҚ. Ф. китапханалар фонды, 19й9-ж. Қожуровтьщ дала жазыўы. инн. № 1090. 120-бет. (Ол қарақалпақ урыўы Сақыў, жасы
70 те, Сапар Қурбанияз улынан жазып алған).
2 Әжиниоз. Тацламалы шығармалары, ҚҚ МБ, Нөкис, 1960-ж. 164-бет.
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апшш-душысын Гшрге татысқап шайыр. Сонлықтан да булардып. шығармалары, бир-бирине жақын ҳәм үнлес болып келеди.
Бердак, Өтгчм пспен замаплас, дос ҳом,дайылы-жийенли
болганДыҳтап оғап «Мүйтен» деген дәлкек, ҳәзил мәнисиндетн ҳосығып жазады. Қосыҳта мүйтеи урыўынық дийқаншылыҳ пенеп шугыллапбай, тек балықшылық кәсиби менен шугыллана тугыплығы, халықтыц аўыр турмысы-қатты күлки|'е алыпады. Бул қосық халық арасына жылдырымдай тез
тарап кетеди. Бердақ «Халып, кслсе айтыс Өтеш, Жағдай солай билсец Мүйтен1, — дегенпен кейин буған жуўап иретинде ол «Бердақ бақсыға жуўап» деген қосығын жазады. Бул
қосықта Бердақтын ата-бабасынап берли сол ўақытқа шексмги аўыр турмысы, Айдос қолдаўлыныц гөдеклиги, бийлерипдеги аўыз биршиликтиқ жоқлығы, ийшанларынық сатқыилығы, Ерназардын әрманда өлтирилиўи т. б. айтылады.
Өтсштни, сөзи идеялық мазмуны жағынан Бердаққа қатты
аўыр тийеди. Еки шайыр «хәзил апат келтиреди» дегендей,
бир-биримиздиқ абырайымызды түсирип айтыса бермей-ақ
қояйық деп ойлаған болса керек. Бердақ өзиниц екинши
иретки «Мүйтен» деп жазған қосығында мүйтен урыўыныц
ели менен қыз-жигитлерин мақтанды. Жоқарыдағы айтысларды Бердақ жеқди я Өтеш жецди деп айтыўға болмайды.
Екеўи де‘айтысыўды даўам етпей тоқтатып таслайды. Өтештиц өзн де «Сәўмеймен» деген қосығымда Бердақты жецбеғеплигип мойынлайды. Бердақты да Өтегитен жециледи деп
айтыў қыйып. Өйткеин, ол ақыллы, данышпан, жүйрик, бүлбүлден сайрагг турғап шайыршылыгы басым атақлы адам.
Еки шапырдыц аптысьш опып-долкек, ҳозил айтысы деп атаса болады.
Дайылы-жийенли болган Ггердақ непеп Өтсш екеўи де асқан жүйрик шайыр болғанлықтаи бнр-бирип сыиаў ҳәм ойып-дәлкек, ҳәзил етиў мәнисннде антысқап. Булардыц айтысларындағы айтылған сөзлердн халық ҳешўақытта айып
дсп есапламайды. Егер айып деп есаплап, кеўиллерине мәлел
келтирсе, қайта айтыстыц қағыйдасы, достүри бойынша өзлсриниц утылғанлығын билдирнп қояды. Сонлықтан да я
мүйтен урыўларынын, я қолдаўлы урыўларыныц айтыстағы
айтылған сөзлерге ашыўланыўына халық тәрепинен жол берилмейди.
Бул жерде соны еске ала кетиў керек, Бердақтыц анасы
мүйтеи урыўынан болғанлықтан ол тек жалғыз Өтеш пенен
1 ӨзССР Илимлер Академиясы Қарақалпақстаи Филиалыныц китапханасынын, қолжазбалар фонды, инв. № 1154, 1934-жыл, 53-бет.
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ғана дайылы-жийенли болып қалмайды. Пүтин мүптеп урыўы
оғап дайы болады. Ал Бердақ пүтип мүнтен урыўыпа жийен
болады. Сонлықтан да Бердақ сөздп тек Өтештип, бир өзине
гаиа тиндирип айтып қоймай улыўма мүйтен урыўына тийдирии айта бсрбди. Халықтьщ дәстүри бойынша шайыр ойындәлкек, ҳәзил иретинде барлық дайыларына аўзын толтырып
айта бериўине ҳақысы бар. Бердақ пенен Өтештик бул айтысларыпан Бердақтыц Өтешти, Өтештиқ Бердақты ямаса
екеўи бир-бириник урыўларын жек көретуғынлығы сезиледи
деп ойлаўшылар пүтинлей қәтелеседи.
Керисинше, булар бир-бириниц урыўларын сопыцдай жақсы көреди. Әсиресе, Бердақ пенен Өтештик арасыидағы дослықтай дослық, татыўлық қарақалпақта ҳеш адампыц арасында болмаған десе арттырыи антылгам болмас. !>угаи екеўиниц шығармаларыпдагы бир-бпри жөпппде аптқанлары
толық долил бола алады. Бул екп шапырдып, .бнр-бирин сынаў, ойын-долкек, ҳоап,'! етиў моипсппде аптысқаплығыи қатты есте сақлаў керек.
Бердақ иенеи Өтештик антысларыныц оҳмийсти —• бул
бизге тек қолдаўлы мепен мүптеп урыўларыиык гана емес,
пүтнп қарақалпақ халқынык сол замапдагы тарпйхый турмысыи, Хнйўа ханы менен ел иппшдеги бап, бпй, молла-ийшанлар сыяқлы езиўши үстем класслар-торепппеп жарлы халықлардык аяўсыз езилип келгеплпгип, езилпўши халықлардыц үстем классларға болған жек көриўшилнк сезимлерин
т. б. көплегеи идеяларды бизик көз алдымызга айқын сәўлелсндире алады.
Бердақ суўырып салып айта беретуғын ақпа шайыр. Онық
ақиа шайыр екенлигин, тастыйықлайтуғын халық аўзынан
жазып алынған материаллар жүдә көп. Биз буған тек мына
еки мысалдьщ езин ғана келтирип, өтемиз. Бердақтьщ Жәмет,
Палымбет деген туўысқанлары болған. Бир күни Жәмет деген ағасы бий болыў туўралы Бердаққа келип ойласқан. Сонда Бердақ бирден суўырып салып, Жәметке былай деп айтқан;
Ғарғабай улы Жәметсен,,
Боқ көтерген себетсеқ,
Халық та сонша қурыған екен,
Сен де бийликтен дәметсен!.
«Ве]рдАқ шайыр Қазалыда қазақ шайыры Әбиўбәкир менён ушырасады. Сонда қазақтын атақлы бийи Жетесбий өзй"
г Соида,. инв.•№ 37897, 1957-ж. 160-бет. Қараөзек р-ны, мүйтен, 63 жасар Сейтниязов Үббииияздан жазыи адгаи А. Қәримов.
■
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. бас болып шөлкемлестирип скеўин айтыстырады2, — дейди
информатор. Бнрақ бул екеўинин. айтысы еле қолда жоқ. Бул
бизге 'изертлеў жолы менен халық аўзынан таўып жазып
алыўды талап етеди.
Бердақ қыссахап, бақсы болған шайыр. Ол усы басқышлар арқасыпда уллы шаныр дәрежесине көтериле алған.
Өтеш те Бердақтан бнрдеп суўырып салып айта алатугып ақпа шайы[> бол1 ап. Бнзнц бул свзимизди тастыйықлайтугын халық аўзыпап жазын алынған материаллар көплеп
табылады. Солай да болса мыпа бпр мысалды келтиремиз;
Өтеш «Қыпшақ» деген атамадагы айтысын бир үйде қонақ
болып отырғанда қытай-қыпшац урыўларыныц қыз-жигитлерипе қарап турып бирден суўырып салып айтады. Айтыс 26
шуўмақтан ибарат. Бизии бул қосықты айтыс деп отырғанымыздын мәниси қосықта айтыстын қағыйдасына жуўап беретуғын мазмунлы идеялар толық қамтылған. Шынында да,
қытай-қыпшақтын сбл ўақытта болмаған менец сонда Өтештей шайыр адамға жуўап қайтарып қосық айтып айтысқандай шайыр қыз-жигитлери болмаған. Егер болғанда иреттен
пайдаланып, биреўи бас көтерип айтысқа шыққан болар еди.
Бунда сол жердеги отырған қытай-қыпшақлардыц қыз-жигитлери ғана емес, пүтин қьггай-қыпшақ урыўы жецилйп
отыр. Айтыста кемситип, минеп антыўлар менен. ойын-күлки,
ҳәзиллер күшли сүўретленген. Аптыстыц идеясында бизге
қытай-қыишақ урыўларыныц Хийўа ханы т.әрепинен езилип,
адам шыдай алмаслық аш-жалацашлықта қатты аўыр турмыс кеширгенлигип кө.з алдымы.зга елеслете алады. Сонын
мепен бнрге оиыц баслы торбиилық оҳмпйети ҳәрбир адамды бир-биреў|'е жөпснз күлмеўБ' шақырыўы болып табылады.
С а р ы б а й (1830—1898) қарақалпақ одебиитында творчествосынын өзгешелиги мепеп көзге түсе тугын халқымыздыц белгили шайыры болып табылады. Оиыц, әсиресе, жасларды жүдә қызықтыратуғып «Шымшық пепеп айтысы» ҳәм
«Жарғанат пенен айтысы» астарлы моиидеги терец мазмунда жазылған. «Шьшшық пенеи антысында» шымшық арқа.;п>1 сол дәўирдеги жарлылардыц аш-жалацашлық қайғылы
аўыр турмысын, сүўретлейди. Айтыста Сарыбайдыц шымшық
пенен өз-ара сырласыў, муцласыў, бир-бирин аяў сезими бериледи. Буннан Сарыбайдыц жарлы халықларға болған гуманистлик сезимин көремиз. Бунда бир-биринин минин айтып кемситиўлер ҳәм өз-ара тартыслар ушыраспайды. Сарыбай шымшық пенен жай диалог түринде айтысады. Жарғанат 1
1 Сонда, 157-бет. Есенғазиев Өтепбергеннен жазып алган А. Кәримов.
www.ziyouz.com kutubxonasi
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пепеп айтысында шайыр Сулайм-ан деген патша меиеи жарғапаттыц образы арқалы өзи жасағаи дәўирдеги хаилардьщ
зулымлығын, әдилсизлигин езилиўши жарлы халықлардын
аўыр турмысын'айқын көрсетеди. Бул айтыста бирниип. бири
минин айтып кемситиўлер ҳәм өз-ара тартыслар ушырасады. Бул айтыста да шайырдын аш-жалацаш, муқлы болғанлығы көринип турады.
Шайырдыц айтысларынын бизиц ушын ец баҳалылығы
бунда сол дәўирдеги жәмийетлик жағдайлар, класслық қарама-қарсылықлар, езиўшилердин жаўызлығы, езилиўши
жарлы халықАардыц аўыр турмысы сыяқлы жанлы турмыс
картиналары кецнен ашып бериледи. Сарыбайдыц бул айтысларын астарлы (аллегорпялық) моппсиндегн тымсал айтысы деп атаса болады.
Қ у л ы м б е т XIX әспрднц екппшп ярымында жасаған
қарйқалпақ халқышиц белгилп пшйыры. Опыц ец баҳалы қазақ шайыры Обиўбокпр кердерп мепеи айтысы бар. Бул айтрс 1905-жылы араб ҳорибппде «Одебпяг Қазакня» деген ат
пенеи Қазандағы баспадан шыққан Обпўбпкпрдиц қосықлар
топламында жарияланады. Айтыстыц кнлемп 224 қатар қосықтан ибарат. Айтыс еки шайырдыц бпр-бнриис хат жазыўы
арқалы болып өтеди.
Шайыр биринши хатында өзиниц қосық жазыўға қызығыўшылығын билдириў менен қатар, халық арасынан аўыз
әдебиятын жыйнаўшы қатарыпда да өзии танытады. Бул пикирди оиын:
Жыйнағал сөзим толады,
Пар өгиз жеккен арбаға1, —
деген сөзлери тастыйықлап турады. Әбиўбәкирге сизиц дабылыцыз қарақалпаққа Гөруғлы бектей жетип атыр деп хабарлайды. Биринши хаттыц ен соцында;
Ойланып иним сулыў жаз,
Биз де бираз елатпыз,
Сөз билетуғын дана бар,
Иншаалла өзимде
Жөн билетуғын шама бар1
2, —
деп жазады. Буннан сол дәўирде қараҚалпақта да ақыллы,
данышпан, билимли адамлардыц болғанлығын, Әбиўбәкирдиц де оқымыслы, билимпаз адам екенлигин билемиз.

1 Н . Д э ў қ а р а е в . Революцияға шекемги қарақалпақ әдебияты тарийхынық очерклери. XI том, Нөкис, 1969-жыл, 215-бет.
2 ӨзССР И. А. КК Ф. китапханасынын, қолжазбалар фонды, инв
№ 6271, 1960-жыл, 310-бет.
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Әбиўбәкир қарақалпақлар басына бөрик кийеди. Қарақалпақ деген ким болады. Оныц Әнестен берги ата-бабалары
ким, де кәсии пенеи шуғылланады. Хорезмниц айиаласында
қанша журт жайласқан. Олардыц ел ағасы қайсы журт болады. Бизге кслген моллаларыц буларға жуўап бере алмайды. Қулымбет қарақалпақлар бөрмкти ыссыда көленке ушын
кийеди. Қыста кнпсе де, киймесе де ерки бар. Мәканым Хорезм жердиц көрки, халқым батыр, тили сулыў, — деп мақтДп дәлиллейди. Түркмеп, қарақалпақ, қазақ, өзбек халықларыныц ата-бабалары мспеп дәрья, көллери жөнинде түсипик береди.
Әбйўбәкир ец соцғы жазған хатыида жер жүзиниц халықларын жети бөлимге бөлип, усы бөлимниц ҳәрбирин айтып
бериўин сорайды. Қулымбет буған да өз билгенинше жуўап
жазып қайтарады. Қулымбеттиц бул жаўабынан оныц жер
жүзиндеги көплеген географиялық атамадағы қалалардьщ,
тецизлердиц т. б. атларын билетуғын ой-өриси кец адам екенлигин түсине аламыз. Қулымбет айтыста өз халқыныц ар-намысын, абырайын сақлаўға ҳәрекет етеди. Бул идеялар оныц
өз ўатанын, халқын, жерин сүйетуғын патриот, гуманист шайыр екенлигинен жуўмақ береди.
Қулымбеттиц айтыслары да қарақалпақ халқыныц өткендеги әдебият тарийхы менен тил тарийхын изертлеўде баҳалы
матсриал бола алады.
Қызылқумдағы қарақалпақлардыц болыс бийлери XX
әсирдиц дәслепки жылларында Сырдәрья бойыныц «Шийели» дегеп жерпнде туратуғын қазақ халқыныц шайыры Мансурды шақыртып алып, қарақалпақ халқыныц шайыр қызы
Дәме менеп айтыстырады. Дйтыс Қызылқумдағы Дәмениц
Сарыбел дегеп аўылында болып өтедн. Айтыста Дәме Мансурды женеди. Сол ўақыгга Дәме опбес жасар, Мансур отыз
жаста болады.
Дәме тек қарақалпақ халқы арасында ғана емес, қоцсылас туўысқан халықлар арасында да белгили шайыр болып
таиылады. Дәмениц зор талантқа ийе болған атақлы, күшли
шайыр екенлигин, оныц дацқыныц әдеўир елге белгили болғанлығы Мансурдыц «Хош ҳаўаз, әри шайыр, сулыў, қыз,
атыиа жацғырмақта жердиц жүзи» деген сөзлериниц өзи де
дәлил бола алады. Соныц менен бирге Мансурдыц айтыспастан бурын қыздыц жай-жағдайыи алдын-ала билип алыў
мақсетинде жыйындағы бир қарақалпақ жигитинен сорап,
еситкен сөзлерин өзиниц мына төмендеги баян еткен сөзи де
Дәмениц қандай дәрежедеги шайыр екенлигин оқыўшыға
аттыц қасқасындай танытып турады;
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«Япырмай», — деди жигпт, ырасыц ба,
Дәме менен айтысқа турасац ба?
Айтайын қыздыц жайын, тилимди алсан,
Желикпей-ақ қоя гой ырасыпда.
Ол қыздыц өз әкеси 'Гобагабыл,
Алысқа байлық пенен қаққан дабыл,
Дәўлет мол, Сарыбелди жайлап отыр,
Билмедим мәкан еткен қаншама жыл.
Еситтик қыз екенин нағыз илгир,
Талай жигит жецилгеи, ойлап билгил,
Солардыц бири болып сеп кетерссц,
Болсан да тулпар туяқ, тилпц бүлбүл .,
Бул жерде Дәмениц дацқып сле де күшлпрек танытатуғын буннан басқа да амтысларыпыц ертерокте б.илетуғьш я
еситке.н аламлардыц аўзыпан нлпп қалмаетан бурын жақын -1
нан кеўил бөлишш жазып алыпып қалыпблгаплығы адамнын
жанын ашындырады. ... Уақтыпда толық жа.чылып қалынармедн? — деген ормаида боласац. Мапсур мепен айтысыидай
айтысы бар Дәмениц басқа айтыслары болмшап деп айтыў,
я ойлаў — бул қатты келтелик болар едп. Мапсурдыц; «Талай жигйт жецилген ойлап билгил» дегеп снчп бийкарға айтылмаған. Бул айтылғанларға қарагапда Даме шанырман
•деп айтысыўға келген талай-жигитлерди айтыстан орнында
отырғызып жецип таслағанлығын ацлаймыз.
Мансурдыц да өз елиниц атақлы, күшли шайыры екенли-,
гии, соныц менен бирге,' қарақалпақларға да белгили болғанлығы, оньщ Дәме менен айтысындағы екеўиниц айтқан сөзлеринен анық көринеди. Бул атақлы еки шайырдыц айтысы
басынан ақырына шекем тартыс пенен питеди. Дәме өз елин,
жерин, халқын, халқыныц дәстүрсалтыц, кәсибин мақтайды.
Сондай-ақ Мансур да ели меиен жерин, халқын, байлықлы
таўын, булағын, дәрьясын, көлин, халқыныц кәсибин айтып
мақтанады. Қөпшилик жерлеринде бириниц сөзин бири бийкарлап, ҳәрбир тәреп өзиниц елин, жерин т. б. жоқары қойып мақтаўға ҳәрекет етеди. Екеўи Де өзЛерин бир-бирине айтыстан жецилмейтуғын жүйрик қатарында мақтап көрсетеди. Соныц менец бирге, булар бир-бириниц минин айтып, кемсите баслайды. Айтыста Қызылқумдағы қарақалпақлар менен Сырдәрья бойындағы қазақлардыц сол дәўирдеги материаллық ҳәм мәдений турмысы менен дийқаншылық ҳәм мал
шарўашылық, кәсиплери айқын сөз етиледи.1
1 „Әмиўдерья* журналы, 1969-жыл, X» 11-саны, 85-бет.
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Әҳмийетли ийтп кстетуп.ш бмр порсс, айтыстагы бир-бириииц елин, жсрип, халқын т. б. ксмситиўлерине қарап, ҳаҳыйқатьшда Доме ҳазақларды, Мансур қарақалпақларды
жек көреди ҳом бул скн елди .бир-бирипе қарама-қарсы қойыў мәписипде ксмсптксп деп түсипиўге болмайды. Булар айтыстыц дәстүри бойыпша тск бмр-бирпп жениў мақсетинде
гана ксмситсди. Тнйкарыида сксўнниц еки елди сүйиўшилик
коз қарасы жүдо унамлы. /1,оме Мансурдыц қарақалпақларды кемситкенииде; «Қарақалнақ -ҳом қазақ бастан егиз, қашаннан-ақ аралас өсксн елмпз» десе, Мансур; «Сениц менен
ерегисип айтамаи деп, қарақалпақ халқына тийди тилим»
дейди. Буннан екеўиниц де қарақалпақ пенен қазақлардыц
бурыннан қарым-қатнаста киятырган дос екенлигин, булардыц буннан былай да дослық байланысыныц үзилмеўине билдйрилген тилеклеслик сезимлерин анық көриўге болады.
Буннап кейин Дәме Сыр бойында турмысы төмен, тақыр
гсдсйлернц бар дегенде гедейлерди кемситип турған жоқ.
Ол улыўма сол ўақыттағы ғедейлердиц аўыр турмысьша жапы ашығаплық сезим билдирип тур. Бул идея Дәменниц мына
қосық қатарларынан анық көринедн;
Сырыцныц көли сасық, шөби жасық,
Жарлылар жа'лац аяқ, түси қашып,
Тац атса өгпзине жүгин артып,
Далаға шубырады асып-сасып.
Күп батыўдан көк шөптен ширкей шығып,
Зарлапып ызыцлайды зәҳәр шашып,
Қпйиз үй жыртыгыпа шөпти тығып,
Ҳсшбир жап шыга алмайды есик ашып.
Ортаға түтипликти салын қыпдан
ЖатаДы жер баўырлап бстип басып.
«Гедейлерге қараспас байларыцыз,
Айтпайды «мынаў ғой деп пайдалыцыз» .
Дәме жарлы гедейлердиц аўыр турмысын бурмаламастан
реаль көрсетиўди көзде тутады. Гедейди бай деп мақтағысы
келмейди.
Қим инанар гедейди бай дегенге,
Пулы көп төрт түлиги сай дегенге,
Шопанныц жулдыз аты жасырынбас,
Жарқырап жаца туўған ай дегенге1
2!
1 Сопда, 89-бет.
2 Сонда, 93-бет.
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Дәменииц класслық көзқарасыиа сер салгапымглзда ол
езилиўши жарлы классларды, гедейлерди сүйеди. Соплықтан
да оныц аўыр турмысына жаиы ашыйды. Ал еиди, езиўши
үстем классларды леек көреди. Оларды ақылсыз деи есаплайды. Дәме өз елиндеги болыс, бийлер туўралы Мансурға;
«Болыс болмаса аты шыққан, дедиц бе ылғый иадан өцгелерим» десе, Мансурдыц елиндеги болыс, бийлер туўралы;
|^

«Жарамлы жақсыларын жаман бнйлеп,
Болыс етип қойылар наданларыц» , —

Н""

деп сүўретлейди. Бул қарақалпақ, қазақ халықларыныц тарийхында бурын болыслық пепен бнй, ҳцмслди бсрим менен,
қазан менен надаи адамлардыц сатып алатугыплыгып еске
түсиреди.
Шайыр қыз Мапсурдыц Қызылқумдагы қудық туўралы
айтқанынап басқасыпыц барлыгыи нтприк дсн мойнына алмайды. Мансур қудықты былапышпа кемсптеди;
«Суўырып, ысырапыл тартқаидап-ақ,
Даўыл турса бурқырап шац қаплады.
Қөп қойдыц шацлақтағы қумалагы,
Жел менен қудығына думалады.
Шықса да ҳәр ғаўғадан қырық қумалақ
Илажсыз соннац барыш суў алады.
Ыссыға шыдамастан соны ишип
Сорлылар муздай суў деп қуўанады»1
2.
Айтыстыц көркемлик формасыда жүдә жақсы. Оныц
жазылыў усылы; суўретлеў қураллары, фольклорлық характеринде, ерикли, гезекли, шалыс, аралас уйқаслар менен қурылған. Шуўмақларыныц қатар саны ҳәр қыйлы. Айтысты
таярлықсыз бирден иркилмей суўырып салып, кец мазмунды
қамтыў арқалы өз-ара узақ жыр төгип айтады. Айтыс еле де
көп идеялық мазмунды өз ишине алатуғын ец баҳалы дөретпе.
Сейфулғәбит Мәжитов, қазы Мәўлик Бекмуҳамбет улы менен 1913—14-жыллардыц арасында хат арқалы айтысады.
Сейфулғабит Сәпиўра деген қыздыц атынан «Мен онсегиз
жасыма толдым. Сол сәнеге неше ай, неше күн, неше саат
болады. Неше саат дем алады?» деп жумбақ пенен жазылған
есап сораўларын береди. Мәўлик буған тез жуўап қайтармай
1 Сонда, 89-бет.
2 Сонда, 91-бет.

108

*

www.ziyouz.com kutubxonasi

иркицкирейдн. Ирнккени себепли Сейфулғабит хат жазады.
Бупнан Мәўлнк есап мәнисиндеги жумбақтын. Сейфулғабит
тррепинен берилгенлигин биледи. Буидан кейин Мәўлик жумбақты дурыс шешип, ирикпей жуўабын жазып қайтарады.
Қазы Мәўлик Шырыс классиклериниц үлгиси бойынша «Сәниўра» деген қыздыц атып араб алфавитиидеги ҳәриплердиц
тәртибине салып жумбақты арифметикалық арттырыў жолы
менен шешеди. Айтыс Моўликтиц жуўабы менен тамамланып,
даўам етилмей қалады. Соплықтан да айтыстан қыйсысыныц
жецилегенлиги сезилмейди. Бул жумбақ айтысыныц әҳмийети ҳәр бир адамныц ой-өрисин кенейтиўге жәрдем етеДи.
Октябрь революциясынан бурынғы шайырлардан Шанкөт
жыраўдыц Әргаш Жуманбүлбүл улы менен. айтысына, Тыным менен Қулмамбеттиц айтысына т. б. тоқтағанымыз жоқ.
Өйткени, булардыц айтыслары еле де халық аўзынан жыйнап толықтырыўды, анықлаўды талап етеди. Ал енди қарақалпақ халық дәстанларындағы айтысларға да анализ ислей
алмадық. Булар өзимиздиц соцғы изертлеў жумысымызда
толық анализ етиледи.
I. Т И Л Е К СОРАУ — Ж У У А П АЙТЫ СЛАРЫ
Әжинияз бенен Қыз Мецештиц айтысы1

Ә ж и н и я з:
Тосыпнан жаў келсе де тартынбаған,
Қөлдеги үйрек, ғаздай ғацқылдаған,
Қудаша, сәлем бердим көриўдек-ақ,
Жүзлериц жазғы тацдай жарқылдаған.
М е ц е ш:
Саған мен суўда турып нәзер салдым,
Ағаке сәлемицди әлик алдым,
Қейинирек турыцыз кийингенше,
Қелгеницди ғапылда билмей қалдым.
,
Әжинияз:
Биз намәҳрем, кет десец, әжеп болар,
Биздейден уялғаныц әдеп болар,
Қеткен соц өкинбегил кейнимнен,
Бақырыў кеткеннен соц уят болар,
1 Айтыс қысқартып алынды.
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Мецеш:

Биротала кетсен де бақырмайыи,
Сон.ын.нан келе ғой деп шақырмайьш,
Қыз емеспен қағынып көрсе қызар,
Көрингенге көз салып ие қылайын...
Ә ж и н и я з:
Қарындас, қуўсам қашып жеткермейссн,
Озайын десем тусьщнан өткермейссн,
Айтыўынкан, қарасам сөз соцыпа,
Қарындас, онша мени жек көрмснсен.
М е н е ш:
Усы жерде айтпаймап шебип, оцып,
Жнгнт болсац, ацДа с.сп пстпп. соцыи,
Суў ншппде үстимс кслпп қа.пып,
Мандапда сорап ма експ қыадыц муцын.
Ә Ж II II II Я 3:
Тал түсте жолым түспп келип турман,
Басыцда қайғы барым билип турмап,
Сен)маған айтпасан да сырларццды,
Қөз қарасларыннан-ақ көрип турмап.
М е ц е ш:
Басымдағы қайғыны билсец болжап,
Қайғыдан қутқарарсан өзиц қоллап,
Қайғыдан қутқараман деп алып кетип,
Мени сен сатып жүрме жолда пуллап.
Ә ж и н и я з:
Қәпестен бузып ушқан қаршығаман,
Аралдан келдим, шынын айтсам саған,
Қайғыдан қутқарайыш мақул көрсец,
Меҳрибанлық ете жақ болсан маған.

{

Мецеш:
Басымдағы бас жипти үзе алмассац,
Жалғыз өзин қайықсыз жүзе алмассан,
Меҳрибанлық етер ем, мақул дерем,
Тыныш жол менен турмыс дүзе алмассац.
ПО
*
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Ә ж и н и я з:
Қарындас, сен де жалғыз, мен де жалғыз,
Халқымыз бар, жалғызбаи дёме ҳәргиз,
Белинди буранлатып алып барсам,
Ата-апам, халқым да айтар маған алг*ыс.
Ме не ш:
Қостарынпын сспнен кеўли қалған шығар?
Жолдасыцнын шеккени иалыс шығар,
Қим барса да қызығып кетпейтуғын,
Айтыўыннан Аралын алыс шығар?
Ә ж и н и я з:
Айтсам мен әнгименин ҳақыйқатын,
Жолы узақ болса да жүрек жақын,
Қудаша, қорықпай-ақ ғой қалтырақлап,
Аўылында жүре бер, болсан ақын.
М е н е ш:
Тарысып, ерегистик биз бир талай,
Қеўилим соқса, жүрек соғар солай,
«Хан да болсан, келсапты әкел» деген,
Қөйлегимди әперсен болар қалай?
Ә ж и п и я з:
Билгиш қызы екенсен усы бойдын,
Руўхым көп түсирме ақыл-ойдьщ,
Қөрмей турмап, көзлернм қамасты ма?
Қудаша, көйлегинди қайда қойдын?
Мене ш:
Қөйлегимди жасырып, қыйнаманыз,
Суў ишинде сарғайтпа, сыйласаныз,
Танымаған адамсыз, тилим тийер,
Қудаша деп көп ойнап не қыласыз?
;
Ә ж и н и я з:
Тиймесем де тийеме тилин сенин?
Шанқай түсте шомылған минин сенин,
Қыз алысқан қудаман деп қазақ пенен,
Мазақлаў емес, дурыслы сөзим менин.
11
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№ е қ е ш:
Бизге де өте жақсы тамыр болсақ,
Қашық емес аўылым, барьш қонсақ,
Қөйлегимди жасырып қысындырып,
Жолығарсақ бир иске, сөзди қуўсақ.
Ә ж и н и я з:
Атамыз Анес-Мәлик еки арыс,
Қазақ пенен бизиқ ел қарым-қатыс,
Бәлеге жолыққандай не гүнам бар,
Жүйриклерден озарман, болса жарыс?
М е қ е ш:
Туўмалар жыйналар қуда кслдн, десем,
Шырағым дсп күтип алар, окс-шешсм,
.Жарыстан бәйгп алгап жүпрпк болсақ,
Суўдан шыгып аптысапық, болсақ шешен?,
Әжиипяз:
Суўдан шықсақ, жылдам шық жата бермей,
Қөйлегиқди кийип ал, адам келмсй,
Суўдан шық, соннан ксйнн сөйлессрмиз.
Қеширдим көп.миниқди елсстнрм.сй...
А'йт маған урыўынды, елиқди қыз,
Билмеймен жолаўшыман женинди қыз,
Қөйлегиқди отырьга кий албырамай,
Артықнан күн тиймесиқ көринди қыз.
М е қ е ш:
Той болса бай баласы қамқа кнйер,
Астында арғымақ ат алтыннан ер,
Болмаса менде қастық, дуз татпастан,
Қарама, аш көз нәрсе, көзиқ тийер?!
Әжинияз:
Көшпели халық урыўлас қырғыз, қазақ,
Қойым көп, қумды жайлар Тилеўқабақ,
Қудаша, көз тийер деп гүманлансақ,
Тезирек молла әкеқнен дуўа алып тақ.
М е қ е ш:
Жел мая берсем, минип келер ме екен?
Қудағай деп шақырсам келер ме екен?
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Нәзерп өтпей, көп етип берсем нәзир,
_Молла әкен барсам дуўа. берер ме екен?
Ә ж и н ияз :
Қасында турса әдил еки гуўа,
Түнесен, молла саған берер дуўа,
Сыясы дақ түспеген таза сыя,
Дуўаеын тақсац, болар дәртке даўа.
М е це ш:
Жолаўшы, қайдан жүрсец, сәлемиц жоқ,
Анаў-мынаў болса да әлемиц жоқ,
Молла әке, дуўа беремен деп мақтанасац,
Қасында сыяц түўе қәлемин жоқ.
Ә ж и н и я з:
Дуўа жазсам, табылар сыяданым,
Сени көрип жанып тур жығырданым,
Дуўа емес-берермен дәртке даўа,
Жүрегицнен жай таўып жаснар жаныц.
Жүрегим
Тилегим,
Дуўацды
Жүрегим

Менеш:
дуўа менен жазыдмайды,
молла сеннен табылмайды,
бир сапарға алып тақсам,
оннан сайын жалынлайды.

Ә ж и н и я з:
Жүрегиц жанса суўыт жуўа менен,
Дем салсын, молла оқып дуўа менен,
Қеўилим ҳақ молланыц, деми қабыл,
Қорықсац барайын еки гуўа менен.
Ме це ш:
Гуўацныц бири — ешек, бири-бала,
Сонлықтан, исиц болар сениц шала,
Дем салып, дуўа берип оқыйман деп,
Албырақлап жүрерсец соцын ала...
Қайнаған суў ишерсец, ишиц кепсе,
Әжинияз:
Қайнаған суў ишерсец, ишин кепсе,
Шигин орар, салы емес, шигин сепсе,
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Мүтәж болып сен жүрме моллакеце,
Қайтып келмес, кеўили бир қалып кетсе,
М е н е ш:
Қаршыға, ма, моллаке қолындағы?
Өзицдей қәлпе екен улыцдағы,
Есегин де, өзин де дым сақ еке.н, 1
Жаплардан қалай өттин жолындағы?
Әжинияз:
Қудаша, ешегиме неге күлдин?
Булақтай тасқан кеўилим пеге бөлдиц?
Бала — мениц мәдарым, ешек — атым,
Бүлбүлим — сәии мепиц цызыл гүлдиц.
М е и. е ш:
Қазақлар Орыпбордап қус алады,
Жаз 'алып, қайтарып, қыс салады,
Қум шыжғырғам мәҳолде қус кнтерип,
Моллаке, сениц қусыц ие алады?
Ә ж и п й я з:
Бул қусым қуў да алады, ғаз да алады,
Бир күнде үйрек-қоян, жүзде алады,
Алдынан қашқан анды қутқармайды,
Жиберсем сендей жақсы қыз ды алады.
М.ецеш:
Өзим атым ақ Мецеш, сицлим Дәне,
Жецгем аты-Ғаныймет, ағам қәне,
«Ацшыдан ац, батырдан саўға», — деген,
Бизлерге байлайтуғын ацыц қәне?
Ә ж и н и я з:
Геўишиц көк саўырдан, мәсиц ҳәжел,
Басыцда қызыл гежи сары. орамал,
Еки үйрек, бир қуўым бар қоржынымда,
Ақ Мецеш, қәледе сен биреўин ал.
М е и е ш:
Үшеўин бер, биреўин мен нетейин,
Үшеўин берсед алып мен кетейин,
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Молдакец үшеўинде байлады деп,
Мақтап 1.111 жеқешеме көрсстейип?
Әжинияз:
Ақ Мсцеш мен айтайьш қулағьщ сал,
Үшеўин бирдеп бсрсем, болар обал,
«Орамал топ болмайды, жол болады».
Ақ Мсисш екеўпп қой биреўин ал.
Мс це ш:
Үшеўии берсеқ алып мен қайтамын,
Огқа үйтип, суўға жуўып қайнатамын,
Молдаке, аштан өлип жүргеним жоқ,
Биреўине қазан толмас не қылайын?
Әжинияз:
Үшеўин берсеқ алып мен қайтамьш()
Үшеўин мал ийеси қыямекен,
Ақ Менеш алдында сен қуўымды көр,
Бир өзи қазанықа сыямекен?
М ец еш :

Қуўық қазан толтырмас, дем салсацда,
Бересец еки үйрегиц баҳа айтсацда,
Толтырмас қазанымды жалғыз қуўық,
Молдакс, қалай айтып мақтансацда.
Ә ж и п и я з:
Қуўым мениц семизден шайлагап қуў,
Жазы менен жолым үйде байлагап қуў.
Қазаныц толмақ түўе төгилмейме,
Салсаныз сацыўрыс дуз бен бир шелек суў.
М е н е ш:.
Бермеген тилегенде өзице еппс,
Шарийат тилегенде берме деппе?
Суў қуйып еки үйрек пен қуўыц салсам,
Сонда да зорға болар баўыры көппе?
Ә ж и н и я з:
Ақ Мецеш нени айтса, гәп болады,
Бергенимди сен алсақ еп болады,
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Нанбасан, қыз и’йниқе қуўымды сал,
Бир өзи қыз ийниқе жүк болады.
Меқеш:
Бергенид жалғыз қуўьщ гөр болама,
Үшеўин берсен маған көп бола ма,
Нар түйедей деседде қуўьщды сен,
Салғанда қазаныма жүк бола ма?
' Әжинияз:
Берип едим қуўымды сен алар деп,
Не қылса да қазаиьщ бир толар деп,
Сен айтасан толмайды деп бпр қуўьща,
Мен айтаман қайнағапда бар майы төгилер ден*
Қут үйим, жети урыўыц меп тамасац,
Електии өне бойын сай саласац,
Толмаса қазапыциыц түбп түсспп,
Қазаныц неше қарыс айт шамаеып?
Қазаныц ақ шойынба, қара шойын,
Түбинде қазаныцныц жоқпа қуйып,
Мен бир жүрген қазансыз жолаўшыман,
Ақ Мецеш, қазаньщ бер салдыр буйым?
М е н г е ш: ■
Қазаным тилегениц бар жүйеси,
Қазан ерсем қайры бар, жоқ кийеси.
Қийеси бар болсада берер едим,
Моллаке қазанымныц бар ийеси.
Ә ж и н и я з:
Қазаным тилегеним бар жүйеси,
Қазан берсен қайры бар, жоқ кийеси.
«Берместин асы писпес», — деген Мецеш,
Атын айтшы, қазаныцныц ким ийеси?
М е н е ш:
Әкем аты — Байтурсын, шешем — Бәпеш,
Сицлим аты — Гүлдәне өзим — Мецеш.
Ийесин қазанымныц мен айтайын,
Тунәўги тойда көрген аты — Бекеш,
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Меқеш:
Ақ суцқар ма қусьщыз аласар Ма?
Жапсарыма қондырсам жарасар ма?
Қусыцыз ац қутқармас қыран болса,
Бир жеринде қыранлық белги барма?
Ә ж и н и я з:
Анға салсам мен алып аяқ баўын,
Алады жылдам барып қашқан аўын,
Күп сайын қырық-елиўден қайтарады,
Саған айтсам қудаша сөздин саўын.
М е ц е ш:
Қусыцыз көп уқсайды жапалаққа,
Жапалақ шыға алмайды кирсе бағқа,
Ацлар көп туў сыртында бизиц елдиц,
Жиберип көр қусыцды бизиц жаққа.
Ә ж и н и я з:
Қусымныц пәнжеси бар илетуғын,
Тасқа салсам қамырдай тилетуғын,
Алып мен барар едим аўылыца,
Қәлпе бар ма қәдирин билетуғын?
М е ц е ш:
Қусыцпыц түри уқсар алагүтке,
Алагүт ац ала алмас, қонар шөпке,
Алагүт төгер сениц абырайыцды,
Қусым бар деп көрсетпе оны көпке.

I<

^ пӘ ж и н и я з:

Ҳаррыйтып ушқан ўақта қос қанатын,
Кез илдирмей, иледи көрген затыи,
Бүркит пе, жапалақ па, сонда билер,
Қусымныц көрген адам кәраматын.
Менеш:
Бүркит деп жаман қусты мақтай бериц,
Жапалақты суцқар деп сақлай бериц,
Ешегицниц үстинен түсирместен,
Бир түйир нәрсе бермей қақлай бериц.
117
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Ә ж и н н я з:

Туйғыным түнде тойғаи, тамағы тоқ,
Жанымда қәлпеси тур, қайғысы жоқ,
Қусымнық кәраматып көрсстейип,
Жүрегинде ашықльтқ лаўласа шоқ.
,

М ец еш :

Бул қусыц тоғай, таўда ушпаған қус,
Жазы, қызы көзимизге түспеген қус,
Бул қусым таў буркити дсй бересец,
Қәне, жнбер, көрейик, бул қандай қус?
Ә ж н п п я з:
Жнбермеймси, бул қусты қолдап жырақ,
Жпберсем жаздырмайды отс шыйрақ,
Жпберсом жа|)алайды, пайдаоы жоқ,
Бүркитпм попже салса бүрор домде-ақ.
М е ц с ш:
Бүркитиц бүргиш болса, бүре қойсып.
Қәнекей, ҳалын сынап көре қойсып,
Мүлацым болып егср ацды алса,
Жолдас болса жөнексй жүре қойсын.
Ә ж и н и я з:
Бүркмттиц бүрери бар, алары жоқ,
Жолдас болсац, жан бермей қалары жоқ,
Бүркитим алғаи аўын бере берер,
Жалынбасац, аўзына салары жоқ.
М е қ е ш:
Жаным барда, ҳешкимге жалынбайман,
Жаны жоқ, сылқымларға салынбайман,
Мениц де дүканым бар дүзейтуғын,
Бүркитицнен пәнт жесем налынбайман.
Ә ж и н и я з:
Көреййн дүканыцды, қандай дүкан, .
Көрмегенше көкиректе . болар гүмаи,
Дүканыцныц устасы дурыс болса,
Өнерин үйрениўге керек оннан?
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М е ц с ш:

Кеўилми аўа берсе, көргем қызға,
Қ.амдам адам болса да, болар қызба,
Еситкем ерсилерге елерецлеў,
Айтыцыз М1ы уқсамай ма ақылсызға?
Ә ж и II и я з:
Жақсыма, к()|)мгмцдп көргемим жоқ,
Сөз айтыи қулагымды түргсним жақ,
Кудата сөз айтасац қалай-қалай?
Кисидсм ақыл сорап жүргемим жоқ.
М е н е ш:
Кеширегөр, артық кетсе ақыл камил,
Тасқымлап күш бермейди, бул жүйрик тил,
Ацлаўсызда саған мен бир сөз айттым,
Базнасындым, басқасын сеи өзин бил?
Ә ж и н и я з:
Пәмт жерсен, сөйлей берсец жүйрик тнл деп,
Бас жерсец, уялып .сен өзмц бил деп,
Дәрьядай кеўилнцди тасқынлатып,
'Гүсиндиц бс сеп мени қара зил деп?
М е ц е ш:
Жэп-жаққа сөзлсрим кетср таран,
Қәие, бир сомлсйнк туўра қарап,
Қөрейик кслбстмцдм көзмм мсмси,
Жүрсрсец; мүмким, аўыр күнгс жарап.'
Ә Ж II II II Я 3:
Мсп өзим, мени көр дсп мақтанбайман,
Жағаласқан жамаппан жасқанбайман,
Ссн сыяқлы мунлы қыз сырын айтып,
Сөйлессе, мен оннан сыр сақламайман.

'

Мецеш:
Қуўанбассац мен жылап қалған меней,
Жеттим, деп жығылып өтер жалған менен,
Толысып киятырмап күшке толып,
Меми. қәзир жығалмайсац шалған менем.
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^ ж и н и я з:

Мақсетим шалыў емес, жығыў емес,
Суўға жиберип, мен амап шығыў емес,
Жигитлер-қызлар жетсе мақсетине,
Қим оған бере алады кери кецес?
М е н е ш:
Қуда бала, кеқесиқ жақсы кеқес,
Бирақ та дүньяқорлар жақсы демсс,
Қөтерген қусық жаман болған менен,
Айтқан сөзиц есимнен шығар емес.
Ә ж и н и я з:
Қусыма келебердиц тағы анланып,
Ол да тур ушайып дсп оқаплппьш,
Қусымпық қай жермпеи мпп тпбасақ,
Котерген жиғнт те тур шырпплппып.
Т О ЙД А
Ә ж и н и я з:
Жигитлер, салем бердик жамбаслаған,
Ҳәр жерде өлеқ айтып ҳалласлағап,
Қазақтық өлеқ айтқыш қызы қайда?
Биз келмей жалғыз өзи той баслаған?
Жигитлер:
Жигитиқ гүзет қойып қарсы жаўға,
Ақ суққарын қондырған ала таўға,
Меқеш пенен айтысып, маўқын бассын,
Қонақты алып барық ақ отаўға.
Ә ж и н и я з:
Аяқ-қолымды байлап әрўанаға,
Хожбан аға әкелди тойханаға,.
Қонақ келди, қайдасақ өлеқши қыз£>
Ашыўланып қайтпасын Хожбан аға.
М е қе ш:
Қонақты күтип жүрген қызлар қайда?
Моллакеқ келипти ғой, атын байла,
Тойханаға қонақты алып келиқ,
Ашықса ет, шөллесе бериқ шай да,
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Ә ж и н и я з:
Ишпсимен шайынды да, майьщды да,
Ацсамайман — арыў деп айьщды да,
Шақыртқан қыздьщ өзи келип жылдам,
Бсрсин ол тойханадан пайымды да.
Ме це ш:
Биз де жүрмиз амап-саў усы бойда,
Тынбастаи хызмет етип жүрмен тойда,
Кеўлин ашсын, келсин деп шақырған мен,
Умытпайман орныц бар, барсац ойда,
Ә ж и н и я з:
Қатгы тацып таслады керегеге,
Мырза Хожбан әкелди мерекеге, .
Себебиц Хожбаньщнан өзиц сора,
Елде жоқ, ерси исти еткен неге?
'
М е ц е ш:
Хожбанды, жақсы адам деп мақтамайман,
Жан күйер жек-жатым деп жақламайман,
Сениц де азмаз гүнац болған шығар?
Адам деп Хожбанды да ақламайман.
Ә ж и н и я з:
.Бергепден қолым байлап бунша қорлық,
Уйине киригқ етнпиеп бе скен урлық?
Шақырған тойга пеге бармайсац дегқ
Керсгегё байлаўы өте зорлық.
М е ц е ш:
Сөзлериц соқлығысса қысқы сецдей,
Той болса мениц меиеи келсец тсцдей,
Мецеш қызды жециўге болсац қумар,
Жезде мен де қоймайман сени жецбей.
Ә ж и н и я з:
Өлец айтсам қызлардыц аўар еси,
Қозып кетер қызлардыц делебеси,
Қьтз Мецеш, өлец айтсам,сеннен қалмас,
Әжииияз да заманныц Жийреншеси.
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М е н е ш:
Жақсы.өлен айтып берссц қурдасларға,
Қәдирицди умытпас қурдаслар да,
Өлец айтпай ойланып отырғанша,
Бугин, тойда айтқандай сөзиц бар ма?

Әжинияз:
Қыстай бермей қойып тур сөзицди қыз,
Қөриўге келип едим өзицди қыз,
Шымылдықтан шықпайсац, ылайық иа,
Қөрсетши жездеце бир жүзицди қыз?
Мецсш:
Ағаке айтып өлец ҳарыдыц ба?
Болмаса жасыц жотип қарыдыц ба?
Байтурсыпиыц қызымап, атым - - Мсцеш,
Моллаке ;>лп мепп тапыдыц ба?
Ә Ж И II II я з:
Меи өзим өлец айтып ҳарымадым,
Бир әрманым елице дарымадым.
Қазақта Мецеш де көп, Дәмеш те көп,
Бурыннан көрмегеи сон тамымадым.
М е ц е ш"
Шақырғанға бармаған сеники айып,
Той болса қалмай барар ақсақ-майып,
Қәдирлеп шақырғанда келиў керек,
Өйен' айтып, атыцды халыққа жайып.
Ә ж и н и я з:
Жийреншедей болған соц сөзге шебер,
Ел алдында мен сени женсем егер,
Намысщыл ағаларыц өлтиреди,
Женилсем Хожбаи тири етимди жер.
Менеш:
Мен айтаман өлецди кеменгердей,
Өлецди айталмайды ҳешким мендей,
Сақлап қойып қара өлен азық болмас,
Өленди айт дегенде қоя бермей,
122
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Ә ж и н и я з:
Балдызым, өлецшимен мен де сендей,
Мен де айтаман өленди Жийреншедсй,
Айтысын тойда талай қызлар менен,
Халқыма қайтқаным жоқ қызды жецбей,
М е ц е ш:
Өлецди мен айтаман ентелстип,
Жүрекке азық стин жем тилетип, ■
Жездежан ақын болсац неге айтпадық?
Адамлардыц жүрегип елжиретнп.
Ә ж и н и я з:
Ойланбайман мен басқа өлецшидей, '
Меи айтаман өлецди ҳеш мүдирмей,
Айтацын деп өлецди аўзымды ашсам,
Булақтай ағар өлец кезек бермей, ,
М е н е ш:.
Моллаке, былтыр мени көрмедиц бе?
Мениц Мецеш екенимди билмедиц бе?
Қайтқанда Аранжаннан бала менен,
Үстиме суў бойыпда келмедин бе?
Ә ж и н и я з: ,
Қөринер жүзиц жыллы, бир көргендей,
Күни-түни көрисип бир жүргендей,
Былтыргы суў бойындағы жалацаш қыз,
Сен бе едйц сынық өркеш, гаррь| ингендей
М е н е ш:
Астыма минген атым Сур қара кер,
Агады Сур қарадан соргалап тер,
Көрисиў ҳүрмет дейди уламалар,
Моллаке, көрисейик қолынды бер?

Қарағым,
Өмирицди
Былтырғы
Аман-есеи

Ә ж и н и я з:
аллахуўма -саллағала,
узақ қылсын аллатала,
;суў бойындағы Мецеш болсац,
жүрсен бе сен бийшара?
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Мен жүрмен аман-есен ойнап-күлип,
Той болса өлеқ айтып, доўран сүрип,
Аман барып, есен-саў келдициз бе?
Ата^ана, аға-ини, халқыцды көрип.
Ә ж и н и я з:
Мен келдим есен-аман халқым көрип,
Атам менен анама сәлем берип,
Не қылсацда, өзиц бил ендигисин,
Бир ақ суцқар қолыца қонды келип.
М е ц е ш:
Моллаке, өмир жасыц узыи болсып,
Үстице кийгеи тоиыц қы.чыл болсып,
Епди сепиеп жол болсып сорасайын,
Тойхапаға келнпсец, жолыц болсыи.
Ә ж н н н я з:
Мен еситтим қазақта нул қымбат деп,
Келип ёдим көрейин қаидап зат деп,
Өз еркиме қоймады мырза Хожбаи,
Қыз Мецештиц қасыпда өлец айт деп.
М е ц е ш:
Мен өзим қызыл тилге журттаи озған,
Өлецшини көргенде арқам қозған,
Жатып қалған жерицнен сүйрелеклеп,
Өлен айт, деп әкелди ме мырза .Хожбан?
Ә ж и н и я з:
Өлецге сен де озсақ, мен де озған,
Мен де сендей қыз көрсем арқам қозған,
Сәқәр ўақты болғанда қызығымды кәр,
Тосацлығым бар мениц соцырақ қызған.
М е ц е ш:
Қазақта жоқ өлецге меннен озған,
Қөргенде өлецшини арқам қозған,
Қөсилип жолым үйде жата бермей,
Жецемен деп келдиц бе молла жазған?
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Өлецге сеи де озған, мен де озған,
Мен де жақсы қыз көрсем, арқам қозған,
Қалай айтыссан солай айтыс, әй қыз Менеш,
Шайтапым сескенбейди сендей қыздан.
М е ц е ш:
Өлецге сеи де озған, мен де озған,
Қөргенде мәс жигитти арқам қозған,
Зыяны жоқ, айтыссац мен жецермен,
Киси жоқ киши жүзде меннен озған. '
Ә ж и н и я з:
Өлецге сен де озсац, мен де озған,
Қөргенде шешен қызды арқам қозған,
Жарыста бәйги алып озып жүрмен,
Айтысқаида женилерсен Әжинияздан.
М е н е ш:
Ҳешнәрсе шықпас мәзи ерегистен,
Ерегисте бир сөз кетсе шықпас естен,
Қазаққа өлец келип қонып өткен,
Сонлықтан, женилерсен қыз Менештен,
Ә ж и н и я з:
Айтсацыз жаман сөзди ацлаўсыздан,
Өзин айт, байтал бар ма, аттан озған,
Байталыцныц борбайына қамшыламай,
Байталыцды ацлап шап, жығылар жазған.
М е ц е ш:
Байталым ҳәрбир аттан озып журген,
Қазақта ҳешбир ат жоқ шацына ерген,
Байталым жүйриклиги журтқа мәлим.
Ҳәр тойда бас бәйгиге келип жүрген.
Ә ж и н и я з:
Ақ Мекеш бүгин тан ас енди жатпа,
Байталын жата қойсан болар қатпа,
«Байтал шаўып бәйги алмас», — деген сөз
Ат пенен шаўып, байталынды тыртацлатпа?
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Байталын айтыўыцнан жүйрик байтал,
Бизде бэр гүрен. айғыр шым қара жал,
Байталын куйрық жалын гүзск алып,
Арғымақ айғыр салда баласын ал.
М е н е ш:
Алайын арғымагыц алғыш болса,
Баласын сыны мен салғыш болса,
Қәйтейин, арғымағыц жибергенде,
Байталды тастай берип қашқыш болса?
Ә ж и н и я з:
Арғымағым белгили үйир айгыр,
Шапқанша шарасы жоқ туқым жаГпыр,
Өлсе мен ссннен иулын с.орамаиыи,
Арғымақ шабалмаса мойиыи қайыр.
М е и, е ш:
Қыз Мецеш айгырыцды ала гойса,
Байталға несин болып салагойса,
Моллаке, меннен көрме қудайдап кор,
Байталым тнслеп айгырыц жара қылса?
. Ә ж и н и я з:
Қыз Мецеш байталыциыц барма тиси,
Байталдыц тисин „көргеи барма кисн,
Қызыл ийек байталдан жараланса,
Қәйтейин кудиреттин қылған иси.
Меце ш:
Оцласа аллатала менин исим,
Аларман өлец менен ақыл есиц,
Қолыцда байтал түўе бир тайыц жоқ,
Билесен сен не қылып байтал тисин?
Ә ж и н и я з:
СоҒады : шебер зергер алтын шоқты,
Атады ер жигитлер садақ оқты,
Айтаман билмесем де қыз ақ Мецеш,
Байталдыц тили бар да, тиси жоқты,
М е н е ш:
Байталым, қандай. байтал көрдиц бе ееи,
Байталға жалын тартып, миндиц. бе сен,
126,
www.ziyouz.com kutubxonasi

*

Байталыциын тиси жоқ, дей бересец,
Байталымныц аўызын ашып көрдин бе сен?
Ә ж и н и я з:
Өленди мен айтаман суўдай тасып,
Ақ Мецеш байталыцды усла қасып,
Байталымныц тиси бар дей бересец,
Тиси болса көрсетши аўызын ашып?
Меце ш:
Өлецди менде айтаман суўдай тасып,
Өзиц усла байталдыц жонын қасып,
Базарға салып жүрген байталым жоқ,
Ҳешкимге көрсетпеймен аўзын ашып.
Әжинияз:
Ақ Мецеш байталыцды усла қасып,
Көрейик байталыцныц аўзын ашып,
Мен ашпасам аўыЗын биреў ашар,
Жүрмесен қолын менен аўызын басып.
Ме не ш:
Жаз болса, жарға тийип ағар Жайық,
Қазақ, орыс Жайыққа салар қайық,
Қайым өлен келгенде қайрылармыз, .
Моллаке жөн өленнен айтысайық?
Ә ж и н и я з:
Мен өзим өлен баслап айта алмайман,
Биреў айтса өлецди қайтармаймаи,
Жөн өлен айт, дәлкек айт, қайымын айт,
Сен басласан, изиннен мен қалмайман.
М е н е ш:
Аўылымнын ақсақалы Қасым, Тасым,
Бизлерди сорап барсац тец қурдасым,
Қелбетиц, өне бойыц келисипти,
Жылын не, айтшы маған, неДе жасын?
Ә ж и н и я з:
Той күни қызыл тонды кийесец бе?
Ашықлықтын отына күйесен бе?
Жылым — қой, жасым қырықта, қыз Ақ Мецеш,
Сен маған жасым сорап тийесен бе?
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Менеш:

Қырьщқа келген болсан жылыц қойды,
Қызығы қыз-жигиттиц айтпен тойды,
Мен саған жаным менен тийер едим,
Әке-шешем биреўге берип қойды.
•*
Әжинияз:
•
*
Әкец бермей не қылсын, мал болмаса,
Ишиўге айран, жеўине нан болмаса,
Ҳаўа енеден қалған жол нетер дейсен;,
Қүйеўиц алпыс жасар шал болмаса.
Меце ш:
Сур қара суў ишсдп, жем
Қысы-жазы минемсп, дем
Шал да болса, ол Бсгиш
Бсгишти боз баладан кем

бермсймен,
бсрмеймен,
өзиме жас,
көрмеймен.

Ә ж ИII II я з:
Қыз Мецеш, Бегиш ғарры бапыцдағы,
Асылған қәтебице нарыцдағы,
Ақ отаўға ылайық қыз екенсец,
Шал байыц тек өзицниц сорыцдағы...
Сеии алған — мынаў ғарры Бегиш болса,
Түнде байыц, күндиз бир қулыцдағы,
Шал да болса, өзице қутлы болсын,
Бирақ, кетпес қулақтан зарыцдағы.
Қыз Мецеш, күниц кешер жылай-сықлай,
Бегиш кетик шал да болса барыцдағы.
Ме це ш:
Айт өлецди, келмесин керилшегиц,
Усламасын бул тойда ериншегиц,
Тақсыр-аў, көрингенге мин таққандай,
Қамардай, арыў ақ па келиншегнц? ,
Ә ж н н и я з:
Жыйылып тамам-тама табынша жоқ,
Мастай сәрдар қазақтыц ханынша жоқ,
Үйимде қатыным бар айдан сулыў,
Қазақтыц он қызы бир санынша жоқ.
128
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Менеш:

Қазаққа сем жериқнен не деп келдиц?
Жоқарыдан, төменнен не гәп билдин,?
Жнбермесин обалы жецешемшщ,
Оны таслап, қазаққа не деп келдиц?
Ә ж и н и я з:
Қарақалпақтан қазаққа мал деп келдим,
Жоқарыдаи, төменнеи ҳәр гәп билдим,
Өзицдей уллы, ақып, мырза қыздан,
Елтири- сецсен алайын деп келдим.
М е ц е ш:
Аўылымныц қонған жери Сыбай тоғай,
Қазаққа сен келгели болды иеше ай?
Аларсац елтирини ақша берсен,
Елтирисин мут бермес ҳешкйм онай.
Ә ж и н и я з:
Аўылыцныц қонғаи жери болса тоғай,
Аўылыца мен келгели болды үш ай,
Мут бермесец терицди мен алмайман, .
Пулға сатып алмаса ингуш, ноғай.
Ме це ш:
Елтири жоқ, бар алсац қой-пойы мут,
Елтириге қазақтыц өзи де жут,
Амап барсац балана тон етерсец,
Тери-терсек берейин тилесец мут.
Әжинияз:
Меи алайын елтирицди сен берсец мут,
Бермесец, усымаида қалар умыт,
Тилегенде бермеген елтирицди,
Берерсец ингуш, ноғай келсе якут.
Мецеш:
Моллаке, елице қайт жыйнасац мал,
Қайтпасац, жецешеме болар обал,
Басқаға бар елтирим, саған дым жоқ.
Ишице пышақ ур да, жарыла қал.
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Әжинияз:
Мәмбет тере бас болып кследи қол,
Жүргеннен соц көп әскер қазылар жол,
Мегежинниқ санын Ийттеп неге аяйын?
Мағам десен шуршыттьщ қатыны бол,
Мецеш:
Менин менен айтысып, тиреўин ким?
Қөп ишинде сүринсен, сүйеўин ким?
Қалпақсац ба, сартсан ба, саўансац ба?
Әксцнин қойған аты, сүйегиц ким?
Ә Ж II Н II я з:
Сүриисем көн ишниде халық сүнсўнм,
Қудайым сүрннтисгсй ҳақ тплегим,
Әкемниц қойгап аты Ожпнпяз,
Сорасац — қарақалпақ мси сүйегим.
Ме ц с ш :
Қалпақ болсац — жапымсац, сарт болмасац
Сақалыца ақ енген қарт болмасац,
Бизлерден қолды жайып бир тнлерсец,
Моллаке, усы бүгин ат болмасац.
Ә ж и н и я з:
Мен тилермен, еледе сен бермессец;
Бизлерди мүсәпир деп көзге илмессец,
Мен де бир аса журттыц адамы едим,
Қыз Мецеш, қәдиримди сен билмессец.
М е ц е ш:
Кел дедиц де, мен саған келмедим бе?
Мен сениц қәдирицди билмедим бе?
Тақсыр-аў, ёле меннен не тиледиц?
Тиледин де, мен саған бермедим бе?
Ә ж ин и я з:.
Астыма минген атым Сур.қара жал,
Қөкирекке бир бөлек келди қыял,
Өзин айттыц күн бурын тиле сен деп,
Ал тиледим, қыз Мецеш, қойныца ал?
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М е це ш:

Астыма мииген атым Сур қара кер,
Сур қарадан ағады сорғалап тер,
Агаке, ақлап сөйле көп ишинде,
Еоптсс Бегиш сениц етинди жер?
Ә ж и н и я з:
Бо.пгаи соц гарры Бегиш сеииц байыц,
Длынгаа ексн онпап сорлы аньщ,
Бегиштсн сен цорықсац да мем қорықпаймвйа
Мипермеи бийесшшц сорап тайып.
Мецеш:
Дәмлесип адай, туркмеи салған бул жол,
Гүз болып мийзаи түссе қазылар жол,
Талақтай жабысқаннан айрылмайсац,
Қойным түўе, мойынымнан садаға бол.
Ә ж и н и я з:
Өлецге менде жетик, сенде жетик,
Жетик болсац, айтеацшы меидей етип,
Бәелесейин әкеце мен қалыц берип.
Меп аларман, қыз Мецеш, қатын етип,
Ақ Мецеш шал байыцды ацлайсац ба?
Ақ сақал, көзи қызыл, тиси кетик,
Өзице келер сөзди билмейсец бе?
М('н садаға болайын сеннен иетип?..
Мсцеш:
Моллаке, ашыўлаиба ойыпыма,
Ашыўлан гийнем қойып мойыныма,
Кеў’лнц соғар қолыцнан ҳеш ис келмес,
Болмаса алар едим қойыныма.
Ә л< и н и я з;
Алар болсац, ал Мецеш қойыныца,
Меп салайын қолымды мойыныца,
Қормеген ислерицди көрсетейин,
('еп мсниц шыдай алсац ойыныма.
М е ц е ш:
Келеди жиғит. қулым былғаўыма,
Ҳешбирин тецгермеймен щыдғаўыма,
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Жаз байлап, гүз жибергеи кер гүрецди,
Бир түнеп алалмайман жылаўыма.
Ә ж и н и я з:
Жаққаны бизиқ елдиц жыцғыл отын,
Өзге отындай жьщғылда жоқты түтин,
Көрейин бардасықды қыз Ақ Меқеш,
Қойнықа алшы мени бирғана түн.
М е қ е ш:
Аўылға бар десемде баралмассақ,
Барсақ да үй сыртына келе алмассақ,
Моллаке тойқанада мақтапсақ да,
Барғанықда қойныма кнре алмассаи.
Ә ж н и и я з:
Елимде айтта-тойда жүрпўши едим,
Қызлар менсп шапдап оппап күлиўши едим,
Қалай айтсан олай айт, қыз Ақ Меқеш,
Елимде ссндсй қызға барыўшы едим.
Қыз Меқеш, қыз ишипде сен көз ойиақ,
Келиспес, сулыў қызға гина қоймақ.
Көрмеге сулыў қызлар қйрақалпақта,
Балдызым, ҳэддиқе бақ ондай болмақ.
М еқеш :
Не татлы бул дүньяда, татлы екен дуз,
Биледи Меқеш десе, улы — киши жүз.
Моллаке, сеннен мен бир сөз сорайын,
Барма елиқде мендей шырайлы қыз?
Ә ж инияз:
Меқеш, мен Бегишиқди етсем мысал,
Серлеп көр, ерни жырық, тиси сойлақ,
Қазақта ақсақ, майып көп бола ма?
Төрт-бесеўин мен көрдим усы тойда-ақ.
Несибен болып, барсақ бизин елге,
Астына атан түйе минип л:айдақ,
Малсыз, пулсыз биреўге ал десен де,
Алса алар тоқалыққа, алмас бойдақ.

www.ziyouz.com kutubxonasi

М е п, е ш:
Күп салқында, азапда ел көшеди,
Кошксп күии адамныц кеўли өседи,
Қыпыгамыз көз беиен көрмегеи соц,
Қызларыцыз не кийип, не ишеди?

Ә ж и н и я з:
Жегепп мпплы палаў, ишкени ша'й,
Мпниет шмшп шаппаған мудамы май,
Қоиақ болсап, допдырып отаўына,
Жақсылар күтпп алар, кеўлинде жай,
Қолында алтын кесе, гүмис шайнек,
Ишеди ақ набатты қара суўдай,
Қой сойып, кеўлин ашып, қонақ күтер..
Сезимли бизин елдин қызы сондай.
Басына жипек жегде жамылады,
Көргеннин көзи оттай қамылады,
Оналы ўәдеси бар, өз ярына,
Өлмесе ўәдесинен табылады.
Қазаққа былтыр келдим, быйыл келдим,
Меп еле көргеним жоқ қызды ондай,
Қыз Меқеш, қонақ алмай мақтанасац,
Сен неге( бола алмайсац неге сондай?
М ецеш :
Қызларыцыз үстипе не кийеди,
Мерекеде, көшкепде ие мииеди,
Қарқалпақ дегениц-халық бола ма,
Бурынғыдан, соцғыдан не биледи?
Ә Ж И Н И Я 35
Кийеди көк саўырдан геўиш-мәси,
Өциринде өцир мопшақ, ои түймеси,
Ат қосып ҳайтта, тойда минер арба,
Отырар қатарласып он-он беси.
Билезик, жүзик, сырға көп немеси,
Бели қылдай ҳүр яцлы қызларыиыц,
Тастаи қатты төсинде қос мәммеси.
Кийинип айтлап шықса оны, беси,
Ҳеш айланбай кетпейди көрген киси,
133'
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Сен түўе ҳүрлер менен барды бәси.
Арықлап бирли-ярым қазақ барса,
Бир көргеннен қалады аўып еси.
Кө'йлеги дарайыдан, киймешеги,
Жанында жүрер баслап жеқешеси,
Орамал жибереди отырыспада.
Бир көриўден жигиттиц бир нешеси.
Алдына ҳәйкел таққан — алтынлаған,
Қулағында гәўҳар сырға жалтылдаған,
Баралмайды жанына сусты басып,
Қандай жигит болса да қалтылдаған.
Периўза алтып билезик билегинде,
Түни менен жигитлер жүрер тилегинде.
Сабыр етип шыдап тур дсген сөзи,
Жалынлар жигитлердпц жүрегинде.
Периўза яқут жүзик бармагыпда,
Жеқгелери жүреди жән-жагында,
Жецгесиие жалынып гей жигитлер,
Айналшықлап жүреди әтирапында.
М ецеш :
Еки жақсы қосылса жандай болар,
Биреўине биреўи палдай болар.
Айтыўыцнан қызларыц әдепли екен,
Жигити сизиц елдиқ қандай болар?
Ә ж и н и я з:
Жигити бизиц елдиц болар ғошшақ,
Белинде тилла қамар, алтын пышақ,
Жигити бизиц елдиқ мине сөндай,
Пашшайы дамбал балағы жипек шашақ.
Астында арғымақ ат — арқыраған,
Үстинде ақ баслы ер басы шошақ.
Басында алтын жүўен, қос сийнемент,
Қөйлекшесиниқ шашағы қушақ-қушақ,
Алтын ғубба »өткерген қуйысқанға,
Маржанлап кекилине таққ-ал моншақ. 1
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Қарақалпақ халық па деп шалжақлайсац,
Журттап озған әкец сениц байма сонша
Қарақалпақ та қазақтай уллы халық,
Көрмей, билмей, сыртынан етпе сықақ.
Үстицде бир тоқлылық кийимиц жоқ,
Мецеш-аў, екенсец ғой сен мақтаншақ.
Қыз Мецеш, ҳайтты да қой, тойды да қой,
Үйицде усла да отыр қазан-ошақ.
Қарақалпақ қазақ пемен тецбе-тец журт,
Қөрмей, билмей сыртынан қылма мазақ,
Жүн түтип, уршық ийирип, қапты тик те,
Қолыца алып кетик қазан пышақ.
Бегишке тоқал бол да жүре бер сен,
Тезек терип, бақ та жүр қозы-ылақ,
Бегишти бир жылда бир көрсен болар,
Көрмей, билмей, сыртынан етпе сықақ.
М е ц е ш:
Қалпақ келер баласын жетелеген,
Пәтия берип, қәр үйден нан тилеген,
Моллаке, елин сениц сондай болса,
Тамақ тапнай неге жүр тентиреген?
Ә ж и н и я з:
Жаз болса тама, табып шабады шөп,
Көзлери қарайғанда қара пан жеп,
Ҳәр елдиц-ондай ашы болмай ма екен?
Қарақалпақта аш қазақ буннан да көп.
М е н е ш:
Астыма мингеи атым Шубар шолақ,
Саўырсында қалы бар жолақ-жолақ,
Қазаққа тоқалыққа қызын берип,
Шаран не мақтанғандай қалпақ шүнақ.
Ә ж и н и я з:
Дәўраныц өтсе бастан аттай желип,
Қолыца қонбас, Мецеш, қайтып келип,
Қарақалпақ қыз берсе тоқалыққа.
Қазақ та жүр қызларын шалға берип.
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Қоян жылы қазақлар жутағанда,
Бизиц елге биразьт барды бүлип, ,
Жүрегин жалғаў ушын ман таба алмай,
Биразы қалды аштан жолда өлип.
Қарақалпақ келди деп тентиреген,
Қыз Медеш, сен отырсақ жөнсиз күлип.
Қүлгенше мойньща ал сен қәтецди,
Бнзге келип тәжим ет жүз бүгилип.
Қүн керди қазақлардыц қәтқудасы,
Бир қадақтай тарыға қьтзьш берип,
Соида өзиндей қызды алды тоқаллыққа,
Қалыцына бир көйлеклик бояқ берип,
Ат минип күп көрпп жүр күнсўипен,
Еле де қатнасытт жүр барып-кслин.
Түскенпсн соц шегп опыц тоқалыққа,
Ецирсп, бозлап пталт;) ксттп српп.
Қарақалпақта баў сабап, пап жаба алмай,
Тоқал болып, мал бақты, тсзск терпп,
«Қүнелткеннин күни артық» деген сөз бар,
Қөп қызлар жылап жүрди азап көрип.
Қазақтыц қарны местей қәтқудасы,
Шал менен қуда болды Дәўран сүрмп,
Қыз Мецеш, күлмей-ақ қой қарақалпаққа,
Жетим-жесир күн көрди, жылап жүрип.
Ме ц е ш:
Дурыс-ақ, байларым көп, дәўраи сүрген,
Қызлар көп тоқаллықта азап көрген,
Қацғырған қазақ болса қарақалпақта,
Қаяқта қарақалпақ көп жутап жүрген.
Ә ж инияз:
Мен де келдим қазаққа азап шегип,
Бирақ та буўынларым қалды бекип,__
Бул заман келме-гезек сондай заман,
Онын сен несин айттыц сықақ етип?
М е ц е ш:
Моллаке, сенде ойнап дәўранын сүр,
Қазаққа келген қалпақ қатынын көр,
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Ийтлердей күшиклеген шубырысып,
Ертнп ол балаларын ие қылып жүр?
Ә ж и н и я з:
Ақ Мецеш апаларьщ жүрген дағы,
Баласы жылап, қылмай ерген дағы,
Әкееи бир бояққа берген апац,
Теркинлеп төркинине келген даг-ы.
М е ц е ш:
Өленди мен айтаман ои жасымнан,
Атандым ақын Мецеш жас басымнан,
Бул тойда жүрген мениц ойнасым бар,
Көп жүрме, қақалама-й кет қасымнан.
Ә ж и н и я з:
Қарағай жабайы ағаш, терек емес,
Аўылыц сыбай қонған- ерек емес,
Ел мақтаған қыз ба деп келип едим,
Маған да сендей қатын керек емес...
М е ц е ш:
Қазаққа быйыл келдиц, былтыр келдиц,
Қатыныц балац таслап не деп келдиц?
Аўызыц жап, оцлап сөйле қарақалпақ,
Менин қатын екенимди қайдан билдиц?
Ә ж и н и я з:
Қазаққа былтыр келдим жаттымдағы,
Несип еткен дузларды таттымдағы,
Қеледи неге ашыўыц қыз ақ Мецеш,
Билмесемде қатын деп айттымдағы.
М е ц е ш:
Моллаке, былтыр жатсац, быйылда жат,
Ерик өзицде мында жат, елице қайт,
Қөп адамнын ишинде қатын дедиц,
Мени қатда дегеницниц себебин айт?
Ә ж и н и я з:
Айтаман мен себебин муцлы Мецеш,
Ақсақал алпыс жасар байыц Бегиш,
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Алпыс жасар киси менен бирге жатсан
Қояма қатын қылмай тириде ҳеш.
М е и е ш:
Моллаке, изиддемеи, сен кетпесед,
Қурысын Медеш атым, саған ермесем,
Қатынлығым мойныма қояалмайсад,
Қалпақтан еки молла гүўа етпесед.
Ә ж инияз;
Ақ Медеш ырасыд мен шынлаймысад,
Сөзиде сөзим үстем адлаймысад,
Гүўам жоқ жалғыз «қосшым» бар қасымда,
Жалғыз қосшымныд сөзни тыдланмысад?
М с д е ш:
Мен өзим ҳеш теменн ойламайман,
Гүўадды таўып кел деи қыйпамайман.
Даў етсед еки гүўад ҳозпрлсп кел,
Жалғыз қосшыдныд сөзин тыдламайман.
Ә ж инияз:
Гүз болса қумнан қоян қуўар қусшы,
Ақ Медеш -ҳәрбир сөзид балдан душшы,
Гүўа етип жаўласқанша қыз ақ Медеш,
Нетеди барлап келсе бизид қосшы?
М едеш :
Моллаке, бәлким қосшыд бармас тағы,
Барса да ҳеш темени билмес тағы,
Ақылы жоқ, еси жарым есер қошшыд,
Барса қайтып өзиде келмес тағы.
Әжинияз:

Қошшымныд ақылы пүтин барды еси?
Қайтар изинен басына тийсе тиси,
Қошдзымныд өзи менид көп инсаплы,
Ишинде қайтпай барма оны, беси.
М е д е ш:
Қошшыдды қандай екен, көрсек екен,
Таўлардыд қызыл гүлин терсек екен,
Қошшыдды көп ишинде көрип турып,
Одан сод бир жуўабын берсек екен.
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Ә ж инияз:
Қошшымнық мусылманды кескен үртын,
Өткен күни қошшымныц алдым муртын,
Таўлап жонған таяқтай сырты сулыў,
Қөремисец ақ Мецеш сыйпап сыртын.
Қошшымныц айыбы жоқ, қылығы жоқ,
-Мин тақпас ҳеш жеринен халқыц, журтыц,
Қошшымды қолыца услап көзиц көрсе,
Қозғалар сонда-ақ Мецеш сеиин қуртыц.
М ецеш :
Сизиц ел бизиц елден бир кеш кейин,
Баққан малым кеўлиме инантайын,
Сөзине мусылманныц нан моллаке,
Болмаса сениц кеўлиц жубатайын.
Ә ж и н и яз:
Бир байлаў сөз айтайыи шешесец бе,
Шеше алмасац бул тойдаи кешесец бе,
Ақ Мецеш мениц кеўлим ынандырсац,
Қызбан деп сен бир анггы ишесен бе?
М е ц е ш:
Мен езим байлаў сөзди шеше алмайман,
Шешпесемде бул тойдан кеше алмайман.
«Ҳақта болсац ант ишпе» деген сөз бар,
Қөп ишинде мен антты ише алмайман.
Әжинияз:

. Шабылып жүйрик пенен тайдыц тағы,
Майрылып ошағыцнан қалдыц тағы,
Ҳақ болып усы жерде ант ишпесец,
Мойныца қатынлығыц алдыц дағы.
Ақ Мецеш айт өлениц қойғаныц ба,
Айтпаға өлец таппай қалғаныц ба,
Журттан озған жүйрик деп еситиўши едим
Таўысып шабысыцды қойғаныц ба?
Ақ Мецеш былтырғыны көрмедиц бе?
Бағана мен женермен демедиц бе,
Айтысып мениц менен бәс келмессец,
Былтыр-ақ суў басында билмедиц бе?
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Қ О Н А Қ Т А

. М еиеш :
Қонаққа ақ ки'йиз сал, кел ғәнийбет,
Қоиаққа атлақғанша тәрбнят ет,
Қыйын қыстаў болмаса жумысьщыз,
Моллаке, бизйц үйге түсленип кет?
Әжинияз:

Қыз Мецеш, түсленбеймен, қондырмасақ,
Қонаман, көрпе жаўып топдырмасац,
Қөрпе жабады екен деп қуўапбанмап,
Қоналқама бир қозы сопдырмасан.
М с цс ш:
Қонағым, кетсец қайтыл кслмспсец бе?
Бизлерде қозы жогып бплмспссц бе?
Семизлиги қойда жоқ, қошқардап туў,
Питсў саўлық мен сонсам жсмсйссц бе?
Ә ж и н и я з:
Қон десец, қонбай Менеш не қыламан,
Сениц ҳәрбир сөзицди сағынаман,
Тамақты тәлймсимей мен жемеймен деп,
Сонда да саўлық деген аты жаман.
М ецеш :
Қылмады екеўимизди несип қосақ,
Палдай татыў болар ек жупты болсақ,
Семиз бир саўлық сойсам, сбйдырмайсац,.
Жерсен бе сойсам семиз питеў түсақ1.
Ә ж и н и я з:
Түсағыцды мен ушын сой демеймен,
Өзин сойсац, Ақ Менеш мен қой демеймен,
Қыз Мецеш, қозынды сен көзиц қыйса,
Қозын турып, тусағыцды мен жемеймеи.
М е ц е ш:
Мал тапсац, кирей сал. да, Бухарға бар,
Мыцқ етпес, көп жүк артсан бир қызыл нар,
5 Түсақ — саўлық манисинде.
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Моллаке, қозы жесен сояйын мен,
1Сорпа болғандай дым жадаў бир қозым бар,

Ә ж и н и я з:
КеДдим мен көрейин деп сол қозынды,
Үмит үздим еситип мен сөзицда,
Ат терлетип алыстан сорап келдим,
Мен дссен, қыз Мецеш, сой саў қозьщды?
М е ц е ш:
Семиз ет жесен болар кеўилиц тоқ,
Соятуғьш Саған ҳеш саў қозым жоқ,
Бир қабырға кенже туўған бир қозым бар,
Сүйеги қатып, семирип, ержеткен коқ.
Ә ж и н и я з:
Семирди де, ержетти қозы сениц,
Семиргенин көрмейди көзиц еениц,
Төсине сол қозынныц қол толғандай,
Соймайсац, қыймағаннан өзиц сенин.
М е н е ш:
Тақсыр-аў, жас қозыны сен сой дейсец,
Қозыны жерсец тағы келе берсец,
Алдында саўлық етине бир тойып ал,
Ушынарсац қозы етин бирден жесец.
Ә ж инияз:
Қыз Мецеш, мал сеники, қалай етсец,
Қелмеймен ашыўланып қайтып кетсем,
Ушынсам, жазыларман, үш күн жатып,
Өзицдей кексе қызға ушықлатсам.
М е ц е ш:
Бир дәртице жарар-аў ала байтал,
Жолаўшы қосарыца қосақлап ал,
. Аўырыў қозым турып, саўын сойсам,
Ол ўақта болмай ма екен тақсыр обал?
Әжинияз:

Жайлайды Жайық бойын жағалбайлы,
Мецеш, бир сөзиц ашшы, тилиц майлы,
Ҳүрметлеп саўлығыцды сойсац маған,
Саўабы бар, ҳешқандай жоқ обалы.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Гүз болып, мийзап түссе, қа'йтар кийик, /
Мергенлер кийик аўлар, шоқай кийип, /
Қозы сойып, молланыц пәтиясын ал,
Волмаса жеп кетермен у|>лап сонып,
М ецеш ;
Моллаке, суғыц өтти қозыма мениц,
Бул қозыма нәзериц сицди сениц,
Қозымды сойып, пәтияцды мен алайын,
Нәзериц қайт болмасын енди сениц.
Ә н< и п и я з:
‘Кем емеспен қызыл тишт' Шериияздаи,
Қолузлық алып кетеем сепдеп қы.здап,
Алтыипап апдары бар ул туўарсац,
Қозы соГп.ш, потия алеац Әжпцняздаи.
М с ц е П1:
Меп сойайын қозымды, ырзалық бср,
Көп болғанда моллаке бпр еапып жер,
Жаны қудай жолына, етп саған,
Қолым жайдым моллаке пәтияцды бер?
Ә ж и н и я з:
Мецешжан, баққан малыц семиз болсын,
Бахытлы бол, толғатқаныц егиз болсын,
Қойдай қозылап, егизлеп қоянлардай,
Төрт жылда туўған балац сёгиз болсын.
Он жылда • отыциыц басы улға толсын,
Далац, — дән, малға, қалтац — пулға толсын,
Қостарыц менен Мецеш қоса ағарып,
Жүргеде ул-қызларыц жолға толсын.
Балаларыцныц бәри де батыр болсын,
Жамылғаны жаў кирмес шатыр болсын,
Айбаты артсын, ул хәм қызларыцнын,
Баҳадыр — бири мыцға татыр болсын.
Пәтия алып қозы соймай мени алдасац,
Толғатып туўған балац терис келсин,
Ишинде өз тецицнен кем болғайсац.
Қешикпей, узақламай байыц өлсин!..
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щақ Қызы Дэме менен цазақ шайыры Мансурдьщ

1-варианты

\
М а н с у р;
Тьщлацыз, сөз сөйлейди ақын.Мансур
Атагы бул үлкеге болған мәшҳүр.
Азыраҳ бгф мысал гәп ацлатайын,
Ацғарғанға содсптсн ашылған дүр.
Болады ҳаслым-аргын, шубыртпалы,
Мәкан жайым — Шийели, Сыр, Жутпалы,
Жигирма бес жасымда барған едим,
Бай елге қум ишинде қудықтағы.
Жайылды Қызылқумға ақынлығым,
Қитаптан қаншама сөз нақыл қылдым,
Ол елдиц қанша жыйын, мәжилисинде,
Жақсылардыц алдында айтып жүрдим.
Қанша күн өтти сөйтип жүргенде мен,
Қөп тердим несийбемди ел ишинен.
Жетпейди бенде сирә буйырмаса,
Жуўырып, көргенге қол созғап менен.
Буйырған напақамды жүрдим терип,
Шөлдиц слиц аралап, жортып-желнп,
Қәдирли қарақалпақ жыйынына
Шақыртты сол күнлери биреў келип.
Бармақшы болды соған тамамы халық,
Шақырған еситкеи соц хабар алып,
Журт айтты; «Бул жыйыида шайыр қыз бар,
. Қәие, сеи айтыс» дедй маған барып.
Бармақшы болды соған тамам халық,
Шақыртқан барлығымнан хабарлакып.
Абайлап қалайықтыц әцғимесин,
Айтыстырмай қоймасын билдим анық.
Барлығымыз қалмастан жүрдик енди,
Жолы да қарыўлы айтқа күплик еди.
Еситип көпншликтнц әцгимесин,
Айтыстырмай қоймасын билдим енди.
Мереке болғаи екен уллы жыйын,
Қондырған жүзден аслам тигип үйин,
Аўылдын ақсақалы бөлыс-бийин.
Жипектей шыйратылған бар минези,
Дэме қызды мақтайды жигит сөзи;
«Хош ҳаўаз, әри шайыр, сулыў қыз» депг
Атыиа жацғырмақта жердиц жүзи.
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Қызды көрген жигиттиц бори талып,
/
Бизден де жмйи-жийн хабар алып,
/
Болысқа шайырынды айтыстыр деп,
/
Жаўшылар келе бсрди көн ҳәл салып./'
«Сабыр қыз, — дедн болыс ашыўланьщ, —е
Алыстан келип еди ншршап-ҳарып, {
Азырақ демин алып тыныҳҳан соц,
Қөрермен шайыр қызды өзим барып...»
Шашына гилен алтын тағынғаны,
Ҳалҳалы мерўерт сырға жағындағы,
Онбестен он алтыға жана келгеп—
Гүл дәўран өмиринин, шагыпдагы.
Аппақ тнс, қыйқаш қасы, қызыл жүзп,
Тоқпақтай бурымлары өткпр км;:н,
Адамда буппап артық сулыў туўмас,
Болмаса жопмсттегп ҳүрдиц қыыы.
Қо./1да ал1ып бплезпк, гоўҳар жүзпк,
Мыса,;п.1 қум1.1р|.к,қадай белп ,үзпк,
Қыз ма1'ап қарап турды ойлапды да,
Сәпленпп, саўлат тогнп, көзпп сүзнп,
Мен сонда қыяллапдым тура қа.мып,
Жәмәәт жән-жағымда ту]) қамалып,
Шеттеги қарақалпақ жигитииеп,
Қыз жайын билдим анық сорап алып.
— Япырмай, — деди жигит ырасыц ба,
Дәме меиен айтысқа турасац ба?
Айтайыи қыздыц жайын тилимди алсақ,
Желикпей-ақ қоя ғой ырасында.
Ол қыздыц өз әкеси Тобағабыл,
Алысқа байлық пенен қаққан дабыл,
Дәўлет мол, Сарыбелди жайлап отыр,
Билмедим, мәкан еткен қаишама жыл.
Еситтик қыз екенин нағыз илгир,
Талай жигит жецилген, ойлап билгил,
Билмедим, мәкан еткен қаншама- жыл.
Солардын бири болып сен кетерсен,
Болсац да тулпар туяқ, тилиц бүлбүл.
Бар сулыўлық сол қыздыц бир басында,
Қыпша бел ҳешбир миц-жоқ тулғасында.
Бир аўылдын малынын қуны жетпес.
Тағынған сәўкелеси, сырғасына,
Вир минезин айтайын — тәкаббырлаў,
Ойлап жүр «келеди деп, ким қасыма».
Қосықты сеннен бурын айта салып
Тағады неше түрли мин басына.
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Жигиттиц бул сөзипе зәррсм ушып,
Қайтын келдим әўелги қыр басына.
Мен барсам, қыз үйине кирген екен.
Үй иргесин айнала түрген екен,
Щайырлардьщ қызығын көремиз деп,
Қөишилик үй қасында жүрген екен.
«Ол келмес, өзим излеп барайын» — деп,
Жыйыпга сол қыялда келген екен.
Қосықты шарыдлатып қоя берди,
«Шайыр усы» дегепди билген екен.
Д ә м е;
Аман-есен жүрмисец, ақын аға?
Айып етпе алдыма шақырғанға.
Шайырлық өнерине исеибесец,
Қасымнан алыста тур жақынлама.
Ябыдай келте бақай, мойныц қысқа,
Ғарғысац жығыларсац ақыры жарға,
Қешиў бермес тецизге келип қалдыц,
Алды-артыцды шамала, ғапыл қалма.
Екиншй жуўап айтып билдир тағы,
Өзицниц атыц бар ма, затыц бар ма?
Бул сөзиме ойланбай жуўап қайтар,
БОлмаса шайырмаи ден тақылдама!
М а н с у р;
Биз жүримиз аман-ссен, сен де ҳарма,
Сен тециз болсац, меииц көзим лсарда.
Жарды айттыц, жарқабақты билмей турып,
Дәме қыз буннан басқа сөзиц бар ма?
Қарағым, айып емес «кел» дегениц,
Өзи келсин деген соц мен де келдим.
Қелсем де досты танып, душпан көрип,
«Қасымнан алыста тур, келме» дедиц.
Атымды затым менен билдирейин,
Қелиспес буған жуўап бермегеним.
Болады ҳасылым арғын шубыртпалы,
Несип-ғайып, Сарыбелге быйыл келдим.
Өз атым-шайыр Мансур ҳәм жәце де,
Жақсыларға сайрайды тилим мениц,
Шайырсынып ат, түйе сорадым ба?
Сен өзиц шақыртқан соц келген едим.
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Д әм е;
Шақырттым еситкен соц хабарыцды,
«Етпейин — дедиц, — айып, аға, — буны»
Кеўлице мейли келсе, келмссе де,
Усласам табжылтпастан табанывды. /
Жарды көрип жалтақлаў — ябылығьщ,
■Тоқтатып аз да болса шабысыцды.
Ақлысып жардан ушқан жапалақтай,
Жоқары көтермейсен қабағыцды.
Шаўқымшыл қопал жигит көринесец,
Жақтырмадым қырынлап қараўыцды,
Мейли жақын келсец де, кслмессц де,
Алыў қыйын қәлеген талабыцды.
Үш өлип, үш қайтара тирнлсец де,
Парт болып, қуўсырарсац тапаў[.)цды.
Елицнеи жал1-ыз жүрпц шөлғе кедднц,
Қарағым айып смсс, «кел» деғецниц,
Ҳақ кеўил, баўырайы кец слғе келдиц,
Желигип кеўлиц жамаи тасқан екен,
Алдыцнаи табылғап соц көрмсғОпиц,
Айтыста бетиме жаи келмсйди деп,
Болама кеўлиц көкке өрлегепнц.
Болыс-бийлер болмаса аты шыққан,
Дедиц бе ылғый надан өцгелерин.
Ат, түйелер алмасац менсиндиц бе,
Шарўаныц шапан шекпен, жегделерин, т
Сен сыяқлы талайлар бизге келип,
Аралап алар елдиц тецгелерин.
Шақырттым айтайын деп усы сөзди,
Белгили жумысым жоқ сенде мениц.
М а н с у р;
Дәме қыз, бәрекелла билгеинце,'
Қайылман таўып айтқан минлерице,
Жаныца жақыныцды жармастырып,
Ҳәркимди жүргиздиц бе илгериге,
Жапалақ болсам саған бармаспедим,
Бағана көрип үйге киргеницде,
Қалыпсан суцқарыцды танымастан,
Ҳўолдас боп жапалаққа түнде бирге.
Бир болса жигитлигим болған шығар*
Орын жоқ буған сениц күлмегице.
Жецилесец дегендей сөз айтасац,
Қөрермен шыц исенсец тиллерине,
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Елимнеп жылғыз жүрип быйыл келдим,
Болысты, 'жети урыўды быйыл көрдим,
Келгеи соқ халық жақсысын қәдир тутып,
Жақсыға сол себептен үйир бЪлдым.
Берейнн сөзлериқе тегис жуўаи,
Шешилсин кеўлиқдеги түйинлериқ,
Адырайын сөздиқ парқын ақламайсақ,
Сыйлағапды билместей сыйырмедиқ?
Д о м е;
Әй аға, тилиқ тартық, шешеп екен,
Кеўлиқ дым жүйршс сөзге көсем екен,
Сыр берип жүрегөрме халайыққа,
Демесин, ел қыдырған есер екен.
Мен сениқ билмедим бе минлериқди,
Абайлап тартып сөйле тиллериқди,
Шығады оттай лаўлап сыртқа сөзиқ,
Көрсетип қояйын ба бир көримди.
Өсекке епли екен тилиқ, жағық,
Қойнымнан услап едиқ түнде кимди?
Өзиқе жақсылықты жөн көрмедиқ,
Ямаса өнериқе исенгеп бе едиқ?
Қанша мақтап басықды көтерсеқ де,
Сөзиниқ бәлеси көп жерден келдиқ.
Ат жейтуғын _арпаны тамақ етип,
Сырдағы тақыр гедей елден келдиқ,
Тикенектей тийеди ашшы тилиқ,
Есиқде сақланыпты шеқгеллериқ.
Елимпиц дәўлетине көтерилип,
Байғус-аў, ылайық па желиккениқ?
Ақылық анық кәмил жигит болсақ,
Адамды ҳайўан менен теқермедиқ.
М а н с у р;
Дәме қыз билдиц шешеп екенимди,
Бойымнан таппай, тақтық неше минди?
Сегиз ай болды шөлге мен келгели,
Журт билип неге айтпайды есеримди?
Бар екен сөзге жетик шайырлырыц,
Гәпимди жалған деме, бул нақ шыным,
Елди-елден, жерди-жерден кемситесеқ,
Балалық минезиқ бар ақмақлығық.
Айтабер, өз минимди шамалайман,
Сопда да жуўабынды тамамлайман.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Дурыс сөзге беремен дурыс жуўап,
Бурыс сөз айтсақ тоқтал қалалмайман.
Түбинде қыз емессец сеп бнлимли,
Омманнық узын ацқан дорьясы, —
Әўлийелер жайлаған жср бурықғы,
Қарасац он саўсағыц тегис емес,
Қайда жоқ азлы-көпли елдиц мини?
Қөтерип өзицди-өзиц мацтаған соқ,
Сырыцды ағац сениц енди билди.
Елим менен жериме тилиц тийди,
Берерсец енди мениц тецлигимди.
Д ә м е;
Әй аға, басыциан мин таппадым ба,
«Меннен мип таппаГгды» деп мақтапдым ба?
«Бнр таўда бир кпГткпеп» птлге келген,
Жан шақ кслмес дсдпп. бе қапталыца.
Бийшара-аў, елпп, хожа, я төре ме,
«Тилиқ тийди» дегеимц басқапық ба?
Бар дейди мыц мийпеттс бир роҳәт,
Жериқди мақтай берме журтқа бупда,
Сырықныц гөрдей түнек төлелери,
Жалац аяқ, жарқырап төбелери,
Жаздыц күни көйлекснз шекпен кийип,.
Гедейицниц қуўраған шекелери,
Жерлериц айқыш-ўйқыш а-тыз-шелли,
Табылмас жолларыцныц төте жери.
Сөзимниц етириги болса егер,
Айтып бер «тап мынаў» деп қәте жери.
Айтпасақ сен жаман деп қуры қумды,
Айтарсац минлегенде қудыгымды.
Гедейдиц ала жазлай шыйқылдатқан,
Мақтаймысақ қаўсаған шығырыцды.
Қырғаўылға дузаққа қылын жулып,
Қуйрықсыз қор қыласац туғырыцды.
Елинде бир-бирине исеним жоқ,
Қөбейтип, қатыиларша сыбырыцды,
Гедейиц жүреди қыялланып,
Желбегей жени болмас қол суғарға,
Қөгине тарысынық кийим алып,
Тапқанын саўдагерге тығар бәрҳа,
Ал Мансур, сол гедейдиц бири өзиц,
Айтпасам қылығынды болмас тәнҳа.
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. М а н с у р:
Дәме қыз, айтылмаған сырьщ бар ма,
Таслап айт өтирикти, шыиыц бар ма?
Айтқаныцныц барлығын дурыс дейик,
Тағы да бизге тағар миниц бар ма?
Қарақалпақ сарац ел, қайыры жоқ,
Сақый деп өтириктен сулыўланба.
Биз қазақтыц баласы Сыр бойыида,
Жазлап, қыслап жайлаймыз қыр, ойында.
Сырдағы тамашапыц бири де жоқ,
Мақтанасац қырдағы қуры қойыца.
Мийнетсиз рәҳәт жоқ қайда барсац,
Ҳарамлық, тек рәҳәт жайда қалсац.
Қөмирге көк тецге алармедиц,
Гүзинде қыймылдамай жайға қалсац,
Түн жатып, түсиц қашып, Самарқанға,
Күниц бар ма түйени айдамасац.
Дәме қыз, бул сөзицниқ шын ба бәри?
Журт тыцлап, сен айтсац жоқты-барды,
Шетинен малға толы журт бола ма?
Айтаберсен аз емес мыцда жарлы.
Халқыма тил тийгизип, тентекписец,
Бар бизде тоқсап тоғыз масайығы.
Султанныц Қаратаўда Сырдаи арғы,
Ол .таўдан шыққан байлық'қайнап тасып,
Дәрьяға ағып қуяр жылғалары,
Сағасы ол дәрьяныц Хаитәцирден,
Аягы алысларды суўғарады.
Усыпыц бәри де бар еллеримде,
Сөзиме я болмаса исенбедиц бе?
Булақтай қайнап ағар дәрьяларым,
Қумыцды Сыр бойына тец дедиц бе?
Қүн ыссы, көлецкесиз, көклеми аз,
Сый болмас Қербалапыц шөллеринде,
Ат минип, асып ишип жүргеинен соц,
Айтпадым айыбыцьтзды сизлердиц де.
Беллестиц маймылдай-ақ ҳайўан менен,
Көрерсец жемтигицди тецгелимде.
Айтылмаған тасқын сөз тағы да көп,
Айтып қал көзиц жетсе жецбегице.
Қемситтиц келместен-ақ гедейсец деп,
Мақтаныў — көримликке келгениме?
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Д ә м е;
Ал яға, сөйлейин шьпп>1м менен,
Сорасац мәлкм болар сырым елдев.
Ьоиыцдағы көрингсм мипиқди айтнай
хоқталып тартылады тилнм недед?
Аиыбыдды айтпастан отыр едим,
Мииман деп қэдир тутып күни менен,
Қарадалпақ «сарад» деп бир сөз айттыд
■Уарламаи өшире ғой үнидди сед.
Қарадалпад ҳәм дазад бастаи егив,
Қашаинаи-ад аралас өскеп елмиз
Жери саз, суўы тыныц болгяц мепеп
Қоныссыз дор болады шалдар тециз’
1 үрли жемис ('гилнн мннўаланса,
Тедиздеп де артыцмнш дазган кериз
Iамаша думдп болмай, кнмде болсын,
Асы көн, адшасы мол, аты ссмиз.
Қөмир слгып аипм1)1:{ кок тсцгепи,
Қәсиби елимиздиц коптсп бсрп.
Кийгизип жазыларды нарга артын,
Ьамарқанд, Бухара барып төгср жери
дәр нардыц цырыц тецгеден жүгин сатып
Жыззақтан үн алады, шеттен берги, • ’
Усымыд бәри де шын, жалғаны жоқ,
Қосыққа бийкар гәпти алғаным жоқ.
1 ИЛИЦДИ байлайман деп талпьшсад да,
Сеннен қорқып тоқталып калғаным жоқ
Ундемесем кетесед едирейип,
Жедил минез жигитсед салмағыд жоқ.
Сасқалақлап сөзиднен бүклемерсед,
Шонтықлықтан сөзиме тиклеиерсед,
Билемен Сырда әўлийе көп екенин,’
Не пайда' қәдир тутып күтпеген сод.
Сырыдныд сылдыр бақай адамлары,
-Уәдесинде турмайды табанлары,
Азаннан кешке дейин сумлық ойлап,
Жоқ сирә ақыреттен хабарлары.
Көп әўлийе^ болған сод, аяқ асты,
Жол таппай алапаға шабар бәри.
Жарамлы жақсыларыд жаман бийлеп,
Болыс етип қойылар наданларыд.
Парқы жоқ айтқан менен өз қәўимид,
Өзинше пәп-пәкизе, минсиз бәри,
Биздеги болыс-бийге, байға келдид,
Бир емес, бәринен де пайда көрдид’
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Селтсцлеп семизликти көтерс алмай,
«Ишемеп шекер салып шайга» дедиц.
Арғымац ат, түйеден нар болмаса,
Кеўлим жоқ тайлақ пенен тайға дедиц.
Қайырлы елиц менен жериқ болса,
Жалғыз өзиц тентиреп қайдан келдиқ?
Сырыцнық көли сасық, шөби жасық,
Жарлылар жалац аяқ түси қашып,
[Тац атса, өгизине жүгин артып,
Далаға шубырады асып-сасып.
Күн батыўдан көк шөптеи ширкей шығып
Зарланып ызыдайды зәҳәр шашып.
Кийиз үй жыртығына шөпти тығып,
Ҳеш бир жан шығалмайды есик ашып,
Ортаға түтинликти салып қыйдан,
Жатады жер баўырлап бетин басып.
Шабады жазлай қашы, гүзде қарық,
Шақырып, бирин-бири излеп барып,
Қасласса бир-бирине жала жабар,
Ҳақлық та, ҳадаллық та болмас парқ.
Бул нәрсе мақтансац да елинде бар,
Аман болсац көрерсец барып гүзде.
Оцыц түўе түсине енбес бизиц жақлар,
Журтыцды тецгересец неғып бизге?
Исинип тақылдаған тацлайыц ба?
Болмаса даўға қылған далбайыц ба?
Ери арық, семиз Сырдыц қатынлары,
Соры көп еркегиниц мацлайында.
Суўда жүзген балыққа қармақ салып,
Үцилип отыраДы жар бойында.
Күнде жаўлық-көйлегин жуўып алып,
Ҳаялы жуўытпайды шац бойына.
Елицниц ерси исин умытыпсац,
Ал аға, есте сақла, ал ойыца,
Сыр қатыиы көйлегин бүрмелеген,
Қынама қара бешпснт түймелеген,
Базардан бәсекиге таўар алар, .
Б.әри бир, бай болмайсыз кийген менен.
Журтыцпыц әўел бастан әдети сол,
Сен өзиц қанша мақтап сүйген менен.
Гедейлерге қараспас байларыцыз,
Айтпайды «мынаў ғой», деп пайларыцыз
Елицдй қанша мақтап көтерсец де,
Бизиц журтқа белгили жағдайыцыз.
Жыл бойы бнр дүпья деп күи-түнициз,
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Өтеди гөр-гүмирандықта айларыцыз.
Қай жақта айтылмағап ҳасыл сөзиқ,
Бар болса айтатугып келдн гезиц,
Қәдирли болмай негып келип қалдын,
Елиде айыў жигит болсац өзиц.
Еситтим гедей жигит деп сыртьщнац,
Айтайын жасырмастап тур ғой көзиц.
Жел сөзге жылмацлағап епли екенсец,
Шайырша шарықлаўдан шетте екенсец,
Сөзиме мениц айтқан қасарысып,
Қөп болса «елиц жаман» деп кетерсец.
Сыртыцда көп жаслар тур адырангап,
Тилиц тийсе қамшыны жеп кетерссц.
Бийшара, қацғып жүрни сорыц қайпап,
Қәйтейин, айта бсрссм өкпе етсрссц.
М а п с у р;
Дәме қыз шыпыцпац коп нтпрпгпп.,
Уятсызсац, ашылгаи бетпц бурып,
Бетиме айыбымды баса ма дсп,
Өзгереди сезикленил ссппц түриц.
Сениц менен ерегисип айтамап дсп,
Қарақалпақ халқына тийди тилим.
Айырдын таўды қумнан, Сырды қырдан,
Қутырған екенсен ғой қудай урган.
Ал енди минин мен айтайып,
Табарсац қандай пайда қурғыр буннан.
Ағылтып айтпайыншы саспа Дәме,
Шымшықтай турымтай ҳәм қырғый қуўған.
Ҳаслы бенде болған соц елде мин бар,
Мин айтпа күшли болсац сөзге дилўар.
Алланыц қылғаи исин айыпсыз деп,
Дәлилли ҳәр нусқадан көргеним бар.
Суўы — сүт, топырағыцды алтын дейбер,
Болмайды Сырдан ҳешким буған қумар.
Айтайын атын атап бирим-бирим,
Қарашы шөлиц менен тец бе булар.
Жаз күнлери жайлаған қуралайы,
Булт өтпес асқар таўлы беллерим бар.
Үйрек ушып, ғаз қонып ғацқылдаған,
Шалқыған шағалалы көллерим бар,
Жез писенли берзенка ататуғын,
Ҳийлели, шаққан туўған мергеним бар,
Минекей сизин жерден артықлығы,
Елимниц усындай көн ермеги бар.
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Жаз жайлаўы — Сарысуў, саласы бар,
Сырты кен сексеўиллик қарашубар.
Жери боз, саз топырақлы, ажырықлы,
Айдыи тақыр ат шабар даласы бар.
Султанға зияратлап жылында бир,
Қыслатып қойын айдап тағы шығар,
Нәзирге теқге берген есап емес,
Апарғаи ат ҳәм түйе қарасы бар.
Аздырмас, жасларына ақыл айтып,
Халқымныц қарт-қария данасы бар.
Шөлицде бул нәрсепиц иышаны жоқ,
Халқыцныц буған қанша шарасы бар.
Қайырға қатар питкен талларым бар,
Тал арасын жайлаған малларым бар,
Тас гербиштен жасатып әйнек қурған,
Қысыида отырарлық тамларым бар.
Гедей деп Сырға тағы қалыц қайғы,
Бул сөзден кегиц сениц алынбайды.
Қой айдап, түйе жыйнап бақпаса да,
Азығы телегинен арылмайды.
Сизлерден хошәметти берип малға,
Жарлысы байға барып жалынбайды.
Қөклемде түрли дақыл себиледи,
Қос айдап, кетпенленип егиледи,
Гүз болса сопыц бәрин жыйнап алып,
Тапқан дәни қайғысыз желинеди.
Халқымиыц әўелден-ақ дәстүри сол,
Жамаилап не дёсен де кемимейди.
Дәме қыз, сөзиц бар ма айтылмаған?
Бар болса тағы билдир айтып маған.
Дәлийли жоқ гәплерди көп айтасац,
Бәлеге жолығады жай турмаған.
Салмағы жоқ, сабырсыз түриц мынаў,
Төрели кецес шықсын қай тулғацнан.
Өтнрик сөз айтыўға ериибейсец,
Әри бай, әри сақый елим дейсец.
Әўеле шатпақ сөзди өзиц баслап,
Сен мепи қалайынша жецил дейсец?
Қол салып қай жеримди көрип едиц?
Салмақсыз, түби жуқа териц дейсец,
Жақсы сөзге келмейди ҳеш бир ебиц.
Алды-артын ойламадыц ҳештемениц,
Сен шоқалақ болсац да, асқар таўман,
Жығылғаидай қәўпим жоқ сеннен мениц.
Дәмежан, мен буйра нар, жазыцды тап,
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Бир сөзиқде айтылды жүк берерин.
Гедей деп көп кемситтиц бизиц елди,
Кемситиў қыялыца дүзиў келди.
«Адасқанныц алды жөп» дегеидей-ақ,
Өз миницди билмейсец өзнцдеги.
Дәлил менен көрсетип көзицмзге,
Бир аз-ырақ айтайын сизиц елди.
Берекети бар дедиц Қызылқумныц,
Таўыспай өтирикти узын қылдық,
Уялмап өтирикти шындай айтқап,
Баласац әжеп тәўир қызық жүзнц.
Бунда жоқ шалқар тецпз, қанплр булақ,
Турады қай жерицде Қыдыр бут.111..
Сизиц елде жақсыпыц борпп кпрдпм,
Дәм айдап быпыл кслпп өрпслсдпм.
Қудай айдап колгоп ооп, шарац бар ма?
Бәриниц бармагыпап жомпс жодпм.
Мәмилегс көпбейсец коўлпц ооқ:.1'р,
Айтқан сапып көбойдп коГ|полорпц.
Жаман кецес шыга ма жақсы адампаи,
Қасыма сирә жақын кслнпподпп.?
Қудай өзи берген соц шарап, бар ма?
Шай емес шекер, шийрин тек ишкепим.
Мен шөлден адам көрдим ҳәм билимли,
Бәри де бнлип атыр қәдпримди.
Шайырлық ат көтерип атырганда,
Жайып жүр Қызылқумға дүбйрпмди.
Жолын үлкен болсын деп өзгелерден,
Мықлап берди ат, түйе нәзиримди.
Өнеримнен көрдим мен пайда қумнан,
Қайыр көрдим өперди жыйғанымиан.
Ат мнндим, ат жетедим, бәри ырас,
Қоцырат, Арғын, Қыпшақ, Найманымнан,
Ат, тонын алып едим, билип айтшы,
Қарақалпақ қай беги, қай байыцнан.
Сөзимнин енди келди салмақлары,
Айтайын тымсал менен, ацла тағы,
Пышық та бойы жетпей айтқан екен,
Сасық деп жайған гөшти шанарақтағы.
Сеи Сырдыц шөбин, суўын кемснткендей,
Бар ма шөлдиц баў-бақша, шарбақлары?
Суўырып исирапыл тартқандай-ақ,
Даўыл турса бурқырап шац қаплады.
Қөп қойдыц шацлақтағы қумалағы,
Жел менен қудығына думалады.
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Шықса да ҳәр ғаўғадан қырық қумалақ,
Илажсыз соннан барып суў алады.
Ыссыға шыдамастан соны ишип,
Сорлылар муздай суў деп қуўанады.
Сырдьщ зор дәрьясы бар, булақ — таўда,
Ат пенен сиз саласыз қумға ғаўға.
Өлшеўли еуў аласад арқан еалып,
Тырбанып қара жерге салып саўда.
Қызылда жүргеи елдиқ көзи ашылмай,
Өмири өтип кстер жэнжел-даўда,
^Кабанда жүрген елсен, отар малдай,
Я Бухар, я 'Гүркистан, Қоқап бармай,
Мырзақньщ тақлап алған ақ билеги,
Шүйке бас, мойны кир-кир тоқаллардай,
Табанынық жарығы тоқсан тилик,
Жалақаяқ зырлайды отарбадай.
Шалағай келер шылғый бойдақларық,
.Үстине кийип алар бар тапқанын,
111а бады шала өлтирип тойда атларын.
Қорпнсе сен сыяқлы жарлық табан,
Турады қоқырайып қой баққанық.
Бул сөзди айтып турман сынайын деп,
Туллапып отырмысақ жылайын деп,
])||:1пц. елдиқ қызлары кийер мақпал,
Қ|.и:амалы ақ көйлек, алтып илгек,
(лш олўаи тазалықтық иарқын билер.
1 !е қылса да пәкизе Сыр адамы.
Қөнлспш қатыпларық жамап кийип,
Жыртыгынап жылтырар шығанағы.
Барабар алыс'1'агы (.'.пбирь мепеп,
1\ые1.1пд,т жсш жалга ылагады.
С.ырды мипеп, ашна сен сөз жарасын.
1 сдсп дсп ажыраттық журт арасын,
Жел сезеди олай-булай желппн өтип,
Қапладыц пердеқ менеи бир парасын.
1'!лнмде жақсымап ба, жамапмап ба?
Сеп жаман дегеи мспен түепес күн де,
Болсам да Сырда қарсақ, шөлге келип,
Арыелан,. айыў болдым саўап бунда.
Үнеми жүйрик, шебер үлгилиқ мен,
Сен к^рмеген өмирйм көп алдымда,
Айтаса-қ‘жигитлерди сыртымдағы,
Умтылса арашалап турма тағы.
Бир сөз бар, ерегиссе ер өледи,
, Тилдиқ' қыйып қорыққаннан тек турмағы.

www.ziyouz.com kutubxonasi

1 идирип неден сассын бүгеженлеп,
Тилдин, жоқ бастан бурын қырқылмағы.
Дәме қыз, сөзди айтып таўыстын ба?
Жаманлап ашып салдыц аўыз Сынға.
Сағырдыц мойнындағы амапатын,
Ишинде беккем сақла аўыстырма.
Жас бала, жесир қатып, кәйин жүртыц,
Биреўлерге даў-жәнжел таўып турма.
Өз басыцныц саўлығыц ойлана бер,
Мени қудай қолласын қәўип қылма.
Ацласац усы сөздиц бәри ҳасыл,
Абайла ақсарсац сен он жасыцпап.
Халық сыйлады өнерли болгапымпап,
Ойлансам қосық кетпес толгаўыммап.
Өз шамамды ацғарыи ж үртш ем соц,
Орын алдым срлсрдмц оц жағымам.
Бул көғптт, т о ш л т салғам жүйрмғммен,
Қалма Доме, онлағам жолларыцпам.

/I, о м (':
Ал аға, жалғап сөздм амттыц амық,
Уятсыз деп бетиме жамаў салмш,
Айыбымды жасыр дем жалымбапмам,
Болсац керек дацқыма сырттан қамық.
Сен еплеп қанша жалған айтқан мепен,
Қеклемейди кец пейил бизиц халық.
Қөринген жасырынбас көмгеп мемем,
Байғус-аў, қай аўқалыц мен көрмеген,
Бизиц елди қаралап сөз айтқандай,
Зәлелиц бар ма сирә шөлден көрген?
^ Сықылсыз нәментайсац мақтанасац да,
Түсинбей қэр нэрсеге ербецлеген.
Жайсыз деп жамапладыц жүдә қумды,
Мақтадыц көлиц менен булагыцды;
Қөк орай шалғыным деп мақтанасаа,
Қөлдеги сасық қамыс, қопағынды.
Берейин сөзлерице толық жуўап,,
Сал мине, шайыр Мансур, қулағыцды.
Қуўраған қуўрайларыц көп десец де,
Инанбайман жалғаннан еплесец де,
Саўысқам, алағарға мэлим қусыц,
Айтайын ҳақыйқатыи жек көрсен де,
■Боласыз қоян сойса қой сойғандай,
Қөринбес қолы ашық төкпе сенде.
Қөли көп деп мақтадыц Сырларыцды,
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Сары суў, Сырдан арғы қырларьщды.
Мақтаған мергенлериц күн көрип жүр,
Атып жеп муштай қоян, қырғаўылды.
Сыр бойық тикен, қызыл шеқгел шығар,
Қайырына азлап тал енген шығар,
Қөл жағалай қашыўшы шошқаларды —
Бир талай мал деп көзиқ керген шығар.
Нәзирге ат ҳәм түйе деген сезиқ,
Ешейии көтерилген кеўлиқ шығар,
Арақ ишип м.әс болсақ, мал не керек,
Соған бергеи есапсыз теқгеқ шығар.
Бийқәдир аяқ асты қылмағанда,
Болар ма если жигит елдеқ шығар.
Қеқеске ҳасыл сөзге кем екенсеқ,
Деп едим; шешенлерди жеқген шығар;
Елпилдеп шам айланған ширкейлердей,
Жазған ай, мийнет айдап келген шығар.
Ал аға, сениен сырды жасырмайман,
я төмен, я жоқары асырмайман,
Ақласақ әқгимеме нәзер салып,
Тасқа шабар ақ балдақ ҳасылдайман.
Сен аға, қәдириме жетсеқ анық,
Гәўҳардан жанған шырақ тасықдайман.
Сабырсыз, салмақсыз деп кемситсеқ де,
Түбипде сенмен озбай басылмайман.
Мақызы әқгимемниқ артық-емес,
Тек ғана жалғыз атым насыбайдан.
Сен аға, айыбықды ақламайсақ.
Антқаиға ашыўланып қалмағайсақ.
Болсақда тили-қ желли, ерииқ епли,
Қеқ жазы кийгизерлик иар болмайсақ,
Көшкенде кереге артып минер кемпйр,
Қыйсық төс, бақыраўық көликсеқ бир.
Қим инанар гедейди бай дегенге,
Пулы көп, төрт түлиги сай дегенге.
Шолпаниық жулдыз аты жаеырыпбас,
Жарқырап жақа туўгап Ан дегенге.
Кемитпе Қыдырсыз деп Қызылқумды,
Буннаи сен пайда көрип, кеўлиқ тынды.
Шығады түрли кеқес көмейиқнен,
Өнерсиз жигитсеқ ғой демейин мен.
Қазақтан асып келген азамат деп,
Бизиқ ел келген бойық етти иззет.
Қөзиқе тарыдай да көринбепти,
Батсақ да мыйлығықнан ишип бизден,
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Ким билер қөдирицди буннан дртық,
Болыстыд ҳүрметине ылайық доп,
Жай бердик бәримиз дс төбемизден,
Ойлайман сенид мынаў жүрисиднен,
Шьщқан деп өз елинен безгенинен,
Ол жақта қәдиридди халқыд б.илсе,
Тентиреп неге келдиц өз елиднен?
Сен қанша айтқан менен шөлде мии жоқ,
Тек ғана ағар булақ, көллерим жоқ,
Қарақалпақ сарад деп кемситесед,
Келсин деп шақырса да келгенид жоқ.
Шалқайып бағынбаған байға бурын,
Бәлени сеи шығардыд елдсги жоқ...
Бурқый бер, салмақлы сөз тапсад егер,
Ҳәркимди қудай урсып сасса сгср,
Мийнет деп тек қулық-гы ксмснтпесец,
Басқасын айтқаиыдпыд жа.мган дейбер.
Ағай-аў нлимнеп бар талабыдыз.
Қолыдда қэлем-қагаз, жарагьгдыз,
Ел ишкен булақца тсд та.ча қудық,
Бар болса ҳәр нәресдеп хабарыдыз.
Буныдды өтирик дед айта алмапмыз,
Сол себептен таймай ту]) табапыдыз,
Жүрместен жалад аяқ геўиш кийиў, —■
Ыссыға бизид еткен ҳамалымыз,
Бизиц журт ат минеди арғымақтан,
Қуйысқан, гүмис жүўсн жарқыратқан,
Күнде жыйын-мереке, бәйги қосып,
Қызыққа, тамашаға халқым батқан.
Елиднид еркегинен- қатыны бий, .
Киргени тас қарадғы жер төле үй,
Болған сод еркегинен мәртебели,
Ҳаялы иззет етип көрсетпес сый.
Қай бағқа, қай дәўлетке мәс ҳаялыд,
Бар болса жудырықтай басыдда мий.
Саған сөз айтып болмас қонбаған сод,
Сырдан гедей келип жүр одбаған сод,
Бәри де сыпайыдай сыр билдирмес,
Тек ғана жалад аяқ болмаған сод.
Ағажан, сынадыд ба сырымды алып,
Билдиц бе минезимди, минимди анық?
Жоқ нәрсени қыялдан табаман деп,
Қыял сени қыйнады мийидди алып.
Ешки, қой, ешек, бәри аттан озбас,
Марал болмас Үстиртке сыйыр барып,
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Билмейсец басыца мин болған жерди,
Бизиц шөл өз кеўлицниц толғап жери,
Сыр бойынан жәбирди көре-көре,
Қацғырған қара басыц зордан келди.
Қалай шер, айыў болдым дейсец шөлде?
Жар тас көп, мәзи ғана турған елде.
Усайсац Сырдыц қарсақ түлкисине,
Абайла, қалдыц журттыц күлкисине.
Бул айтқан сөзим. сирә жалған емес,
Улыўыц жайылып тур журт ишине.
Ал, аға, қайдан билдиц ҳақ кеўлимди,
Ақсатып байқадыц ба баста минди?
Жақсылар жәрдемине сүйенди деп,
Қөрдиц бе бир қорғалап сасқанымды?
Қазақтыц хан қарасы қасында тур,
Түсир сен тиреп турған аспаныцды.
Жоқ ғой деп ақын який шайыр қумда,
Қарақалпақ, қазақты айырдыц ба?
Қелсец де көкирек керип, «жарлыман» деп,
Жасқанып айтарыцнан айрылдыц ба?
Нәсият айтқансығая болдыц маған,
Айтылды әзиз қәйним ҳәм қайнағам,
Ән, аға, мынаў сыйқыц — жалғыз жүрсец,
Айрылып ел-журтыциан қацғып жүрсец.
Отызға' келгеинцше орын таппай,
Мудамы қырсығыца кеткен исиц.
Бпз бепен ерегисип ерсингендей,
Бар еди қай демсўшиц, қапдай күшиц?
\>щ пмем ада болмас гпднрмссем,
Тоқтатып ала алмапсац түбинде сеп.
Қоқырайып, қыцырлаиып кейинесец,
«Чырдағы гедснлигиц — миииц» десе.
Бай болсац Сырдап сыртқа шықпай жатып,
Болмай ма басқа журтқа жуўырмасац.
('):ит.иип. айыбыцды оапц аштыц,
Ақыл кем, болғап мепеп тилпц шсшеп.
Бнр создн жаца тлнтыц ылнп-талыл,
Буғап жуўап айтайып толық амық.
Даўласар опбес даўды ғешше жигит
Қөп екси мацлайыцда сорыц анық.
Биреўдиц ар-намысыи қорғағандай,
Қслдин бс иоепим хат қолыца алып,
Қолыцпам келсе мени апарып бер,
Отырсац жақыи жерден орып алып,
Антасац әдстицдп халқыцдағы,
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Қыз қашырыў — Сырдағы салтындағы,
Бир қызға — отыз күйеў, он қудағай,
Сыр елин әллеқашшан апт урғаны.
Қосығьщды торла да, толғана бер,
Жерицди тоқсан мақтап қолға ала бер,
Ақылыц Әплатундай зор болса да,
Сорланып өз елинде қорлана бер.
Мансур менен Дәме қыздьщ айтысы
2 -варианты

М а н с у р:
Ал, тыцла, сөз сөйлейдп ақып Мапсур,
Лақабым ўалаягқа болғап машҳур.
Толғапып, бираз сөздп ацлатайьш,
Сәдептеп ацлағапға ашылған дүр.
Болады асылым Арғып Шубыртпалы,
Шийели мәкан-жайым, Сыр жутпалы,
Жасым бар-жигирма бесте, барған елим —»
Ели бай қумда жатқаи Қудықтағы.
Шашылды Қызыл қумға ақынлығым,
Қитаптан қаншама сөз пақыл қылдым,
Ол елдиц қанша жыйып-можилисииде,
Алдында жақсылардыц айтып жүрдим.
Қанша күн өтип кетти буныц менен,
Мен келдим несийбемди терип елден,
Жетпейди буйырмаса бенде сирә—
Қөл созып, көрингенге жуўырғанмен.
Буйырған напақамды жүрдим терип,
Аралап шөлдиц елин жортып-желип,
Қарақалпақ Қәдирдиц жыйынына,
Шақырды сол күнлерде биреў келип.
Бул тойға жүрмек болды тамам халық,
Шақырғын еситкен соц хабарласып,
Ол тойда ақын қыз бар-қарақалпақ,
Оныц менен айтысасац, деди барып.
Барыўға таярланды тамам халық,
Бизди арнап шақырған соц хабарланып.
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ЛГ);и"м1Пс;1м \;1л;и"!ьщты11. ицгпмсспи,
Қомм.тсып тмтыстырмти бм.мдпм тпық.
Тоўскслго бел байлап тойга _жүрдик,
Жол сксм жтрамлы ттқа бмр-ақ күмлик,
Ллыпттп тт жиберип, . 1пақыргаппан
ЛГ|гысп.1рмтм қоймасып аиық билдик.
Мср('КС бо.игтм сксп уллы жыйын,
Қомдыргтп жү.тдсп тст тмгпп үйпп,

Түсмрдм оў('Л бтс.птп прстпмсм —
Ед баслап, сьезд қур!'тп болыс, бпйиц.
Таярлаған үйине түстик барып,
Жатырмыз ҳәр тәрептен хабар алып,>
Журт жыйналды, ел толды дегенди айтып,
Ҳоркнмлер келип атыр хабар салып.
Лйқтслы адам екен, күнниц көзи,
Қ1.13 Дәме-боз баланын, айтқан сөзи,
Опи оидай, сәни мундай саўлатлы деп,
Дүнкилдеп, бара жатыр, жердиқ жүзи.
Жтқсы Қ1ЛЗДЫ көргспмпп, бәри талып,
Магтм да тйтын атыр хабарланып,
Гюлыеқа ақынларды айтыстыр деп,
Ҳоркимлер келип атыр хабар салып.
Ол тйтты-пркплпцлер бмраз ўақыт,
Лл!.1стти бул жолаўшы келген ҳарып,
Iя|тл(>р де. жайласайық, демди алып,
Хтлайық толық келип болғаннан соц,
Тыцл.армыз өзимиз де бирге барып.
Тап. ттты, түс те аўды, кедди песин,
Халық асыгым күтиўдс күпнпц кешин,
Қаллн етип амтысып, ие айтаман—
Дегсп талай ой-қыял алды есим.
Сол моҳәл, қыз Дәмеден биреў келип,
«Лқы11 қыз шақыртты, — деп хабар берип,
Ол тйтты:—иркилсе өзим бараман деп,
Лмтысыўға менимен келсин ерип.
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Қаи үйге сени алып барайық деп,
Көп болып қызығьша қарайық деп,
_Даладан молла Мэмет песпр келди,
"Екеўицди айтысқа салайық деп.
Жөнелистик үстине барайық деп,
Қандай екен, айтысып қарайық деп?
Кецестик келе жатып өзли-өзимиз,
Өленди бурын айтып салайық деп.
Қыз Дәме бизди көрип, шықты тысқа,
Усаған бақшадағы тоты қусқа,
Болмаса Қап таўында жүрғен порп,
Адамға пите бермес опдай пусқа.
Қып-қызыл еки бети айдан болып,
Тартылғаи еки қасы 'жлйдай болып,
Топ қыздан ерегйрск шығып турды,
Жалтанлап, қысыр емгеп тайдай болыи.
Сыймайды билезикке аппақ бмлек,
Қийгени неше түрли ҳасыл жипек, ’
Көргенде қыздьщ түрин усыланша,
Толқыды неше түрли бизиц жүрек.
Шашына сап-сары алтын тағылғанын,
Сырғасы мерўет маржан жағыидағы’
Онбестен ои алтыға келген жасы,
Ол өзи жүрген екен қағынғалы...
Аппақ тис, қыйққаш қасы, қызыл жүзи,
Шашымен көмиледи басқан изи,
Адамзат қанша айтқаимен буидай болмас,
Ьолмаса бейиштеги ҳүрдиц қызы.
Қолынын бәри толған г-әўҳар жүзик,
Мысалы қумырысқадай бели үзик,
Алыстан қарап турды, «мен» дегендей,
Назымен ҳ-әрбир түрли көзин сүзип.
Мен дағы қыялландым тура қалып,
Жән-жағымда халық тур қоршап алып,
Шеттеги бир жигитке қарақалпақ,
Қыз жайын билмек болдым сораў салып.,.
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Жо.м1.1к'11.1м о.м жпппке өзнм борын,
Пркн.мдп о.л дн м;н-;.ш көзпп салып,
Оуглп сплем бернп, бастац-аяқ,
>К| 1п пк е амтып өмтим сөзимди аиьщ.
()./| аГп гы: — сеиин бунын. ырасыц ба?
Л.пме кр.пбеп б|Iр кецес қурасац ба?
Ап Iа С|I>111 ципдиц жайьш, тилимди алсац^
Қуў тацлаи, жс.ликпей-ад тынасац-да.
О.л ды.мдыц өз оксси-Тобақабыл,
Л.мыеца байлыц аепсп кеткеп дабыл,
Доўлетпен Сары белди жайлап отыр,
Ьилмеймен мәкан еткен қаишама жыл,
Бплемен цыз Дәменин дацқын ол гүл,
Жецплгем талай жигит ойлап билгил,
Бпреўи сен де соныц боп кетерсец,
Лигып дүлдүл болса, тилиц-бүлбүл.
Ол қыздын бир мини жоқ өз басында,

Бул күнде ондай жан жоқ ҳаял-қызда,
Антанын: — бир мини бар тәкаббырлаў,
Жүр озп, келеди деп ким қасыма?
Бори алтын қулағаныц сырғасы да, .
Жобалап, көп тағады мин басыца,
Өлсцдн сештен бурын айтып салып,
Жатқарады қынсайтын жамбасыца.
Опланып, мен қарайман қыз жасына,
Қоркыиыш келди сол гез бир басыма,
Жигиттиц бул сөзине зәррем кетип,
Қайтып кслдим баяғы қыр басыиа.
Меп барсам, қыз да үйге киргск екбн,
Алдымда қыздыц үйи илгери екен,
Қызығын екн ақыппыц көремиз деп,
Жыйылған үйдиц сырты дүрмен екен.
Мен бармасам, үстиме келмек екен,
Айтысып, күшин сынап билмек екен,
Өлецди бурын баслап қоя берди,
Айтысқа келгенимди билген екен.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Жүрмисе-ц аман-есен ақып, ҳарма.’'
Алдыма айып етпе, шақырғанға,
Өнериқе шыин сепгеп ер болмасақ,
Қасыма алысламасақ, жақынлама.
Келте бақай ябыдай мойнық қысқа,
Қарғысақ жығыларсақ, ор бар тыста,
Өткелсиз бир дьрқяға келип қалдық,
Шамала алды-артықды бул айтысқа.
Күшиқди сына өзиқ, алдық барла,
Өткелсиз, тирелип тур алдық жарға,
Сөзиқди ориы мепсн таўып сөнлс,
Жоққа урыпба, тиреи айт, сеиим барға.
Ал сөйле Бул отырғаи жериқ тар ма?
Өзиқниқ атық бар ма, затық бар ма?
Ойланбай усы жерде жуўап қайтар,
Болмаса ақыимап деи тақылдама.
М а н с у р:
Биз жүрмиз аман-есен, өзиқ де ҳар ма?
Сен теқиз болсақ, мениқ көзим жарда,
Жарды айттық, жарқабақпен келмей жатып,
Дәме қыз, буннан басқа сөзиқ бар ма?
Қарағым, айып емес кел дегениқ,
Өзиқ келсин'деген соқ меи де келдим,
Келсем де дос тутынып, душпан көрип,
Қасымнан алысламасан, келме дедин.
Мен атымды, затымды билдирейин,
Қелиспесе буған жуўап бермегеним,
Бабамыз туў көтерген ёр Уққаша,
Тақланып, тақлап алған дөқгелеғин.
Болады ҳаслым Арғын-шубыртпалы,
Дәм айдап"быйыл Сары белге келдим,
Өз атым-ақыи Мансур, елге машҳур,
Сөйлетер жақсылардын ермеги едим.
Ақын боп, меи сеннен түйе сорадым ба?
Сен өзиқ шақыртқан сон келген едим,
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Ҳәркимлсрден еситип билгеп едим.
Д ә м е:
Шпқирттым, еситкен сон хабарықды,
Қылманмап дедиц аға, айып буны,
Кеўлице келесдағы, келмесе де,
Тағамап диабсклстип саған мииди.
Ацлығап тышқапды жапалақ-яцлы,
Жоқары көтермейсец қабағыцды,
Өр минез, кербаз жигит көрииесен,
Жақтырмайман қырынлап қараўыцды.
Сеп байқа, қатты ескен желге келдиц,
Плпцпсн алысырақ шөлге келдиц,
V1П өлип, үш иреттен тирилсец де,
Пантақта ацсап жатқан елге келдиц.
Сеаплди жибискениц—терлегениц,
Алдыцпаи табылған соц көрмегениц,
Бул елдс мағап ҳешким тец келмес деп,
Бола ма қуры ксўплдсп өрлегениц.
Жақгырмаймаи шекелеп қараўыцды,
Мсппсп сеп алалмайсац қәлеўицди,
Үш о.апп, үш тирилссцде, мен саған жоқ,
Ашыў мепсп қуўс1>1рсац да тапаўыцды.
Болмпсп, болыс ценеп бий аты жақсы,
Дедпц бе бәрнн падан өцгелердиц?
Алмасац ат, түйспи менсинбеймисец,
Шараўапыц шанап, шекпси, жегделерин?
Бурыппап сеп сыяқлы ке.лгеп гсдей
Аралап алатугыи тецлелсрин,
Шақырдым айта'й|>ш деи усы сөзди,
Пплепдей жумыеым жоқ сенде менин.
Мойиыцды еалбыратпа, уўайымлап,
Ал еойле, гезегицди бердим сениц.
М а н с у р:
Даме қыз[ Бәрекслла билгенице,
Қайылман таўып айтқан минлерице,
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Төсице жақыньщды жармастырып,
Ҳәркимге устатып па еи илгерисе?
Жапалақ болсам, сағап жармаспас ем,
Бағана көрип, уйге киргенимде.
Қалыпсан, сунқарыцды таный алмай,
Жолдас боп жапалақ пенен түнде бирге.
Ол сөз бенен жеце алмайсан, жецилесец,
Тоқтарман таўып сениц минлерице,
Қалмаса Мансур атым мениц қурып,
Ақыры бир шығарман мипберице...
Бар болса жигитлигим болгап шығар,
Орьш жоқ буған сеппц күлмегпце.
Меи емес қорқа тугып ол сөзице,
Қөрермен сенген болсац тиллерице.
Жел сөзге желиккепде қалыспаспан,
Ақын Мансур ат кештим елде мен де,
Денецди көтерип ал сен де мықлап,
Жарасац шабыўылға күнде-күпде...
Елимнен жалғыз жүрип, быйыл келдим,
Болыс пенен жети урыўлы елди көрдим,
Жеткен соц халық жақсысын қәдир көрип
Жақсыға сол себептен үйир болдым.
Берейин сөзлерице жуўап таўып,
Шешилсин ойға алған түйинлериц,
С®з парқын ацламайсац адырайып,
Сыйлағанды билместей сыйыр ма едиц?
Д ә м е:
Ағатай тилиц артық шешен екен,
Жүйр_ик қыял. Қандай сөз десем екен?
Болмасына сыр берме халайыққа,
Биреў күлер деп: — мынаў есер екен.
Мен сениц билмедим бе минлерицди?
Абайлап тартып сөйле тиллерицди,
Жалындай боп шығады ҳәрбир сөзиц,
Тарқатайын қурысқан көн терицди.
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Төсиме жармасқамын қашаи көрип—
Қойпымнап усЛап едиц түнде кимди?
Ж.арыссац тоғыз емес, тоқсап түрли —
Шабыс пенен өткерермен күнлеримди.
Өлпце жақсылықты жөн көрмедиқ,
Ойымша, өперице сен сенбедиц?
Қанша мақтаиып, басыцды көтергеннен,
Шөбипсн болесп көп жерден келдиц.
'Ат жейтугыи арпапы, тамақ қылған —
Сырдыц бойын жайлағап елден келдиц.
Ашшы тилиц тийеди тикенектей,
Есипен кетпейди екен шецгеллигиц.
Елимниц дәўлетине көтерилип,
Ылайық па байғус-аў, желленгениц?
Ақылыц анық камил жигит болсац,
Адам мснен ҳайўаиды тецер ме един?
М а н с у р:
Даме қыз, жаца билдиц шешенимди,
Ьопыма та 11паГ1 тақтыц пеше минди,
Меп кслгелп сегпз ай болды шөлге,
Жу])т бплсе пеге айтпайды есеримди?
С.о е жстик көриидиц айтсам турасац,
('оапмдп жалган деме, пақ ырасым,
Қемсптеееп. жер ме.п жср, ел меп елди,
Налалық мнпезпц бар. Сён ақмақсан.
Айта бер, менде минимди шамалайман,
Сонда да сораўыцды тамамлаймап,
Гп-реГтп дурые сн.чице дурыс жуўап,
1‘УРЫС амтсац да, тоқталып қала алмайман,
Адырапып айтаеац ерлигицдн,
'(үбппде қы.ч емееееп. ссм билимли,
' 1олқып аққан Омаппыц ол дәрьясы,
Ж.чп қылгап оўлннелер жер бурынғы.
Қарасац он саўсағыц теп-тегис пе?
Қ;|Й1Ч,1 елдиц болса да, болар миии.
()п алтыға келгепше түк көрмесец,
Қпмге айтасап. бплимсиз көрлигицди.
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Көтерип, өз-өзицди мақтаған соц,
Ағац сенин. сырыцды ендн билди.
Елим менен жериме тпйди тилин,
Бул сөзиме бер мепиц тецлигимди.
Д ә м е:
Ағатай, басыца мин такиадым ба?
Меннен мин таппайды деп мацтандыц ба?
Шөлге келип, болдым деп, жалғыз қара,
Жүрмедиц жан келмес деп қапталыца?
Байғус-аў, елиц хожа, төрс мт едп?
Тилиц тийди дегегшц сасцапыь ба?
Бар дейди мыц мийпсткс бир роҳот,
Ма қт а ймыса ц ж с р11цд м I<,а пж а ғ ыпа ц?
Мақтаиғаидай шөл жердиц еәни бар ма?
Елин пеге ембейдп суўып Сырдыц?
Жаланғап жаздыц күпп шскпеп кийген,
Мал бағып, жайлагаиы үстн қырдыц.
Жерицниц бети шиймай, үсти тақыр,
Жүрмейсец шөлди таўып, төте жерди,
Сөзимниц өтириги болса еге-р,
Мынаўсы бийкар деп айт, төкпей терди.
Сыяды мацтаўыца бәрекелла,
Сырынныц қарацғы гөр■керелери.
Жаланған жаздыц күни шекпен кийип,
Қуўраған гедейицниц шекелери,
Айтпасац сен жаманлап Қызыл қумды,
Айтарсан кемиткенде қутығымды,
Гедейиц шыйқалдатып алты .ай жазлай,
Жүргизген көк тарыға шығырынды.
Дузаққа қырғаўылға қылын жулып,
Қуйрықсыз қор қыласац туғырыцды.
Егиницди шала егип, малды бағып,
Сансыз жерин шығарды ығырыцды.
.Жерицде берекет кем, жемиси жоқ,
Тақыр жер еситпейди сыбырыцды.
Қунарлы жер суў менен ел гүлленбек,
Халқыца айт мақтанған сол жырыцды.
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Жүреди гей гедейиц кесирленип,
Желбегей'-1 жеци болмас сугыпыўлы.
Котерип көк тарыға кийим кийип,
Тапқапыи гүз Ноғайға тығыныўлы.
/
Кө'1'ерер қыс азығын қарыз бенен,
Қалдым деп, өтей алмай шығынымды.
Ал Мапсур, сол гедейдиц сен де бири,
Айтиасам болмады гой қылығыцды.
М а п с у р:
Дәме қыз, айтылмаған сырыц бар ма? >
Өтирикти таслап айт, шыиыц бар ма?
]тәри ырас. айтқаныцныц, жалғаны жоқ,
Ойлапшы, тағы табар минин. бар ма?
1\атты халық қарақалпақ, қайыры жоқ,
1',лнм артық мырза деп сулыўланба.

Гсден, баи ҳәр бир елден табылады,
|ц де мойынларсац, буным шын ба?
Паласы бпз қазақтыц Сыр бойында,
>К;мамы:1 жа.злап, қыслап қыр-ойында-,
Сырдн1ы [амашапып, бнреўи жоқ,
Қумдагы мақтаиасац қур қойыца,
Мшпктсиз раҳоти жоқ қайда барсац,
Г11)м111111.1пI. б,)|)|| жумыс пайдалаасац,
Қимпрп' кок Iм| 1,1-м1111 алар ма сдиц?
1 у:1 цп.псн, қозгалмастап жайга қалсац.
Түп қатып, түспд қашып Самархапға^
Куппц Гжрма, түйспп айдамасац.
1\;1.1.11ымпыц сүйпк.мп сспгсп малы,
1 уГкчпппп (‘|а:.,асып ацламасац.
ДаМс 1.,1.1 I. ОУЛ <11<1111111111 П1Ы11 ба бӘрИ?

Журт ()н1.11) ( (11111 п соадн тыцлағалы,
Тсп |(п пс мпл1а спра жут болмаса,
Да сМ('с, аГпа осрссм қумда жарлы.
I сп 1СКИИССИ, халқыма тил тийгизбе,
>К(1К1Ы1|, басыи. қозгама, ток айт барды,
>Ь .111 қыл1ап юқсап гоғыз мыц масайық,
С.ул Iаппыц қнра гауы Сы|)даи аргы.
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Сол таўдан цайнар булақ шыцқан тасып,
Дәрьяға ағып цуяр жылғалары.
Дәрьянын, басы дурыс тац Сулайман,
Аяғы ер Қорқытқа суў барады.
Сәрдарын. Қүнхожа, Ахмет Яссаўый боп,
Бунда жатыр бүзириктиц жумла бәри.
Дәме қыз, ҳеш кемиссиз ад-ам болмас,
- Сөзиц ашшы екен, тилиц зәри.
Усыныц бәри де бар еллерицде,
Сөзиме я болмаса сенбедиц бе?
Қайнаған булақ аққан дәрьям бар,
Қызыл қум Сыр бойымен тец дедиц бе?
Қүни ыссы, көлецкесиз, көклеми аз,
Гашти бар, Қербалапыц шөл жеринде.
Ат минип, асын ишмп жүргеииен соц,
Айыбыцды айта алмадым сенлердиц де.
Маймылдай боп, беллестиц айыў менен,
Қөрерсец жемтигицди шецгелимде.
Айтылмаған ашыў сөз еле алдыцда,
Айта бер көзин жетсе, жецбегице.
Гедейсец деп кемиттиц келмей жатып,
Байман деп мақтандыц ба, сен көрдиц бе?.
Жаланы жабыўыца көне алмайман,
Женислик бере алмаспан сен көримге.
Д ә м е:
Ал, аға мен сөйлеймен шыным менен,
Билерсец сорай берсец, сырымды елден,
Бойыцдағы көринген миницди айтпай,
Тартылады тоқталып тилим неден?
Ашалмай айыбынды отыр едим,
Меҳман деп мен қәдирлеп к.үни менен, •
Қарақалпақ қатты деп бир сөз айттыц,
Сен өшир дыбысыцдьт — униц менен.
%

Қазақ пенен қарақалпақ бастан егиз,
Қашшаннан-ақ аралас жатқан елмиз,
Басы саз, суўы тынық болған менен,
Қоныссыз қор болады шалқар тециз.
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Егилип, түрли' жемис мийўалапса,
Тамаша тециздеи де қазгам кермз.
Тамаша қумда болмай, қайда болар?
Асы көп, ақшасы мол, аты семиз.
Аламыз көмир сатып көк генгени,
Қәсибп елимиздин көптен берги.
Кийгизип, қатлап-жазып* нарға артады,
Самарқанд, Бухар барып щөккен жерн.
Бир нардын қырық тенгеде» жүгин сатып
Ун алды Жызақтан шеттен берги.
Усыныц бәри ырас, жалғапым жоқ,
Бийкары бар ма ишинде анладын көп?
Тартылып, тил байлайман дегеницмен,
Тоқталып, қорқып сирә қалғаным жоқ.
1?.дпрейип барасақ индемесем,
Түбпц жуқа жигитсец, салмағын жоқ.
О п саспа, айтар сөзге бүкленерсец,
Ойлап турсам жоқ екен сирә есиқ.
Көзпце терип айтып көрсетейин,
Қап таўындап мойыпыца жүк көтерсец.
Ақша мопеп халқыцныц ҳеш парқы жоқ,
Болса да минслз, тегис саған бәри.
Болысып. елди талап, қанын сорыл,
Жүродп аўызыиан ағып зәри.
Бпзпц журтта болыс, бпп, бапға келдиц,
I>111>11 (>мос, борнпен панда көрдиц,
Сслтецлеп, сомпзлнкти көтере алмай,
Ишомси шокор салып, шайға дедиц.
Атта

аргымақ, түйодо. •— пар болмаса,

Коўлпц жоқ таплақ н о т ‘п танда дедиц.
Е./1ПИ м*>Iн-11 ж('р||п,Д(> қапыр болса,
уКа./м 1.1з озпц т(■IIII11>(_•11, қайдан келдиц?

С.ырыцныц коли сасық, шөби жасық,
Жалацқая жарлы өзиц, елиц пасық,
111уўлапды қурбақа меп елиц бирге,
Длрпядап оыртқа шықса суўы тасып.
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Тан, атса, өшзине жүгим артып,
Қурғаққа шубырады асып-сасып,
Қөк шөптен шығармаса, күн, батқаи соц,
Зарланып, даўыс салар зәҳэр шашып.
Жыртығыи кийизиииц шөп пен қымтап,
Жарқылдар шыға алмайды есик ашып.
■Тезекпен ортасына түтин салып,
Үрлейди жер баўырлап, бетин басып.
Шабады жазлай тоғай, гүзде арық,
Шақырып бирин-бири ^злеп алып,
Қасласса бир-бирипе жала жаўып,
Салалы жипке бәле дпзгепи анық.
Мақтансац да еле бар усы слицде,
Қөрерсец амаи болсац, гүзде барып,
Бундай ислер оц түўс, түсте де жоқ,
Халқыцды тецгересен бпзге пе ғып?
Сез сөйлесец сен ссим-п тацлайыца,
Болмаса даўда қылғап далбайыц ба?
Сырыцпыц ери арық, қатыпы семиз,
Соры көп еркегицниц мацлайында.
Суўда жүргеи балыққа қармақ салып,
Үцилип отырады жар бойымда.
Жаўлығы менен көйлегим түпде жуўып,
Ҳаялы жуўытпайды шац бойына.
Семиз қатын аўылда үйди бағып,
Байы дүзде... Түк те жоқ, ол ойында,
Елинциц қылған исин жацылыпсац,
Ал, ағай меп айтайын,. ал ойьгца.
Сыр қатыны көйлегии бүрмелеген,
Қынама қара бешпент түймелеген,
Бәсеке менсн ноғайдан товар алып,
Бай болмаспыз дейди екен киймеген менен.
Халқыцмыц әдети усы баста үйренген,
Қоя ма мениц сөзим тиймеген менен,
Бул сөзимди өтирик дей алмайсан.
.Тоиырақтан нан болмас ийлегенмс-иец.
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Қараспас гедейице байларыцыз,
Деп ойлап буннан алып иайдалымыз,
Халқыцды қанша мақтал көтергеимен,
Бслгили бизиц елге жайларыцыз.
Қанғы урып күни-түни дүнья ушын,
Қарацгылық жыл менен айларыцыз.
Халқыца қөтемет бер, кеўлин көтер,
Озбырлыгып жоқ етсип байларыцыз.
Қай жақта айтылмагап ҳасыл сөзиц?
Бар болса, айтату^тли келди гезиц,
Қәдирли болмай, не ғып келип қалдыц?
Елицде айыў жигнт болсац өзиц?
Еситтим гедей жигит деп сыртыцнан,
Айтпайман, я болмаса көрип' көзим:.
Жсл сөзли, жылдам жүйрик, епли екенсец,
('сннкинен кем қалмас мениц сөзим.
Жоқ нәрсеге мақтаныўға епли екенсец,
К.ыялмен айтар сөзге сеи бөтенсец,
Мсппц айтқан сөзиме ерсгнсип,
1\ыла берме халқымды көп кекесин.
Г,ырт1>п1да сөз санл-ар бар адырайған,
Тплпц тнйсе, қамшысын жец кетерсец.
Қацгын жүргем бийшара, шарац бар ма?
1',1.'шт<'рг1'п„ азпр болса, өкпе етерсен.
М а п с у р:

Дпме қыз, шыпын.нан көп өтнригпц,
Ашылган уятсыз боп бетиц бурып,
Алдыма апыбымды сала ма деп,
Қүтпипп, СГЗПКЛГ1ПП1 сгкнрнўпц.

Сеп мепеп ерсгпсип, тнлпм тийди,
Халқыца қарақалнақ жетп урықтық,
Айырдып, таўды қумпан, Сырды қырдан,
Қутырғаи екенсец ғой шын жин урған.
Ал енди, елдиц минин мен де айтаман,'
Табасан қандай пайда қурғыр буинан? ,
Тоқтар деп, жарлы десем Сы-рдын елин,
Басында менпеи өзиц қылдыц гумаи.
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Торғайдай турымтаймен қырғый қуўған.
Волған сон, ҳаслы бенде, елде мин бар,
Сениц де байлығыц жоқ жерди жуўған,
Болған соц ҳаслы бенде елде сын бар,
Мин тақпа, кийлигерсец сорлы муцдар,
'Алланық қылғаи исин айыпсыз деп,
Дәлилди ҳәр нусқадан көргеним бар.
Суўы сүт, топырағы десец де алтын,
Болмайды Сырдан ҳешким шөлге қумар,
Айтайыи атын атап бирим-бйрим,
Қарашы шөл жерицмеп теп. бе булар?,
Жайылған жаздып. күии қураланы,
Мунарлы булт котнес беллерим бар.
Ғаз қопып ғацқылдаган, үйрек ушып,
Шалқыгап шагалалы көллерим бар.
Барзенки, бес атары — огы менен,
Ҳиплели асып туўған ерлерим бар.
Сен мақтаған шериқнен артық жери,
Елимнйн усылайша ермеги бар.
Жаз жайлаў Сары суў мен саласы бар,
Сырты кеқ сексеўиллик, -қара-шубар,
Жери боз саз топырақлы, ажырықлы,
Ат шабар айдын тақыр даласы бар.
Султанға зыяратлап жылында бир,
Атланып, қойын айдап елим шығар,
Питир деп берген тёнге есап емес,
Апарған ат пенен түйе қарасы бар.
Аздырмас жасларына ақыл айтып,
Қалқымнын қария — үлкен данасы бар.
Қанша айтсақ да, шөлде жоқ мьщнан бири,
Халқьщиын қандай аққа шарасы бар,
Жеримде байлық та бар, егис те бар,
Қайырға қатар тиккен талларым бар,
Суўы мол, Сыр дәрьянын, жерим кецис,
Жайылған тал жағалай малларым бар.
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Жасагаи пискеи гербиш, онпск қурып,
Қьтс болса, пеш орнатқап тамларым бар.
Мал багып, егин егип, шарўа қурап,
Елимде ислеп жатқан қамларым бар.
Гедеп деп, Сырға қылдыц қалыц қайғы,
Бул сөз беп сениц кегиц алыпбайды,
Қой айдап, түйе жыйнап баққап менен,
Азығм жамбасынап айрылмайды.
Сенлердей қөшеметтн қылып малға,
Жарлысы байға барын жалыибайды.
Гедей деген кисиниц малсызы жоқ,
Басқаға беттиц ары салынбайды.
Бәҳәрде турли дақыл себиледи,
Қос айдап, кетпен шаўып егиледи,
Гүз болса жыйнап алып буныц бәрин,
Қайғысыз тапқан дәнин тегин жейди.
Халқымныц әдети усы баста үйренген,
Сен буны қанша айтқан меи кемимейди.
Қыста астық, жазында ағарғаны,
Бпзиц елғе ҳешбир ел тец келмейди.
Доме қыз, сөзиц бар ма айтылмаған?
Бар болса, жәие билдир айтып маған,
Дплийли жоқ сезлерди көп айтасақ,
Бапгус-аў, тец боласан қәйтип маған?
Адамга ҳалып бнлмес тлц болады,
Болгғе жолығады тек турмаған,
Сабырсыз, салмақ питпес тулғац мынаў,
Қслискеп кецес шықсьш қай тулғацнац.
Тсрпц тар, шексц қысық, мопыныц қысқа,
Сонда да қалыснансац қуры сөзден.
«Түси ийгидин түцилме», — деген сөз бар,
Қалқатай қутылмасац бизиц тезден.
Айтыўға өтирик сөз еринбейсец,
Әри бай, әри мырза елим дейсен,
Әўели шатақ сөзди айтқан өзиц,
Сен менн не ғып жуқа, женил дейсецг
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Қай жериме қол салып көрип едиц?
Салмақсыз, түби жуқа терин дейсед.
Қемшилигим бар шыгар, жасырмайман,
Сен де минсиз қисидей керинбейсец.
Қелмейди жақсы сезге сирә ебиц,
'Алдьгартыц ацламайсац ҳеш нәрсеииц,
Болғанда сей шоқалақ, мен асқар таў,
Қәйтгга сениц астыца бүкленемен?
Дәме қыз, меи буўра нар, жазыцды тап,
Деп едиц, бир сөзицде'— жүк беремен.
Нарым таяр, жүгицди көтерпўге,
Уәдсинен шық, ақын қыз, мсп көремен.
Гедей деп, көп қсмнттнн. Оизиц елди,
Қемнтпе, қыялыца дүзпў келд.и,
•«Адасцаниыц алды жөн», — дегендей-ақ,
Билмейсеи оз мипнцдп өзшгдегп.
Қөзице көрсетейии долпл мепен.
Айтайын бир азырақ сизиц жерди,
Ҳәрнәрсеии бир айтып кемситесец,
Байқамайсан алдыцда ақын ерди.
Бар дедиц берекети Қызыл қумный,
Ө.тирикти таўыспай, үзип-жулдыц,
Уялмай, өтирикти шын айтасац,
Баласац, әжеп тәўир қызыл жүдии.
Бунда жоқ аққан тециз, қайнар булақ,
Ту.рады қай жерицде қызық буныц?
Жақсысын сизиц елдиц тегис дедим,
Не болсыи берекети сары қумныц?
Хабарын айтып барды усы тойдыц,
Дәм айдап, быйыл^ келип. өриследим.
Берген соц қудай өзи шарац бар ма?
Бәринин бармағынан жемис жедим.
Қөнбейсец мәмилеге, кеўилиц гөр,
Қөбейди айтқан сайын .керислериц.
Шыга ма жаман кенес жақсы адамнан,
Қасыма жақып келип көриснедиц.
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Верген соц қудай өзи, шарац бар ма?
Шай емес, шекер мен бал мен ишкемим.
Дәме қыз, айта берсем сезлерим көп,
Таўсылмас сениц меиен кецеслерим.
Мен шөлден адам көрдим ҳәр билимли,
Бәри де билип 'жатыр ҳәдиримди,
Ақынлыҳ ат көтерднм аҳырынлап,
Жайып тур Крлзыл қу.мға тәрийпимди.
Болсын деп, өзгелерден үлкеп сыйыц,
Ат, түйе, мықлап бердн пәзирнмди.
Қай жерге барсам дағы қарсы алып,
Ҳүрметлеп көтереди ел назымды.
Мен көрдим өнер менен пайда қумнан,
Мен пайда таптым өнер жыйғанымнан,
Ат мипдим, қус жетелеп, бәри де ырас,
Арғын, Алшын, Қыпшақ, Қоцырат, Найманымнан.
Ат-тонын алып едим, билип айтшы,
Қарақалпақ елиниц қай байынан?
Сүт үстинде қаймақпан өз елимде,
Өзим гедей, кеўилим бай, ел жайынан.
Сөзимниц енди келди салмақлары,
Айтаман мыеал менен ацлатқальт,
Жете алмай пышық жерде жатқан екен —
Алалмай, жайгаи етти шацырақтағы...
Сен Сырдыц суўын, шөбин кемиткендей,
Бар ма шөлдиц баў-бақша шарбақлары?
Суўырып ысырапыл тартқандай- ақ,
Бурқырап шамал турса, шац қаплайды.
Қеп қойдыц жатақтағы қумалағы —
Жел менен қудығына думалайды.
Шықса да ҳәр шелектен қырық қумалақ, —в
Илажсыз соннай барып суў алады.
Ыссыға шыдай алмай, суўын ишип,
Соралылар еалқьш ғой деп, қуўанады.
Қызыл қумда өмири өткенине,
Сенин елин масайран жубанады.
1 2 -5 8 5
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ьолғанда ^ыр дәрьясы, оулақ тауда,
Қудьщқа ат пен салған қумра, ғаўға,
Өлшеўмен суў аласац арқан салып,
Тартысып, қара жер мен қылып саўда.
Қумығща жүрген елднц көзи ашылмай, Өмнри өтип кетер жәпжел-даўда.
Ел жайлаған қумыцда қызық бар ма?
Қызық десец бизде бар — жер мен таўда.
Жапанда жүрген елсец отар малдай,
Я Бухар, я Түркистан, Қоқам бармай,>
Мырзанныц тацлап алған ақ билеги,
Қуйқалақ, кирли мойьш тоқаллардай.
Табаныныц жарығы тоқсап тилик,
Зырлайды жалац аяқ от арбадай.
Етиги жалпақ табан, узын тумсық,
Шошайған тумсықлары ат дорбадай.
Шалағай, мал сыяқлы бойдақларыц,
Қарашы қьшлыцмен ойлап ҳалын,
Шәцги журт, гөристанныц қалжасындай,
Шабады шала өлтирип тойда атларыш
Қөринсе сен сыяқлы жарық табан,
Турады қоқырайып қой баққаныц.
Бул сөзди саған айттым сыиағалы,
Пықсытып анаў жуўсан от жаққаныц.
Қеўлице келсе-дағы айтқаным сол,
Долланып отырмасац жылағалы?
Ақ көйлек, алтын илгек бизиц журттыц,
Ҳаялы кийер парқот қынамалы.
Деи саўлық, тазалықтыц парқын билер,
Не қылғанмен пәкизе қыр адамы.
Қатынларыц тик көйлек жамап кийип,
Жылтылдар жыртығынан шығанағы.
Сен Сырға гедейсец деп сын тағасац,
Ҳәр сөз беи ажыраттыц журт арасын.
Ҳақыйқат шөлдиц елин айыпсыз деп,
Мен айтып, ашқан менен қымтанасац,
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•иохк.сл. слчп^ита с . и и п 1^ ^ ^ о д п п , — г
Өткердим перде мепен бир па])асын.
Елимде жақсыман ба, жамапмам ба?
Ой менен айырарсац ақ-қарасын.

Елимде лсақсыман ба, жаманман ба?
Сен жаман дегеи менеп шамландым ба?
Болсац да қырда қарсақ, шөлге келип,
Арьтслан, айыў бблдым саған бунда.
Өнимлп, жүприк, шебер, үлгилиқмен,
Өнерим сен көрмсгеп тагы алдымда.
Шақырған соц елицпиц тойыиа кеп,
Сынға түсип отырмап мен алдьщда.
Айтасац бозбаланы сыртыцдағы,
Умтылса, сен қой деме журт. урғалы,
Деген сөз ерегиссе ер өледи,
Тилимшщ қыйын қорқып, қур турмағы,
Иркилсин,. неден сассын, бүгежецлеп,
Қызыл тил бастан бурын қырқылмайды.
Кеўил жүйрик, тилимниц өнери бар,
Ер болмаса басқалар жыр қылмайды.
Дәме қыз, айтып сөзди таўыстыц ба?
Жамаилап, ашып салдыц аўыз Сырға,
Сабырдыц мойнындағы аманатын —
Ҳешкимге бирмей сақла, аўыстырма.
Жас бала, жеснр қатып, қөйин журтыц,
Биреўимен жәнжел қып, жаўластырма,
Аманын өз басыцныц ойлана бер,
Қолласын мени қудай, қәўип қылма.
Өнерли болғанымман халық сыплады,
Ойлансам, өнер кетпес толғаўымнан.
Ацғарып өз шамамды жүргеннен соц,
Орын алдым ерлеримниц оц жағынан.
Бул көптиц топқа салған жүйригимен,
Сулыўым, ойлап қалма жолларыцнан.
Дцласақ усы сөздиц бәри де ҳасыл,
Ақсарсац, ақсағанда көп даўысыцнан.
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Ал аға, жалғаншымды билднц бе анық?
Бетиме уятсыз деп, қылдыц салық,
Кеш-ир деп, айыбымды жалынбайман,
Шығарсац, даўысыма сырттан қанық,
Еплеп-сеплеп өтирик айтқаныцмен,
Иши кец, кеклемейди бизиц халық.
Жел сөзицмен басылар деп ойлама,
Көрсетейин көзице айыцды алып.
Көринген, жасырынбас көмгеп менен,
Байғус-аў, жайыц бар ма мен көрмеген?
Қаралап халайықты сөз айтқапдай,
Зыяныц бар ма сеииц шөлдеп көрген?
Парқы бар бийик, бнлснт ҳәр нәрсениц,
Бола ма қур тил мепеп тецегепмен.
Жар салып, жарлымап деп, қумға келип,
Бай болсац, еки қөзиц телмецлеген.
Әлбетте, қйрғ.ый болсац, қорғалар ец,
Жеринен айырылмас деп шецгеллеНген, ■
Көриксиз турымтайсац, мақтансац да,
Шаба алмай, ҳәр нәрсеге ербецлеген.
ЛЎайсыз деп, жамаиладыц жүдә қумды,
Мақтадыц көлиц менен булағыцды,
Көк орай шалғыным деп, мақтанасақ,
Көлдегй сасық қамыс қурағыцды.
Берейин сөзлерице дурыслы жуўап,
Тыцла, сал ақып Мансур қулағыцды.
Көрмесец көрсетейин тасқьгалаған —
Жүйрик ойдан тасыған булағымды.
Қурыған қуралайыц көп десец де,
Нанбайман, өтирикпен еплесец де,
Саўысқан, ала ғарға — қальщ қусыц,
Айтайып ҳақыйқатын жек кврсец де.
Болатуғын қоян сойса, қой сойғандай,
Болмаса, -рлысал айтылған кеп-кешеги;
Барды-ба.р деп айырып, жоқты-жоқ деп,
Әдил сыншы отырған халық шешеди.
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Сары суў — сырдан арғы қырларыцды,
Мақтаған мергенлериц атып жейди,
‘Аўқаты — қоян менен қырғаўылды.
Нырқы пәс, баҳасы арзан, резгидей,
Мазасьтз бул сөзицниц бир қәўимин.
Ҳешкимге пайдасы жоқ, зыяиы жоқ,
Айтқапып шацғып өткен сөз даўылы.
Қып-қызыл Сырдыц тиксп, шсцгел шығар,
Азмаз тал қайырыпа опгсн шығар,
Шошқаны — таў жағалап, қашьгп жүрген,
Бирталай мал деп, көзиц, көрген шығар.
Питирге ат пен түне деген сөзиц,
Әшейим қуры көтерген геўдец шығар,
Мәс болсац арақ ишип, мал не керек?
Есапсыз соған берген тецгец шығар.
Қәдирсиз қастқы қылмай, аяқ' асты,
Бола ма если жигит елден шығар,
Кецеске кецнен толған кец екенсец,
Дсп сдим; — өнерппе есигсн шығар.
Қалтацлап шамға айланғап пәрўанадай,
Сор айдап сен.жазғанды келген шығар.
Басыцды көтерсец де шешенсш-шп,
Жүйрик ой, мбшш сөзлер меннен шығар.
Ал аға, сеннен сырды жасырмапман,
Орьшсыз еплеп айтып асырмайман,
Ацласан, әцгимеге нззер салып,
Ақбаядақ тасқа шабар хасыллаймаи.
Ағатай,- қәдириме жстксн тапып,
Гәўҳардыц жаиғаи шырақ тасындайман.
Сабырсыз, са-лмақсыз дсп, кемситсец де,
Түбиндс сеинен озбай, басылмайман.
Пайызы сөзлерицниц шамал екен,
Бир атым мазЗсыидай насыбайдыц.
Сениц сөзиц қацбақтай жсл аўдарған,
М.ениц' сөзим оғындай сары жайдыц.
181
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Басыц сол Қашқарлықтьщ тәртесиндей,
Қашмирдиц тилиц ашшы қәлпесиндей,
Шүдгил көз, орақ мурып, қырықпа сақал,
Түрин бар Дағыстаниыц наркесиндей.
Бетиқнин ойлы-шуқыр, бедери көп,
Ийт жутқан қуў асықтыц тәйкесиидей,
Жацада айттым. мен сеинеи жецилмеймен,
Геўдемнен жаным шығып, тил кесилмей.
Ал аға, айыбыцды ацламайсац,
Айтты деп, ашыўланып қалмағайсац,
Болғанмен тилиц желли, ершш, еплн,
Жүк артар қысы-жазы нар болмайсац.
Қөшкенде үйдн артып кемпнр минер,
Қыйсық төс, бақыраўық қалбуғайсац.
Аўыр жүкти көтермей, мертилерсец,
Түриц сол, нар буўрадай бола алмайсақ.
Қими сенеди гедейдм бай деғен мен,
Жыйған пул, алдар малга сай дегеи мен,
Шолпанныц жулдыз аты жасырыибас,
Жалтырап, жақа туўған ай деген мен.
Қемитпе қыдырсыз деп, Қызыл қумды,
Жериц ғой сениц быйыл найда көрген.
Бурынғы өткен өмириц мағаи мәлим,
Сен мақтанған байлықты қайда көрген?
Ал аға, өрге жүздиц өнерицмен,
Шығады түрли кецес көмейимнен,
Қазақтан асып келген азамат деп,
Бизиц ел ҳүрмет етти келгеницнен.
Қөзице тарыдай нар көринбейди,
Қанша ишип, бизиц елден жегеницмен.
Ақылыц кәмил болса түсинерсец,
Халқым сембес сен жаман дегеницмен.
Жер жетпес қәдирине шөллер артық,
Бос сөзиц. көрсетип тур қур исицди.
Жай бердик бәримиз де төбемизден,
Ойлайман бир бос қыял жүрисинди.
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Болыстыц ҳүрметине муўапыҳ деп —
Халқынан шыққац ба деп безерлене;
Басында қәдириқе халқыц жетсе,
Теитиреп неге келдиц өз елицнен?
Түбипде қаиша айтқанмен шөлде мин жоқ»
Жалғыз-ақ аққан булаҳ, көллерим жоқ,
Қарақалпақ қатты деп кемситесец,
Ишине шақырса да келгениц жоқ.
Шацқацлап, бағынбағап байға қарап,
Бәлени сен шығардыц слдеги жоқ.
Таслай бер салмақлы сөз тапсац егер,
Биздеги бар нәрселер ҳеш сенде жоқ.
Бул сөзлерди өзиц де мойынлайсац,
Мен емес сасқалақлап, артқа қарар.
Мийиет деп, бир қудықты кемситпесец,
Жериц жоқ таўып айтқан басқа жарар.
Ағатай, илим менен бар талабыц,
Бар дейди жазған қағаз, хат, қалемиц,
Ел ишкен булаққа тец таза қудық,
Жоқ па деймен шәкирттен ҳеш хабарыц.
Бунымды өтирик деп айта алмайсац,
Сол себептен қаттырақ табанымыз,
Жаз болса, жалац аяқ геўиш кийген,
Ыссыға бизиц еткеп ҳәмелимиз.
Бизиц журт ат минеди арғымақтан,
Қуйысқан, жүўен гүмис жарқыратқан,
Мереке, жыйын, тойда бәйги қосқан,
Қец пайтах тамашалы халқым жатқан.
Журтыцда ерге күп жоқ, қатыпы бий,
Қиргени қарацғылық, кереге үй,
Болған соц еркегинен дәрежели,
- Қатыны ләззет тутып, қылмайды сый.
Қец баққа, қай дәўлетке ҳаялыц мәс,
Бар болса жудырықтай басыцда мий,
Буны да сен өтирик дей алмайсац,
Түсинсец, алды менен өзицди тый.
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Саған сөз айтып болмас, цонбағаы соц,
Келеди Сырдан 'гедей оцбаған соц,
Барлығы сьшайыдай сылдырайды,
Жалғыз-ац жылаи аяқ болганнан соц.
Ағатай, сынадын. ба 'еырымды алып?
Билдиц бе минезим мсн күшимди аныц?
Жоц, нәрсенй цыялмен табаман дбп,
Аўдарған цыял сениц мийицди алып.
Ешки-цой, ешек, ғашыр аттан озбас,
Қосылып, марал болмас сыпыр ба|)ып,
Сен де соныц биреўи сыяцлысац,
Қызған сайьш озамап, күшнм дарып.
Көрген соц сырдап жабпр түрли-түрли,
Қацғырып, басып бупда зордаи келдн,
Арыслан, апыў болдым дейсец шөлде,
Ел сорап, болгапдай-ац цпрған беги.
Елицде цасцырсац ба, түлкнммсец?
Абайла, қалдыц журттыц күлкисппе,
Жүйрик тилиц бар екен, жалған емес,
Даўысыц шашылып тур ел ишине.
Ал аға, қайдан билдиц ацсарыцды?
Байқадыц ба ақсатып тасларымды,
Жацсылар жәрдемине сени алды деп,
Қорғалап, көресец ғой еасцаныцды.
Бергйц келди иәсият маган. айтьш,
Тецгерип үйицдеги ҳаялыца,
Жасым бар он алтыга жаца келген.
Ол сөзлериц келмейди айылыма.
Ағатай, бул нәсият жалғыз жүрсец,
Айырылып ағайиницнен цацғып жүрсец,
Отызға келгешщше орын тагшай, .
Иснцнин бәрп ргала, це ғып жүрсец?
Мениц менен ерегисип, ерснпгендей,
Бар еди цай көмегиц, қайсы күшиц?
Сеннен бурын айтысқан ацынлардыц,
Қуртцаггаан талайыныц турып писйн.
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Әқгимем ада болмас, иркилмесем,
Тоқтатып алалмайсац түбнпде сен,
Қыйсайып, кесирленип кейин жүрдиқ,
Гедейлик Сырдан келген миииц десем.
Бай болсац Сырдан тысқа шықпай жатыпБолмай ма басқа журтқа билинбесец?
Өзиц ашқап исицди айып дейсец,
Ақылыц кем, болса да тилиц шешен.
Бир сөзди жаца таптыц қорқыпарлық,
Айтайын'буғаи жуўап толық, анық,
Етеди өнбес даўды, өспес жнгит,
Көп екен мацлайыцда сорыц анық.
Сағырдыц ар-иамысын' айта қалдыц,
Қелиппец довернесин қолыца алып?
Қолыцпам келсе, мени апарып бер,
Отырдыц жақып жерден орын алып.
Торлайман өлецимди толғана бер,
Жерицди қорғанлатар қолға ала бер,
Ақылыц Аплотондай болса артық,
Сопда да асырарсац зордан өнер.
Айтасан әдетицди халқыцдағы,
Сыр ели қыз жасырған салтындағы,
Сырдағы қырық мыц қулық бар гедейге,
Қелиўге бизпц шөлге артылмайды.
Бир қызға отыз күйеў, он қудагай,
Сыр елин алла қашан ант урғаны,
Ал, сөйле, тағы қандай минлериц бар?
Бул да өзицдей шешен қыз отырғаны.
Усы жерде ақын Мансур. сөзге тоқталдым деп, индемей
иркилип қалғанда, изине ерип бнрге барған иниси Нартай
ақып бул сөздиц жуўабып оцай шешиўге болады ғөй, усыдан
жецилиўге бола ма деп, кейнип ол айтады.
Улбийке менен Жанкел гедей айтысы
.Ж ан к ел ;
Қек қамыс қурақ-қурақ сайда болар,
Қбп жылқы, көк алалы байда болар,
185
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Келипем Улбийкеден сорағалы,
Кешиўи көк өзектин. қайда болар?
У л б и й к е;
Журмейсен. Жанкел гедсй аттай жарап,
Келеди әкец қақпас алдыцды орап,
Жылқыц өтпей барама жазған гедей,
Кешиўин Көкөзектиц меннен сорап?
Ж а ы к е л;
Былғайман қамшым сабын қарағанға,
Көринер айғыр сулыў жарагапда,
Шырағым мунша неге шамлаиасац
Кешиўии Қөкөзектнн сорагапга!
У л б н й к с;
Былғайман уршық сабыи қарағапға,
Көринер шашым сулыў тараганда, .
Қолыцда жетелсгеп қотыр тай жоқ,
'Тан боп турмаи кешиўди сорагапға!
Ж а и к е л;
Адамныц бәри бирдей бара бар ма?
Шайыр деп мақтаныпсац санағанға,
Алдағы жел қайықты суўға салық,
Журт өтсе, Жанкел өтпей қала алама?
У л б и й к е;
Жел қайық деп көрсеттиц шамаларға,
Бул сөзиц үлги болар, тамаларға,
Жел қайық, жел аўдарып, толқыи қапты
Қалмасын аўызыц толып қара қаиға?
Ж а н к е л;
Мен жаяў, қызлар атлы жаяўласам,
Артыца қарамайсац аяўласам?
Аўдарып жал қуйрықты жаным жөқ па,
Минип алып ортасынан таяўласам?
У л б и й к е;
Жоқшылық ғаррылық пенен жолдас екен
Болғанлар оған жолдас оцбас екен.
Айтысып бу гедей менен ким турады,
Жүрмесек көшти тартып болмас екен.
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Ж а н к е л;

Жайыца
Улбийке
Келипем
Улбийке

жигитшилик қоймас екен,
сөзице журт тоймас екен.
Қудери менен мен сырласып,
Қудери менен ойнас екен.

У л б и й к е;
Салады қойшы қойын алца қаққа,
Мииеди қудай сүйген, алтын таққа,
Бир ийтти ийтаяқтап тойыпты деп,
Қелиппен сенде ийтаяқтан жаламаққа.
Ж а н к е л;
Қуйрығы боз шолақтыц бөденедей,
Өлгенди апат дейдй кенегедей.
Улбийке ийтаяқты таярлай б.ер,
Тилинди шешенлетип сермелемей.
Усы ўақытта Жанкелдин көши келип калады. Қеш сыяқлы жүдо гсден жамаў-жасқаў екенин Улбийке сөз етип, быай дейди.
У л б и й к е;
Қөшипди көрдим, Жанкел мәздемидей,
Шайлацыз тесик-тесик қазған гөрдей.
Тарыгар бала-шағац суўын таппай' ^
Қопдырыц моздсмицди Жанкёл гедей.
Ж а п к е л;
Жшитлер мал адамныц теги екен,
Урса таяқ, сөйлесе сөзи екен.
Аўызыцпап қус тислесец дәнеме жоқ,
Барга бал, жоққа қапа дүпья екен.
У л б и й к е;
Сеп кнмге Жанкел гедей, жағып жүрсец,.
Өрислеп қой, малыцды бағып жүрсеқ?
Ойрацлап оқпақ қустай сүйкимсйз боп.
Қанғырып жүре берме қаранғы да?
Ж а н к е л;
Қазаққа аты шыққан мәшуриц мен,
Мен болдым саған ашық жас күнимнен,
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Қөгинде сен бир жатқам бағлан қозы.
Ацлыған қарақғыда қасқырымман.
У л б и й к е;
Жанкел сен қасқыр болсан. қайысарсақ,
Қоймастан қозы көрсец жабысарсац/
Ел келсе сендей қасқыр ебин таппай,
Далада тасбақа жеп қарысарсан.
Ж анкел;
Жортаман көк бөридей түн өткизбей,
Жақынлат кеўлид болса тилеткнзбей,
Қушақлап қуў диземди жата алмапман,
Барасад қумарыма бир жеткпзбсй.
У л б п п к с:
Қацқылдап қара қар1-а, жыл шықнаған,
Қуў гедей қан иснц бар, қырсықиаған,
Жанында жасаўылыц барма гедей,
Жа ны нды ж азы -қы сы ты 11ы111л а т11а ға н?
Уры едим
Қеп едим,
Жағамды
Жүрер ем

Ж а н к е л:
төмендеги жасаўылга,
шығайын деп усы аўылға.
жасаўыллап бир босатсац,
умытпастан ден саўымда.

У л б и й к е:
Сал Жанкел қай исицмец тецелгенсец,
Турткен соц жасаўылыц жөнелтгенсец,
Жигитлик қай адамиыц басында жоқ,
Уятсыз шылғый өзиц өлерменсец.
Ж а н к е л:
Ойыл жоқ отлап қайтар өлермен иц,
Туртиесе жасаўылым келерме едим?
Ас ишер аўыл жақын деген кәни,
Қөзимниц бир көрмедиц мөлергениц.
У л б и й к е:
Барма екен Жанкел сендей жазған адам
Ақылы тек жатсайшы аўғаи адам,
Қуўалап гедей сорыц келтирген ғой,
Қамшы жеп қарацғыда бозбаладан. .
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Ж а н к е л:

Улбийке сизге керек, бизде барды,
Жумыслар бизге керек, сизде барды,
Салт екен адам-ата бабамыздан,
Қыз десе жигит халқы излеп алды.
У л б и й к е:
Жазықлы, жасаўылға болдыц бенде,
|Түрткен соц жасаўылыц келгиц келди,
Сан жоқ адамлыққа арсыз гедей,
Пайғамбар адам ата, болғыц келди.
Ж а н к е л:
Ханда ашық, қара да ашық, бир басыма
Жөни жоқ, қарамайман....,
Бай болсац байтал майын бермейсец бе,
Сөзицниц пайдасы жоқ, мырзасац ба?
У л б и й к е:
Жанкел аў излегениц байталма еди,
Қумарыц байтал минсе тарқарма еди,
Байтал жуўасырақ жармаспасац,
Бизиц байтал тебеген тарпац еди.
Ж а н к е л:
Улбийке излегеиим тарпац еди,
Қумарым соппап өлсем тарқар еди.
Тарпацпыц шоқлығыпа қолы жетсе,
Геўдесин Жанкел бейбақ артар еди.
У л б и й к е;
Қуў гедей өлец айтсац қасқарасац,
Қамысты қара өлец менен жастанасац,
Басқа елде сен сыяқлы бойдақ лсоқпа,
Арын жоқ, бир ақ өзиц масқарасац.
Ж а н к е л:
Жарлыман, жалғыз қудай миятымды,
Қызлардан аямайман қуратымды.
Мәнисин масқараныц билмеймисец,
Өзиц менен тилегеним...
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У л б и й к е:
Көшиўге көшпенли ел боп қуўатық жоқ,
Көреди көлди көзии, суўатыц жоқ.
Шабасақ айға ҳаўалап арысландай,
Бетинде арыц да нсоҳ, уятыц жок(.
Ж а н к е л;
Аўлыца Жанкел тағы бир барады.
Шийқанын, тольщсыған бир жарады.
Айтқанын бурынғыныц билмеймисен,
Уялған ҳәрнәрседен қур қалады.
У л б и й к е;
Сенде бир арсыз ғсдс.й уялсацшы,
Нәпсицди алацламай тыя алсацшы,
Қолыц жетпес бойыма аўызыцды ашып,
Тилесен ат алсапшы, түйе алсақшы,
Ж а и к е л;
Улбийке ат алайын, түйе алайыц,
Несине гедейликтин уялайын?
Төсицдеги қос алмацнан бир сыйпатсац
Төрт түлик мал алғандай цуўанайын.
У л б и й к е:
Елецлеп гедей деген есирер ме,
Басынан өдкен исти кеширер ме?
Пайдац болса, өзицниц басыца қыл,
Гедейдиц ҳәўесим жоқ кесирине.
Ж а н к е л:
Улбийке мениц сизге ҳәўесим көп,
Жанкелдиц салбыраған мәўеси көп,
Шийқаным жазы — қысы жатқызбайды»
Жанкелдиц Улбийкеден дәмеси бар.У
У л б и й к е:
Жанкел аў бир жүрмедиц қәдели боп,.
Барасац қысы — жазы дәмели боп.
Қайда таза жерлерде пышық журер.
Кире алмас ийт м-ешитке әдеби жоқ.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Жийен жыраўдыц қобазы менеи айтысы

Жийен жыраў өзинин муқлы жағдайын тәрийиплеп билдириў мәқсетииде қобызы менен айтысқан. Информатордын
айтыўы бойынша онық қобызы менен айтысы жүдә көп екен.
Бирақ, есинде сақлай алмай умытқаи. Тек, мына қосьщ қә
тарлары (айтыстьщ) ғана онық есинде қалған;
Устадан уста сайладым,
Есенгелдп қырманға шаптырдым
Таўтайлақтыц териснн,
Қапшығыца қапладым.
Ор текениц муйизин
Тийегице қондырдым.
Қуў ағаштан сен муцлы,
Адамзаттан мен муцлы,
Айтысайық Қобызым1
* Ф*
Өтеш бир күни бир ийшан менен аўқат жейди. Ийшан қасыпдағы табақлас жолдасларынан артық жеп, әдепсизлин
.етеди Сонда Өтеш ийшаиға мынадай деп, оныц намысына
тийсди. ИГппап сөздел утылып, шанырға қешнәрсе қайтарып
айта алмайды.
Ақуи-ийшан,
Не айтса, сол дегени мақул ийшан,
Қарма асасац ҳәммеден көп асайсац,
Жегеи қалай кисиииц ҳақып ийшан?!
Ешки менсн қойдыц айтысы
Е ш к и;
Ссшщ дс жеғашщ жантнқ,
Мсшщ де жегеннм жаитпқ,
Сешщ ш'Ғе қуйрығыц жалпақ?
Қ о й;
Сешщ дс жегсниц ошаған,
Меппц де жегепим ошаған.
Сешщ пеғе қупрығыц шошайғаи,
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Е ш к и;
Мениц де жегеним тал,
Сениқ де жегениц тал,
Талға асылып жей алмайтуғын,
Қой деген бир сал.
Қой;
Сениц жегениц ақбас,
Мениц жегеним ақбас,
Шек дегенде қайтпайтуғын
Ешки деген қақ бас!
Айқулаш
Б а л а л а р;
Айқул аш-Ай қул а ш!
Айға қарап қулаш аш.
Айқул аш -Айқул аш|
Қ ы з л а р;
Айдан басқа не керек?
Б а л а л а р;
Айдан артық қыз керек!
Ф$ *
Балалар ойын&шдағы айтыслар
Б а л а:
Қ ы з:
Б а л а:
Қ ы з:
Б а л а:
Қ ы з:
Б а л а:
Қ ы з:
Б а л а:
Қ ы з:
Б а л а:
Еки атласан
Қ ы з:
Қ ы з:

— Ҳәкке қайда?
— Уясыида.
— Не қылып атыр?
— Қесте тигип атыр.
— Қестеси қандай?
— Алақаидай.
— Қимлер ушын?
'— Беглер ушын.
— Дәрўазаныц аўзы қайдан?
— Өте бериқ муннан.
— Неше атласам өтемен?
өтесен,
— Ыржақлайсац ба
Биржақлайсан ба?
■
— Биржақлайман.
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Б а л а:
Қ ы з:
Б а л а:

— Бир
Жарты
— Бир
Ал,

иан жейсен. бе?
нан жейсец бе?
нан жеймен!
басла!

Түлкишек айтысы

■
— Ҳа, түлкишек-түлкишек,
— Түнде қайда барасан?
— Мамамныц үйнпе бараман,
— Мамац сағап пе берер?
■
— Сшки саўып сүт берер.
— Ешкисииин сүти берер.'
Ылағыныц путы жоқ.
Тарам-тарам ет берер,
Опы қайда қоясац?
-— Тал түбиие қояман.
■
— Ппт альш кетсе, неқыласац?
• • 11II г аўызынан аламан.
Багыр хаиға бараман.
— Батыр ханиын неси бар?
■ • Ушар-ушар қусы бар.
Ушып К1ТП1 ҳаўага,
ҚнПтып түсти днрьяга,
Днрья с.уўып қурытты,
Ақ шабап.ш шпритти.
Ҳасан, Үсси урысты,
(>т .111. қапып кпм жуўар?
Ақслқнллы пнр.жуўар,
I 1111нпIл м акгл кирсппк
Ал Iып шлшын г>р(Тшк.
Л д л м мсп си ҳ а п ў а п а т ҳам
| .»Г>II ч I п р т ы п д л I ы Л |"т.К 'лар

1« а л л

Ҳаккс, ссп пгмсп ('шйсымақ болдыц?
\ а к к с;
Д\у п л 1апып ша гым айырылды,
1ш Л 1Г
Л\ VI, ССН ПСДСП күшлп болдыц?
X'V
А\сц к\шлм (юлгапда күн еритермеди.
Бплл
Күп, ссп псдсп күшлп болдыц?
Күн
АЬш күшли болганда булт басармеди
1шлл
Булт, ссп псдсп күшли болдыц?
1'\'Л1:
А\сп күшлп болганда жамғыр тесермеди
1шлл:
Жамгыр, ссп псдеп күшли болдыц?
1'.ПГ|
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Жамғыр: — Мен кушли болғанда жер сорырмеди
Бала: — Жер, сен неден күшли болдьщ?
Жер: — Мен кушли болсам тышқан тесермеди.
Бала: — Тышқаи, сеи неден күшли болдын?
Тышқан: — Мен күшли болғаида пышық алармеди
Бала: — Пышыд, сен неден күшли болдын?
Пышық: — Күшлимен мен, күшлимен.
Аяғымда зерли геўиш,
Күнде еки мын тынщаннан сәўиш!

ӘЖинияз бенен Мецештиц жумбац айтысы

М еиеш :
Сатқанда пар түйепнц нулы болар,
Адун болсац сенпсн бир сөз сорайын,
Мына ушыи жүргси торғай
Неше атапыц улы болар?

(

Ә Ж II II II Я 3 :
Қудая цудирет алла дулы болар,
Сатқанда нар түйениц пулы болар,
Сен билмесен бийақыл мен айтайын,
Ушып жүрген торғай тоғыз атанын улы болар.
М е ц е ш:
Әўел байшы.
Байларға жалшы болсац қолыц жайшы,
Торғайды тоғыз атаныц улы дейсец
Атларын айтып берши қайсы-қайсы?
Ә ж и н и я з:
Сары шымшық, қара тамақ, қара торғай,
пошша торғай, молла торғай, пешше торғай,
ала торғай, нақты көлдин ишинде бир шымшық
бар суғанақты....
Қулымбет пенен Кердери Әбиўбәкирдиц айтысы

Қ у л ы м б е т:
Ҳүрметли сэлем жазаман,
Әбиўбәкир моллаға.
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Бпр жпсагап қүдирет,
С' ыI"11.1гIпма !1 аллага,
1'л-пчи.лгеп қулақтап,
БүлГжлдиц даўысы қалама,
Қпмлср ашық болады,
'Гогаилагы 1'арғаға?
1»■>рпм саган аГггпайман,
Жыппаглп сн.чим толады,
Пар нгмл жскксп арбаға,
ЛГпипым болса очимс айт,
Мсмм аяп, қаргама!
Бситемеп сол жақта,
Орыпбор дегеи қала бар.
1>ср жагыпда қалаиьщ
Ксрдсрп меиен Тома бар,
Ол Ксрдсрп мәканы,
■■('.ары кнбда» деген сала бар.
Ксрл.срптш. ишинде
Ониўоакпр атлы бала бар.
1)1141111, жаққа хаб.ары
Горугл1,| мспеп барабар.
Усы хл1ым жолықса
Г>11 п с аГп ып жачатугын
1\аидам түрлп сапа бар?
I >п п с жллып жпберпп.,
< п нн1 жур п ы аралар.
( >1.1.111 1'И'ПП I
I1.11. 0III1111К I1,1, !.1.,'| а р,
' 1 , 1111. М1, 11 п I м 1 л р қ л л ы ,
1>) ' р11рСК П'

| л п гы рл .ы м .

Жш ал Iплпып, ала (>ар.
Т аи қа 'II ап.I гала плр!
I >11 пп' ппра I >\ 1,11щ,I I.
( <>I (>11'I•■I \п ып .'1.Н1.1 (>ар.
I (11111.1 >1 I '1.1 II 111 М ' II ■,
Т *>11 П1М1 | \ | |,ш шама (>ар.
Ү'1ық 1а 1ым 1\арақалпақ,
( >(11м а I ым
Қулымбет,.
\|чи (к>.ом111.11 агалар!
1 1>|||пи

\ |ч,1 у лп.1, Памм — адам аты.
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Кердери Әбиўбэкир:
Жолықтым, ҳей Қулымбет хатыцызға,
Таныстық хат жүзинде атынызға,
Урыўьщ қарақалпақ болады екен,
Түсиндим және улық-затыцызға.
Жыйнаған сөзиц толса пар өгизге,
Жақсан да түўесилмес отынызға.
Алыстан енбек қылып сөз сорапсан
Берейин азырақ сөз ҳақынызға,
Аз сөзди көп сөзге қосып алыц,
Жолықпай жойылмаса, қапыцызда.
Көп сәлем, Қулымбетке, қарақалпақ,
Екеўмиз қарындаспыз ғуриы ортақ,
Қандайын сизмц журттыц бнле алмайман,
Моллалар көп келедн тилн жалпақ.
Сорасам арғы түбпц кнм скен деп,
Билмейди, негизипс бори шорқақ.
Сораймаи қарақалпақ кнм бблады?
Қанша журт Хорезмпнц айпаласы?
Әнестен арғы атамыз бсрмап қарай,
Қайсы улық болады екен ел агасы?
Ар жағыц аўған, тәжик, сарт./гүркпен,
Нәсили қай орыннан, ким атасы?
Жети ықлым1 дарья бар, шәҳәрлер бар,
Терт бөлим қайсы болады жср парасы?
Ға.ррылардыц усы нақыл аўзында бар,
Қазақтыц қайсы болады, алты алашы?
Қердери сораўшы Әбиўбәкир.
Танырсац көргеннен ақ сөз қарасы
Мәнисин билсеи қайтар, билмесен қой,
Ақыллы бола қалсақ ел данасы.
Сораған үмитице қарсы жаздым,
Усы менен тамам болды сөз сағасы.
Қ у л ы м б е т:
Хат еттиц Әбиўбәкиржан шырағым,
Туўысқан түбимиз бир шам-шырағым.
Бир күн бес жыл болды жазып едим,
Хабары быйыл болды ҳәм шырағым.
Сөзицде ашшы да бар, душшы да бар,
Жүзицди көрмей сырттан қуштарландым,
1 Жети ықлым — жети қурылық.
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Аўдарып бизиа елдиц бөркин көрген,
Азырақ атпасанда шанышқыладыц.
Үнипде Қулекенди тегиц қоймай,
Бпрталап ел түбинен жөн сорадыц,
Сп.тдн мен өзим тийил оятқан сон
Тапсыргап миинетимнен аршыламан.,..
Болады бпзпи халықтыц үлкен бөрки,
Болады жаўырыплы, толық көрки,
Кийеди жаз ыссы да, көлецке ушын,
Қыс күни киймесе де барды ерки.
Миғражда пайғамбарым нуры түскен,
Мәканым ол Хорезм жерднц берки.
Пүткил журт қонысына ортақ емес,
]>ақадур биз халықпыз қорқақ емес.
Смйлеймиз жигирма тоғыз ҳәрип пенен,
Тплпмпз бек ажарлы жалпақ емес.
Бар болса, бизде бөрик, сизде тумақ,
Жыртыққа тесик күлгеи әттен емес.
АГ|иала бпр анлық жол Хорезмниц,
11итпл,(■ ((олпп' .ТП1Қ.Т11 қағазыцныц,

Қа.тақ пемеп қа|>ақалпақ атасы бир,
Ллтт.1 алаШ; түркнсп, қалпақ, қазақ, өзбек,
Алт.тў дец қыргы.т, естск айттым гөзлеп,
Д|.пт.| ,тл1Ы а.т,аттт.1н түркнеи журты,
1] 11.11>.11 1.1 м. қаоыл алсап. мупы сөз деп...
А I.пт.1 I аўырлард|.1ц| Қ.тоыл дедпм,
I >11.-1мь М1 китаплардап таптым излсп.

1ч1м (юлеа мағ.тл журтт.қ қалмақ соиан,
й\.и ымаеып ушс>уў ео|дпп, еорасац биз деп.
1>>|IпI■-('п11 |үўел аГпқап шежпр(‘ жоқ,
I т <| (I ■11 (' 11 Iт -11 иурып аи |Ги-к-л п |бек...
Л < I тип 1.1П

1

\ • чI

цн| ,|||, еар т

есгекген,

Л и п.| а т и ш I үркIк м ж у р т ы бнр нәси п тен .
Лш.шқи қ м е о о л е а ()уйы|>мапыз,
Л Iм п м м 11 кепееи усы б у к ө р сет к ен .
'I' г I н ықлым ж е р д и ц ж ү з и — ж е т и б ө л и м .
Л1пиГ|ыи

011

.тге 1т м д н б у л е с а п т а н .

I " р | Оплим , ү ш е ў н с у ў , б и р и — қ у р ғ а қ ,

www.ziyouz.com kutubxonasi

Қара жер суў үстинде турғаи зырлап,
Бир ықлым — мәкке мспен Л'1әдина — дур,
Молда емес, саяқлардап билдим тьщлап.
Екинши — Қуддыс пепеп Шам болады,
Үшинши — Бағдат, Фейруз ҳәм болады,
Төртинши — Қырым, Рум деген шәҳәр,
Ноғайлы түрли-түрли ел болады.
Бесинши — Шьщ, Машыц мен Қытай халқы,
Адамньщ ойы жетпей тан, болады.
Алтыншы — Мәскеў менен Едил журты,
Шакарлар сондай ақ онда мол болады,
Жетинши — Шаржау, Бухара, Хорезмлик,
Сораған жети ыҳлымыц сол болады.
Дәрьясы жети ықлымныц соинан шығар,
Дәрьяға муҳнт, тецнз орам шығар,
Билсем хош, билмесем де айып көрме,
Ағацыз оқымағаи падаи шығар.
Егерде биле қалсам ықылым жүзин,
Сорағап жуўапларыц тамам шығар,
Алпысқа жасым келди жаца жетпп,
Әбиўжан, хош, аман бол көргеннмше,
Дуўадан сиз де бизди тасламацыз,
Шырағым, қымбат көриц Қердерицше.
Жибердим қалашыдан қағаз жазып,
Өзимниц ҳәрне бар билгеиимшс.
Кердери Әбиўбәкир;
Қулеке, бес жыл болды хатыц келди,
Қулымбет шайыр деген атыц келди.
Бу жақтан помошник1 бий барғанда,
Мақтапсац тумақ кийген ҳәкимлерди.
Ол бийлер мырзалық пенен сени сыйлап,
Қайсысы шапаны менен атын берди?
Дегенге «бөркин үлкен» аўыр көрдиц,
Бул исиц жаманлыққа жақын келди
Тумақты онда мақтап, мунда кем деп,
Жецилтек сизден еки ақыл келди.
Мына сөз, сиз айтпайтын жаўап еди,
Аўызыца ацлаўсыздан ғапыл келди.
Помощ 11ик — көмекши.
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Айтыпсац «көкирегин мийнет тескен».
Шоҳәрине ҳәм Хорезм ҳәм Хийўальвд —
Мнгражда расулиниц нуры түскен.
Жсринде кәрәматлы әўлийе көп,
От жақпай, қазаиында аўқат пискен.
Көп падап пақырыцыз, қарағанда,
Секиллп одсти көп нурдан көшкен.
«Қорықпайтын қарақалпақ батыр» депсен,,
Билинди батырлыгы қайсы истен,
Жерице қазақ аўып талай барды,
Ҳеш нәрсе көре алмадық ғайрат, күштен.
Сорадым; «Хорезмди қапша ел?» деп,
Айтыпсац айналасын айлық жол деп.
Сорасам ел шамасын жол етипсец.
Айтайын бу сөзнцди нешик он деп?
«Атасы алты алаштыц «Анес» депсец,
Шыгардыц бу сөзицди сулыў жөн деп.
«Агасы баршасыныц түркпен» дедиц,
Үлкепп өзбек екен, кеттиц көлбеп.
Дүт.яшл топан суўы қаплағанда,
Ҳпм, Самлар кеме минип шыққан демлеп.
Пухтыц Кпнғап угылы тнлип алмай,
«Қаламаи, — деп, — таўға шығып» өлген мецлеп
Қөп қоўим сол Қппгаппыц нәсили екен.
Жстисссп уллы елге сонпап өрлеп.
Булардап басқа ҳешбир журт қалмаған,
« 11пмапсы:1лар — Қабыл» депсец бийкар шөллеп
Қалм.ырып қыаыл басты, бплднц қалмақ,
ЛГт.тсап жетп ықлымды ториспн жөн деп,
Жс|п ықлым, шпҳар, дпрья, меи айтайын.
Қулгкг, :кч"|ппп, жотсе, қара ацлап...
;>углг
оабыл мопон Ғажам Шоҳори,
1' кпнши
11пднстапда ылгый сацлақ.
п|N11шп
ҲППЖЛ1, Мпгмгп Моккс болды.
I >нр 111г I п I>у ықлымпыц Қлфтл (Голды.
’|с1рышшп
Дфрпкл ҳпм Лндалпс.
<) ,/1,пяр, Мыгыр шгтп гақта болды.
I»гсп 1ш111 о1 ьм пыҳпр Шам меиеи Рум,
П1.|\.|р а I жара|ыл|-ап мунпан бурын.
А.м 11.пIN11.)
Гүрик пспеп Сахалиба,
<> Х.пар Уллы халық болар дедим.
> К (к11111м Шап п Идилде о Булғары,
•1’лқыры бумы билмек уллы билим.
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Дүньяда тен болады жан уясы,
Қецестиқ үлги болар жариясы.
Уллы Мухит пенен океапы
Ықылымньщ бул бирипши дәрьясы.
Екинши — Шын дәрьясы жоқары аққан,
Үшинши — Инд дэръясы шыққан Қафтан.
Төртинши — Фарсы дәрья шығады,
Хорезмлик Бухара жақтан.
Бесинши — Халзам бәҳри уллы дәрья,
Алтыншы — Журжан бәҳри өзиқ ойла.
Жетинши — Мағрифтин дәрьясы,
Шығарсан оны излесен отыз айда,
Үйреткен саған молла ҳәте етипти,
Арасы бу ықлымнын, әллеқайда?!
Бул сөзлер мағыпалы үлкеп кецес,
Айтатуғын өлсц емес қыз бенен тойда.
Қулеке, билдпм, спзпц үлкен лсасыц,
Бериўғе слиц алыс, қойдыц басын,
Улыпа мусырманныц дуўашымыз,Көрсеткеп булда мешщ ықласым.
Бар болса және сөзиц тағы жибер.
Қызықлы халайыққа кецес болсын.
Қазы Мәўлик пенен Сәпиўра қыз атынан
С. Мэжитовтыц айтысы
С ә п и ў р а;
Қазы Мәўлик тәрийпицди ешитип,
Ғайбана дослық изҳар әйледим,
Дослық раҳати мәккам болсын деп,
Бир нешше саўалым таяр әйледим.
Тилин бурра емиш, өзиц ҳәм молла,
Қәддин зийба ем-иш, гүл йүзиц рәўана,
Молла Әжинияз, яки Қүнхожа,
Сөйле деп ешитип инкар әйледим.
Ақлыцпы имтиҳаи етмек истедим,
Мақсетти хат билен етмек истедим,
Мәҳақ ташқа зерин сүрмек истедим,
Данышыц билмели зинҳар әйледим.
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Он секкиз яшымда толып моўсимим,
Нешше ай, нешше күн болмуш ҳомдамим,
Нешше саҳәт екен өткен аяным.
Ҳом нешше дақыйға қарар әйледим.
Он еккидсн берли саўмы салатым,
Ада болды, қаза болды таҳадым,
Алты йылдап берли бойла әдетим,
Ҳақ ырзасы ушыи сама эйледпм.
Алты йылға пама сапы пешедур?
Раҳаты дағдыйры бәрп пешшедур?
Мақбуўбый нешшеду.р, жэҳрий пешшедур?
Ҳәмме таўсыйдын такрар әйледим.
Папый адам күнде нешше дем алар,
Г.аат тақыйғадан нешшеден келур,
Опссгнз сәпеде нешшелер толыуўр,
Жамисип билмеге қумар әйледим.
1>уў сапар саўалым етти муҳтасар,
Жуўабына қарап қалдым интизар,
I>уў хат назарыца болсын сазыўар,
11л1ипат ет сепп қош нр ойледим.

Ма|>(>Iа11.т, тарбыпа қаран язарсан,
Гар тап нзпц бплмесец сорац язарсац,
Қуллас Гшр ҳэитеде жуўаи берерсец,■
1'.>\пм бсрднм уйқыдап бийзар әйледим.
| ’>ара ОнГшў пе қыял бплды корменнп,
( ,н 1,|с1пМ(ч"|, сырлашмаГ| сырлаш болмайып,
Iч1.1I ( '.пнпўра қашпа парқын бплмсйпп,
('.ырым аГггтым, псшше шпкар ойледпм.
*

*

*

с а п а |>

К,анқа шшп шм 1Л.И1.Ш,
\,.>м 'ииқа я мубнрек,
Л\•>'I<•м<'( Iпи мпГшп алып,
( )у II .1II <|ў,/1.1 М уГмрек
,Л .1.<1.1<1.1111.1П аал алып,
111.>|>м11ў ҳапа муборек.
,/1,11,1у.1111.1 ўай алып,
Даллын пуI.I мубарек.
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Бул исимди йегитке,
Сана болсын мубәрек,
Тәрийпин язллақтын,
Қалдым ҳайран ишинде.
Әшкара сырын. йоқ,
Бәлким ниҳан ишииде,
Алдуғын пийри пәйкар,
Пәкте жәҳан ишинде.
Ғунша ағыр сәрўи қат,
Емиш инсан ишинде,
Бирий пәйкар шәккар ләп,
Мәшил ара мубәрек.
Бир хат наздым нззстлеп,
Өткеп айдыц шппндс,
Ҳеш хабары болмады,
Толық айдыц ишииде.
Уақтында хабары болмай,
Көцлим ҳайран ишинде,
Кейбир суўық етти мәгәр,
Йа болмады ҳуўышында.
Итибар етмедин ме,
Дедик муна мубәрек.
Ҳәсет дәрдийдин аман,
Кимсә отқа күйеди.
Пәсти қыя хабары,
Кимнин көзин ояды,
Тәкаббирим қудайым,
Даргаҳында қоймады.
Тәҳрий ғарап аларны,
Қоймады да сүймеди.
Иитаны елт шәртийга,
Әждий она мубәрек.
Зейиим етмейди десем,
Тәртибин екке заҳыр,
Сен билмеген ҳөнер йоқ,
Белли иште маҳнур.
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Пикнриц гардапта қалды,
Рәҳим етмейих қатыр,
Қыз Сәпиўра билмесец,
Лқылыц әлбетте ҳасыр.
Ақый йаиып келиссан,
Петснп қуда мубәрек.
3 -с а п а р

Қазы Мәўлик кор йүзнцдп шар олса,
Болырмуў жолыца барабер епди,
Ҳақ дийнп қудайым бир биридийин айрылса,
Ссн ҳәм өз йолықа барабер еиди.
Қатты айтты дийип көцлиц қалмасын,
<Аздп билгеп қәдирданлар тыцласын,

Ьарын байаз еттим маҳбуў қалмасын,
Прийпштеге тизейин көребер енди.
Гшр-еккп пусқада атыцды көрдим,
11.).\пм пйлеи еейпт зада затыцды көрдим,
Г'ки-уIп жерде жазгап хатыцды көрдим,
Де| гп 11.* 111к бедеп епймап бер енди.
Г||||п е шпал мектеплерип, хатларыца қошулып,
./ 1пГ|,/1-Iм пурпа ақ,'п.1 ожеп қош келип,
11 м 111. .111 е1 мекке ап ча ҳуш келип,
.Мгмпн үш еаүал! а ара оер епдп.
\ а I п 1П11П11П хаоаршы паҳы йуўппеам кетти,
Р 1'Лпц пп пе ҳам кпргеп пидгеппп айтты,
,/1,| Н1М паме ледп епйла цаҳметтн,
( | | | г | п аГ| I.IГ|Iа11 тура пер епдп.
\ а 1 а'П.1П пир 11<'111111г гп 1,пгр епаледи,
I .IщIү р.■111а 1ПП1 п ш п т |1 п 1Лед,п,
Д\\ р,111.11111а 1,11ып м11/|1111 I еаледп,
I I I |н,| н 111П <>II М1111 п п л г п гр гп д п . I

I .< | пиүи, ы еыпап, гаҳы мақтады,
I ч,| ,|Г|р.п1 нолып епздгп тоқтады,
I , ап|.,а п! ырды, апық шықнады,
Г.,үп,п"|ым пгпд|'нг ҳана Пер епди.
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Тәўбе еттим, анша болдым пушайман,
Жайын таппай хат жазыппан бийгүман/
Хатымды қайтарғыл йолуққан ҳаман,
Қойдым ашналықты бара бер енди.
Әжайып бир саўда түшти башыма,
Зайыл болуп қайта келдим ҳуўышыма
Дедим сөзиқ йалған, келме қашыма,
Қысмет етип деди қуда бир енди.
Пир табармыс ақыл даныштан сорап,
Азада бәриси қыйлын қыдырып,
Базар ишин қыдырып, көшеде йүрип,
Өз тециқди тапып ала бер епди.
Рәҳим еткен қызларыц барар барар ма,
Ел гезгеп бмйҳайа сайып төреме,
Базар бармақ бизге раўа болырма,
Қәлеген мийўацды тере бер еиди.
Жуўабымға әзиж болса саўалыц,
Узур етсец көшермен бәрше ■иуқсаныц,
Бизиқ карам зыят көрмес заманын,
Мақтаншақлық емес биле бер енди.
Ағ йара билдирдиқ ақлық нешиктур,
Пурасатық қандай пәҳмиц нешиктур,
Сырыц изҳар еттиқ наҳмық нешиктур,
Мәламетке қайым бола бер енди.
Бир дүрре сәдепте турған мүшки едим,
Ҳәр мүшкил исти айттық ҳақарат едим,
Бий таҳаретлер билди изҳимни жойдым,
Мәўлим буў дәртимге даўа бер енди.
Йарап езиқ сақлайып бийәдеп қылма,Гәр гәп болсам кеширгил, йүзимгә урма,
Сәпиўра нәзмиқни билмей гәп урма,
Қата сөзлер десем пана бер енди.
Қазы мәўликтиц жуўабы;
Айа дилбар саўалыциыц жуўабын,
Ҳәм оқып ешитип тәкирар әйле,
Қата болды йа билмедим есабын,
Қатасы не болур, не муқтар әйле.
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Инсанды инсандийин қалый демегил,
Сөзлемек ҳәркимйиқ ҳалы демегил,
Шигин данасыны шалый демегил,
Зергерге зер тапып қарыйдар әйле.
Сабырлен «сат» алып сапаға йетир,
Пыраҳтьщ «фе» алып панаға йетир,
Уасылдан «ўаў» алып опаға йетир,
Йаки бизни ҳижраньщда зар әйле.
Рәмәўиздин «пе» алсац раўа болар ма?
Ҳәўестиц «ҳ» алсац ҳаўа қаларма?
Шулдур дәртиқе даўа боларма
Наданларды сөзлемектин ар әйледи,
Данаға наданлар ықырарыйдур,
Бул кәмийне қай сөзиқе разыйдур,
Ҳәрким өз заманында қазыдур,
Яки ҳүрмет әйле, яни қор әйле.
Яшым он секкизде деп йазыпсыз ба...
Еки йүзден алты ай йүрерлер тамам,
Биздин сана ошбуў дуғайын сәлем,
Өзицни билдирип бизге бар әйле.
'Алтымьщ төрт йүзде сексен күн болуўр,
Иүзде елли беш мьщ сәәтке толуўр,
Ияне он беш йерде йигирма болуўр,
Ҳисап ет, йа етме ықтыяр әйле.
Дақыйҳасы тоққуз миллион санағы,
Үш жүз отуз бир мын еки йүз тағы,
Бизди ҳайран етти йолньщ узағы,
Яки мьщда келип мин ахыйтар әйле.
Алты йылныи беш ўақ намаз баяны,
Он мын алты йүз йигирма саны,
Муҳмин болсац тарк әйлеме сен аны,
Өзинни бул ишке иптиўзар әйле.
Он йүз йетмиш еки алты мьщнан нияз,
Жаҳыр онур қалғанға шығарма ҳаўаз,
Алты мьщ қырық сәккиз йүз мыннан-нияз,
Мақ буй көнул бийқарар әйле.
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Рәҳәтидур алтмыш
Тоққуз йуз де алты
Оқысац болыўрсац
Соцыра бир аллаға

йетти мыц әдет,
мыц сәккиз ге сәнәт,
қабыўлы әҳет,
аҳыў зар әйле.

Енди оныц жамғы тэғбиры пеме,
Еки жүз он төрт мыц йеки йүз дәне,
Йәне йетмиш екки лазым ҳәр кимә,
Рәҳим етип билмекти сен қумар әйле.
Шул айтқан намаздыц тасыйбын сорсац,
Алты йүз он бир мыц ҳесапқа турсац,
Йәне жетти йүзну әсәп қылып көрсец,
Соцыра йәне он еккинн бар ойле.
Ианый адам йүрип өз гамып йсмуш,
Ҳәр күиде не муқтар дем алыўр демиш,
Йигирма бнр мыц да алты нүз демиш,
Аҳлы ҳикмет сөзни бнсняр әйле.
Сәтте тоққуз йүз дем алыўыр ипсан,
Дақыйғада он беш йүрүр бийгуман,
Буў сөзде не сыр бар.бәршес.и аян,
Мәцна пинҳам сырыц әшкар әйле,
Қырық сегиз сәне де не болуўр жуўап,
Йүз қырық тоққуз миллион әйледим есап,
Р1әне беш жүз сексен мыцны бир санап,
Нуқсан тапып бизни шәрма сәр әйле.
Зарп етип тәрк етип ҳесап әйледим,
Мазмунлы бир йазып китап әйледим,
Буў сөз билеи саца жуўап әйледим,
Енди сен көцлимни бийқумар әйле.
Мақсетиц не йүрер ошбуў саўалдан,
Көп саўал әйлепсец әмирий ҳалдын,
Йәне саўал айтма бойла мәҳәлдин,
Бизге рухсат берип, бийазар әйле.
Кеўнице келмесин, рәнжиттиц деме,
Рәнжиген уқшар деп зәрре ғам жеме,
Йақшы ығбал етсин ҳәр қуста кийме,
Ғәўсия ағзам бизни мәдеткар әйле.
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Жаўабыц йазмаға йетншмес қолым,
Йел қузмети алды соғыўла солум,
Бәнәгә елице бир түшше йолым,
Уаслын нықматыца сазыўар әйле.
Күнде меииц аш қолатым дараздур,
Өзим екки дурман пурсатым аздур,
йакшыға ҳәр сөзиц дур, қыш цүним йаздур,
Ғаўасларға мәз ҳәбицни тар әйле.
Буў сғззлер муўанық гәр болса саца,
Тезлеп жуўабыцны йетпрғил маца,
Мен сениц тәрийпиц йешиттим йаца,
Кәпну әйле йа бизни бийкз.р әйле.
Епдн йазып маца аўҳалыц билдир,
Мужпан гирянына бағрымны тилдир,
Зулпыц танап әйлеп, дарыца илдир,
Йокин шырмап гәрданаца мар әйле.
Өзнм отуз төртте, кеўним яш йүрер,
йолыида тасаттық әзнз баш йүрер,
Кеўнпмпз йақындур арадаш йүрер,
Бпр к,1>1сты йебернп хызметкер әйле.
* * *
Мамбетнияз шайырдыц (ақун) Төренияз болысқа
айтқан жумбағы;
Шымоайдыц ҳпкпмн ол Төрениязға,

Лрзым бар айтапып буны.тыцласын,
Лғалы.қ ағладур көп билән азга,Мортебссип ашып игам онласын.
Лрзы айтпақтоп мурад айтар сөзим бар,
Моннсп к(-)п турур болсып қабардар,
Ол поморсо бпзғе болып тур доркар,
Шуў нәморсо буў хат ишпда ацласын?
Өзи ҳэким қолында бар лаўазым,
Арзы айтқанныц арзын питкермек лазым,
Бийкар сөз емесдур бул айтқан сөзим,
Жәҳд әйләйун буныц соцын соцласын?
Турко аты он жетидур әбжәтте,
Алты мыц алты йүз фарсы, әлбетте,
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Терт йүз он иккидур араб пәўбетте,
Үш тил билән айтцан атыи ацласын?
Өзинин, ағзы бар сексен беш башы,
Бәнти алты турур, оп тоққыз йашы,
Көзи төбесидә, йоқ турур цашы,
Қирпиги тоқсандур буны анла.сын?
Ҳәр кирпиги бир башыға бәнт болған,
Сәккизин ағзыныц үстине алған,
Тәқ кирпик бул рәўиште жай болған,
Көзи төрт кеседур муны ацласын?
Өзиниц ағзы бир, йоцдур цулағы,
Кирә билмес йацын бнрлә йырагы,
Ансат емес отырмағы, турмағы,
Өзи турар дейуп нәпи қылмасын?
.

Бузылғанда алты бәнттен бузылар,
Язылғанда баш көзинен язылар,
Турғызмас турмаса баш-баша болар,
Адам уғлын андын кеўде қылмасын.
Ошбуў мениц айтқан сөзим ибиратдур,
Ҳәркимсе ҳаслыны билмесе матдур,
Адам әўладыға бир керек затдур,
Сахиб тәмиз болса, буны ацласын?
Қыйса бир ақшамға қаражетини,
Питкерердур сол сораған затымны,
Дуўры баян айламадым атымны,
Тымсал билән билсе муны ацласын?
Төрени орныға қойсац Муҳаммәд,
Ниязға мүштәрек исмилә аҳдат,
Ҳәрким муны биләр болса данышмат,
Арзы етиўши исин баян әйлесин?

Бул хатты оқып ҳешким шеше алмаған. Хат көп ел аралаған. Буны Қулен болыстыц қәйниси билгир, еткир адам
Сейфулғабит ноғай деген шешкен. Ол хатты оқып көрип,
«Мына хатта үйди жумбақ қылып жазыпты» — дейди.
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О Й Ы Н — ДӘЛКЕК, ҲӘЗИЛ АЙТЫСЫ

Әжинияз бенен қыздыц айтысы1
(

Ә ж и н и я з:
м .— Аптаман айт дегенде мен алўаиы,
Жигиттиц топқа түсер еқ палаўаиы,
Керген соц тақат етип туралмадым,
Төсицде еки бирдей қос алмапы.
Қ ы з:
■
— Ҳаў, жигит бар ма жиниц, саў ма дениц,
Солма еди бойымдағы тапқан миииц,
Кисиге рухсатсыз қол саласац,
Сорасац жол ҳақы деп жоқ па тилиц.
Ә ж и н и я з:
— Шырайыц жылтырайды, күлимлейди,
Өзнме жоқ ғой сирә миним дейди,
Қойпына рухсатсыз суқсақ тағы,
Қолыма қатты-қутты илинбейди.
Әжинииа бснсн қазақ қызы Ырыстыныц айтысы
I
Ә Ж И II н я з:
■ .— Атыпды мен бнлмеймен, қарағым қыз,
Қатады үш ай тоқсап болгапда муз,
Агапцыц бир жумысы кслдн түсип,
Қарыпдасым ксшпктпрмсй таўып берсециз.

Ырысты:
■

('орас.т, мсипц атым

1 )1

рысты қыз,

I\а I а :11а үш ай тоқсаи болгапда муз,
Аг.аке жумыеыцыа кслсс түспн,
Қайтсди сксн жумысыцызды айтып көрсециз?
Ә Ж И II и я з:

— Үйпие қонақ келсе қондыра бер,
Қөп сыйлап барлығыиа қой соя бер,
1 Әжшшяз қырға кетип баратырғапда жолда бир қыеға ушырасьш,
ОН1.П1 кекнрегине қол салады, оғаи қыз ашыўланады, сопдағы Әжипияздып айтқан қосығы.
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Усы жерде бир қослас он кисимиз,
Онын, да бәрин жыйып қондыра бер.
Ы р ы с т ы:
— Ҳәриплес бизин мепен қас болдын ба?
Билмейтин сөз мәнисин жас болдыц ба?
Қар жаўып, үй тигилмей жатқанында,
Қанғырған кирейкешим мәс болдын ба?
Әжинияз:
■— Қөшеди мерген аўлы ылдый жаққа,
Қудайым не береди бизмц баққа,
Мени сен кирейкеш дсп бупша күлпи,
Сенин аған кирейкешлпк етксн жоқ па?
Ы р ы с т ы:

*

— Ата алмас мергеп ацды қуўалайды,
Қылған сон қудай жарлы қуралмайды,
Мениц ағам кирейксшлнк етсе дағы,
Қанғырып тап сениндей қопақ асы сорамайды, ]
Ә ж и н и я з: .
— Заманиан заман азған замандағы,
Отырған қарсы алдьщда 'ағандағы,
Егер қонақ асы сорап ише алмаса,
Есабын таба алмайтуғын жамандағы.
*

*

*

Бир күни Өтеш шайыр бир жақтан қайтып киятырса, бир
ойда путында, тек диз кийими бар, онында балағын жоқары
түрген, көйлексиз жаланаш гүрбенлеп егин егип
атырған
молла жийенин көреди. Қөриўден оған мына қосықты айтып,
жийенин женип кеткен.
Алыстан көринеди дарақ ағаш,
Жарасар сонша ағашта нәрўан ағаш,
Бизлерге дизе көринсе гүна дейсен,
Өзин неге жүресен жап-жалацаш?
* 5*с
Омар шайыр - Бийбиайша деген аўылыиын қызы ацкаўлық етип, алданып таза, дурыс жүрмегенлиги ушын, оған
арнап «Бийбиаша» деген мына қосығын жазады:
2Ю
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«Б и й б и а ш а:»
Бийбиайша қыз быйыл келди...,
Тум-тусынан ақша келди үйине,
Шүлем етип берин елдиц бийине,
Шацлақта шац басып қалдыц Бийбиайша,
Бийбианша қыз быйыл келди ырайға,
Ҳешкимнен кем емес сықыл-шырайға,
Жүрер жолып таппай урды ылайға,
Лолы кнби дәўрап сүрди Бийбиайша.
Тазы ийттей сумпецлеп кирди сарайға,
Уснәтдийин жетип келди араға,
Уснәтдийин сирә сени алмайды.
Әўерелеп сени жүр ғой Бийбиайша.
Ақша борген Аманбайда қалмайды,
Тац сәҳәрде есигицди тырнайды.
Айтқапын қылмасац тисин қайрайды.
Түн уйқыцды төрт- бөлипти Бийбиайша.
Узып қайыр бүгиндеги атаўды,
Ҳсш .жерде көрмедпм сеидей ацқаўды,
11шп гсўек гарры ағаштай ақаўды,
Жолыц бузық болды сеппц Бийбиайша.
Узын қайыр бүгиндеги мәканыц.
Бақтыцыз ашылғай қурған дүканыц,Басыца келип тур спдп дәўраныц,
Лолы кпби доўрап сүргеп Бийбиайша.
Бул қосыққа арлаиган қыздыц'туўысқап ағасы Рысназар
11уриизлрулы, қосық жазып, Омар шайырға жуўап қайтара-

ды. Бирақ, Оул қосықтыц бпр куплетп ғапа бар. Изи ииформптордып гсппдс сақлапбағап. Мосслеп, қосық;
Омар (>пр агамыа ҳоддпцнеп аспа,
Жатыргап жылаппып, қупрыгыи баспа,
Онпислық қылыўса қызллрыц жаспа,
( '.үйрсцлсме (Ҳгпрпмбегтиц Омары...
Бртсде Әмнў дәрьяныц бойын жағалай қонып отырған қарақалпақ үйлсрмпиц биреўинде, жаздық күни қара үйдиц артып түрнп қойып, үйдиц ишинде бес қыз шарық ийирип отырады.
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Бир ўақытта үстине қара шекпен кийген, басында қара
малақайы ҳәм аяғында қара пайкеми етиги бар, астына ат
минген бир қара сынлы киси, атыиап түседи де, қызлардьщ
отырған үйинин артына келип, отырады. Бул киси менен қызлардьщ әдеўир ўақытқа шекем нсн болмайды. Қара кисиде'
қызлар менен иси болмай, тым-тырыс отыра береди.
. Қөп мәҳәллер өткеннен кейин, бес қыздыц биреўи қара
киси менен айтысады. Сондағы екеўинин айтысы мынадай;
Қыз:
Туспегей ҳешбир ўақта есимизге,
Енбегей сендей адам түсимизге,
Қара атлы, қара шекпен, қара киси,
Қайдан келип отырсац тусымызға?!
Қ а р а к н с и;
Батырып сөз айтиайды, қәдир билген,
Туўады туўлақ өркеш, пар түйеден,
Заманлас шыққан жернм, сеи сорасац,
Туўры шығып киятырман одүньядан.
*

Қ ы з:
Аўылымыз дәрьяныц ой жеринде,Бекире балық ойнайды, сай жеринде.
Заманлас одүньядан келген болсац,
Мениц әкем ушмаҳтыц қай жеринде?
Қ а р а к и с и;
Аўылым дәрьяныц өринде еди,
Сутхордыц бақа — шаян көлинде еди,
Үш күн удай ушмақты мен қыдырдым,
Сениц әкец ушмақта көринбеди.
Қ ы з:
Асырап-сақлап өсирген жаным әкем,
Қара жерден хан тутқан ханым әкем.
Намазы, оразасы дүзиў еди.
Қайда мәкән етти екен, мениц әкем?!
Қ а р а киси;
Ертеде өтти дейди, Батыр Ақпан,
Жолсыз жүрген бендеге түсер қақпан.
Ушмақта көрдиц бе деп сен сорайсац,
Шопаны деп еситиппедиц өли баққан!
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Қ ы з:
Бир-биринин, изине ермей мекеп,
Аўылында бас қосып жүрмей мекен?
Туўры шығып, одүньядан келдим дейсец,
Бир қаўымнын. адамын билмей мекен?!
Қ а р а к и с и;
Дүньяға жақсы-жаман ҳәрким келер,
Ҳәр адам теқи менен ойнап күлер.
Үшмақта әкец маған ушыраспады.
Жолықса қәдиримнен қуда билер!
Қ ы з:
Түрли ҳасыл шығады, айдын көлден,
Туўрылап кетип еди, мадийнәдән,
Ушмақта сорлы әкем көринбесе,
Сорлы әкем, бир тилинен жазды мекен?!
Қ а р а к и с и;
Заманлас айтқан сөзиқ сындырмайын,
Ушмақтын есигин мен тьшдырмайын,
Өлип қалған әкендп, сен қайғырсац,
Сеп ушьш, ушмақты меп қыдырайын.
Қ ы з:
Алатаўға питеди, емен, қайын,
Ҳәр истин биледи, көрген жайын,
Ушмақта жап әкемниц жайын билсен,
Заманлас тилегинди орынлайын?!
Қ а р а к и с и;
Қеўлиме алған дәртим, молайтайып.
Заманлас тилегимди орынласац,
Әкеннип, жүргеп жерип мсп айтайын.
Анықлап көзим менеи көрднм әкен,
Қеледи керек болса, бүгин-ертен,
Қөп шерик, «кеқ қайырда» кендир еккен,
Мәгар болса, сондағы сениқ әкеқ.
Шынында, айтысып отырған қыздыц әкеси тири. Ол ўақытлары суў болмай, халықлардыц күн-көриси қыйын бола213
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ды. Қыздьщ әкеси дийханшылық ислеў ушын, қолайлы егис
жер излеп, үйииен шығып кетип еди. Ол «кен. қайыр» деген
жерде көп адамлар менен шериклесип, кеидир егеди. Дийханшылық пенен шуғылланғанлықтап, онбес күппен аслам ўақытқа шекем, үйине келе алмайды.
Мийирманлы қыз әкесин әдеўнр күнге шекем көре алмағанлықтан, оны сағынады. Сол себепли, көзипе көринген
адамныц қайдан киятырғанлығын ҳәм оннан әкесинин хабарын сораўлары усыннан еди.
Қелип отырған қара киси қызға әкесиниц хабарын айтыўға келген, кендир шериги екен. Қыз оннан әкесинин хабарын
еситип, жүдә қуўанып қалады. Ец соцында қыз айтыстағыөз
сөзине өзи байланып, айтқан сөзипеп шығыў ушын, қара кисиге ту-рмысқа шығыўға келиснм бередп.

.

Қ ы з:
Қарасам, Қусқаианыц таўы бийик,
Қатты кетсем асқыплап, меп қайтайын.
Ойнайды жан баўрында ақша кийик,
Күйеў бала, сеи бул жақта неғып жүрсец,
Кетти ғой, қалыцлығыц сартқа тнйип!
Ж :и г и т:
Қарасам, Қусқананық таўы бийик,
Ойнайды жан баўрында ақша кийик,
Кетсе кете берсин, сартқа тийип,
Аларман сендей қызды неке қыйып.

Аларсац
Өзицниқ
Әкеқниц
Аларсац

Қыз :
мендей қызды неке қыйып,
жөнсиз қеткен ләпсиц тыйып,
сайлап берер, бир малы жоқ,
аўылыцныц ийтин жыйып.

Ж и г и т:
Аларман аўылымныц нйтин жыйып,
Өзимниқ артық кетсе, ләпсим тыйып,
Үйимде, «суққар» деген бир интим бар
Бермеймен сендей қызға көзим қыйып.
Қ ыз:
Бермесеқ бермей ақ қой, көзиқ қыйып,
Сақлай бер көшедеги ийтти жыйып,
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Жыйиаған көп, ийтицниц сеп биреўин,
Жата ғой, қойнына алып қыздай сүйип.
Ж и г и т:
Жатарман қойныма алып қыздай сүйип,
Сезгеиди ез кеўлиме беккем түйип,
Тамашасын мен көрип жүргенимде,
Сен жүрерсец майданда, ишиц күйип.

Муйтен
( 1-қосығы)
Мүйтен деген неме-неме,
Қацпашлары кеме-кеме,
Тоқ болсац уўылдық жеме,
Балық ушын туўған Мүйтен.
Мүйгеи билмейди арыны,
Ҳәргиз ишмейди тарыны,
1Иортап балықтыц қарыны,
Пышагыцпыц қыпы Мүйтен.
Мүйтен аға ҳарма-ҳарма,
Қысқа қарай жабыц бар ма,
Уўылдықтан туқым сеўип,
Жарынға туқымыц бар ма?
Мүйтен қонар ойлы-сайға,
Сазан минип барар тойға,
Шортап балығы ол да жорға,
Қуйрығыцды бурма Мүйтен.
Мүйтен қызлары керплср,
Балық аснага ернпер,
Төрппде қақпаш көринер,
Есигицди түрме Мүйтен.
Ецбегйциз болмасын еш,
Қөтерилип бул жерден көш,
Ҳалыц келсе айтыс Өтеш,
Жағдай солай билсец Мүйтен,
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Мүйтен деген халық болар,
Уўлағаны балық болар,
Кәтқудасы алып болар,
Ендигиқе бек бол, Мүйтем.
Парқын билип айтқыл аныц,
Қыймылдайгөр болса жаньщ,
Уўылдықтан жеген наиын,,
Билесен бе, Өтеш Мүйтен.
Мүйтен арбасын айдайды,
Сүўен май менен майлайды,
Жаман арба ўай-ўайлайды,
Өр жағымнан жүрме, Мүйтен.
Мүйтен деген қалыц саяқ,
Сағац боздур жериц аяқ,
Мерекеде жеднн, таяқ,
Билесец бе, Өтеш Мүнтсн.
Айтылды бул қосық сизге,
Дәлилин берициз бизге,
Щығарайьш айтып жүзге,
Билесец бе, Өтеш Мүйтен.
Ата-бабан көлде өтсе,
Жуўабын бер қолыц жетсе,
Бир шортан саллацлап кетсе,
Уай-ўай жаным деме, Мүйтен.
Мүйтен балығын тасыйды,
Асаў балығын қасыйды,
Ийислериц боқ сасыйды,
Шеп жағымнан жүрме, Мүйтен.
Балықларыц қара бөрге,
Айдап салып шалац жерге,
Аўыцды сал ыққа, өрге,
Сен бас болып Өтеш Мүйтен.
Аймырзацыз даўдан өлди,
Айдос бий ҳәм жаўдан өлди,
Мүйтен көрсец аўдан өлди,
Билесец бе, Өтеш Мүйтен.
Мүйтен деген халық болып па,
Жүрегицизде бақ болып па,
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Ураплас бир >кақ болыппа,
Қабарын бер Өтеш Мүйтеп.
Атым Бердақ, әкем Қарға,
Сөз келеди зордан-зорға,
Миидин, бе атаўда жорға,
Жериц бмйжай Өтеш Мүйтен.
Дийқаншыл ықты көрмеген,
Балықтан басқа жемеген,
Сал минип таяў сермеген,
Жигитиц бар Өтеш Мүйтен.
Айтқан сөзге келмес намыс,
Өтеш шайыр ҳаслыц Абыз,
Өмиринше жаққан қамыс,
Қос-гүркели халқьщ Мүйтен.
Бердимурат ҳақтық қулы,
Саҳрада өскен' бүлбүли,
Жас қырық бесте, сыйыр жылы
Ҳикаятым Өтеш Мүйтен.
Балықшыныц отын жаққаи,
Балықшыға қасын қаққан,
Торсылдақтан түйме таққан,
Қызларыц бар, сениц Мүйтен.
Мингенлери жекен салды,
Салға мииип балық алды,
Үш Мүйтеинен зүрият қалды,
Жети Мүйтен бойдақ өлди.
Мүйтенлер қазасыи салды,
Қақпашларын жесец палды,
Жаманлары уйде қалды,
Жақсылары суўда өлди.
Досмурат бабац бар ма екен,
Есеналысы нармекен,
Тайлақ балыққа жары екен,
Дүркиретип айдап елди.
Әўел баслап Тайлақ өлди,
Салын суўға байлап өлди,
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Қазаларын майлап өлди,
Қәсибидиз суўдан Мүйтен.
Тайлақтын өрге қашқаны,
Ылақадай аўзын ашқаны,
Балықты қорықпай шанышқаны,
Жүрегиниц түги Мүйтен.
Мүйтенлер ерте турады,
Аў-дузақларын қурады,
Ермамбетти жин урады,
Тысқа шықпа, Өтеш Мүйтен.
Бир батпан қармақ темири,
Тенизде өтти өмири,
.Бектемир ханныц ҳәмнри1,
Бир жерге үй, гелле Мүнтен.
Мүйтен

(2 -қосығы)
Тоба етемен, билмей айттым нетейин,
Кеўлиме йош кирип тағы сөйлейин,
Қулақ салып тьщлан буны яранлар,
Мүйтен елатыны баян етейин.
Бекире, сазан ушын аўлары барды,
Қаст еткен кисиге даўлары барды,
Мүйтеннин Тербенбес таўлары барды,
Мүйтен елатына баян әйлейин.
Саўыт _байдын жан-жағасы Саматты,
Балығынан аўқатлары абатты,
Қыз-жигиттин шайнағаны набатты,
Мүйтеннин балықлы тенизи барды.
Жуўыстырып асып қояр қазанын,
Моллалары айтар бес ўақ азанын,
Барса алар көлдин сары сазанын,
Олардын жарамлы жыл.ымы барды.
Шарўа халық тениздин, бойын жағалар,
Жерлери бай, отлақ жерин сағалар,
Бектемир хан—балықшылықтын, маманын „хан“ деп айтады
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Мүнтеи менен бәс тутпаныз ағалар,
Мүйтеннин. Баймамбет иирлери барды.
Жылўа менен жаньщды алған көзлери,
Шекерден шийриндур айтқаи сөзлери,
Оп төрт күнлик айдан зыят жүзлери,
Мүйтенииц пе жанан қызлары барды.
Мерекеде ҳоркнм айтқан рахмет,
Баймамбет пнрлери қылар кәрамат,
Хожақтьщ баласы Палўаи ҳәм Ахмет,
Атасынан артқан күшлери барды.
Ғайратланып ҳәммелери ис еткен,
Ерлери бар қол усласып бәс еткен,
Жылўа етип жигитлерди мәс еткен,
Мүнтепнии. ие жанан гөззалы барды.
Падаплардай бийәдеплик етпеген,
Әдепсиз, ойланбай сөзди айтпаған,
Бек, төре, хан ҳәм бийлерден қайтпаған,
Мүптеппиц Бинсепбай шерлери барды.
Абадапдур Мүнтеп халқы — ерлери,
Шарўаға жай, мал жаймаға жерлери,
Ашыў-тоғын билдирмейди көллери,
Мүйтенниц балықлы тецизи барды.
Қатыпы балығын қақлайды дузға,
Тапсырып үйлерин бақташы қызға, Қорықпастаи минеди бир ели музға,
Соныцдай жигитлер Мүйтенде барды.
Талап етер бир-бириие жарысып,
Бирге ислеп барымыиа барысып,
Мүсәпир адамға бәрҳа қарасып,
Ис еткен Мүйтенниц жигитн барды.
Түркистаннан келип тециз жайлаған,
Жел болса да қорықпай қайық айдаған,
Жигитлери ўақты менен ойнаған,
Ақыллы жигиТлер Мүйтеиде барды.
Азан менен барып аўын қараса,
Еткен иси кеўилине жараса,
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Бир мүсәпир барып балық сораса,
Қуры қайтармастай жигити барды.
Еситкен бул сөзди таппайды қыяў,
Кемели жүреди, жүрмейди жаяў,
Қолында ескеги үш қулаш таяў,
Мүйтенниқ кемели жигити барды.
Қәри балық, оған қураллары саз,
Барлығы баҳадур, жаманлары аз,
Қөлинде қасқалдақ, үйрек, қуба ғаз,
Дүньянын ацлары Мүйтенде барды.
Жаз айында жүрсец сулыў жагысы,
Әжайыпдур кемесинпц нагысы,
Қандай жаҳсы сулыў суўдыц ағысы,
Балықлы хошпрей тецнзи барды.
Шайыр Бердимурат аллапып. ҳулы,
Өмиринше саҳрада өскеп бүлбүли,
Сөзимниц ҳеш ўаҳьгг солмайды гүли,
Мениц айтқан сөзим ҳәр жерде барды.
Бердаҳ баҳсмға жуўап
Түбимиз Қоцырат туўысҳан адам,
Алды-артын ойламас бәдҳасыл надан,
Қудадан бийүмқт ҳаслы бийинсан,
Алды-артыцды байҳап сөйле Қолдаўлы.
Мүйтен сениц қайсысыцнан кем болды,
Әкец Қарға, ылақаға жем болды,
Ал, алағой сазан балық ем болды,
Қор-зар болып өлген надан Қолдаўлы.
Ғарғабай, Найзабай әкецниц аты,
Ели бай, көли бай, Мүйтен елаты,
Туўысқан адамл.ар, ҳасылы заты,
Ҳасылын билип айтқыл, Бердақ Қолдаўл
Өзинди ойласам ақылыц асқан,
Сенин кеўилиц недур дәрьядай тасқан,
Айтыў-мерекеде өгизин қосқан,
Қызларыцныц соры болды Қолдаўлы.
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Қатынларын. минип арба үстиие,
Таяқ урып дағ салмадыц етине,
Спдиги шашырап қызлар бетине,
Сидик пенен бетин нсуўған Қолдаўлы.
Бпп болып халқынды сорап Турымьщ,
Әспресе, соғыи кетти зулымыц,
Ажырасқапда жулып алып бурымын,
Малы көпке байлап бердин Қолдаўлы.
Қоднрпнди билмейсеп, кисини сайып,
Ыомзртпн қаяқта сөйлсйтин тайып,
Балық жеген болса халыққа айып,
Тисин неден шығып еди Қолдаўлы?!...
Ҳалыц бнлмей ҳәрбир гәпти урасац,
Қеўилнц дәрьядай шалқып барасац,
Тппкарында Бердақ шайыр сорасац,
Қул еди бабацыз Бердақ Қолдаўлы.
Қулшар жора, алға қарай усындыц,
Қараи турған кисиге кеп, бәс урдыц,
Қүлки Хожақ, топарыпа қосылдыц,
Тппкарыц патықдур Бердақ Қолдаўлы.
Әкен жүрди Аққаланыц жолында,
Өткен ҳалыц сениц сондай бурьгада,
Қул боп жүрип сандаўлыныц қольгада,
Неге шалқаясақ Бердақ Қолдаўлы?
Бай боп ата-бабац сениц өтип пе,
Әўелҳа туўары оцға жетип пе,
Қулшар ҳалыц билмей есиц кетип пе,
Солай, жай-жағдайыц Бердақ Қолдаўлы.
Дәўқара — Алаштыц қалыц елинде,
Бөршиниц таўы бийик өринде,
Шешецниц әкеси қаўын жеринде,
Туқым таппай арсар Бердақ Қолдаўлы.
Бир жақтылық саған келген емес пе,
Сандаўлы қолында жүрген емес пе,1
1 Кулки дожақ — урыў тийресинин аты.
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Қарқаравды 1 туқымға алған емес пе,
Ҳасылыц натық айып билмес Қолдаўлы.
Сөйтип жүргеницде сен жаман туўдьщ,
Нақ он үш жасыцда белицди буўдыц,
Қулшардай әкецниц талабын қуўдьщ,
Өзиц шегараца Бердақ Қолдаўлы.
Халық тек демеслер Ережеп айыц,
Айтқан жуўабыца жуўабым тайын,
Қоспа емес, басқацыздан айтайын,
Қулақ салыц буған Бердақ Қолдаўлы.
Қолдаўлыда Қожаназар, Қоспазар,
Өлгенинше ис иследи бпйазар,
Екеўинен басқа жоқ па ес қосар,
Қазақ пепеп сүргин салдыц Қолдаўлы,

*

Өлгеиицше халық деп қолын сермеди,
Намыс-арын өзи олмей бермеди,
Халықтыц қәдирин қасла билмеди,
Айып билмес ҳаслыц натық Қолдаўлы.
Халыққа бир күни қабары келди,
Қандай қорғаўшы еди Қосназар елди,
Ақыры Түркменде әрмаида өлди,
Саўаш күни ҳаслыц натық Қолдаўлы.
Өли өлип, елге хабар бере алмай,
Барған менен жаўдан қанын ала алмай,
Қожаназар, жеке қалып журе алмай,
Ҳарып-шаршап арсар болдыц Қолдаўлы.
Қалайынша- Бердақ саған мен жатпан,
Қеўлицде кириц аўырға батпан,
Мүйтеннен барып аў бул Қара Сатбан,
Қосназардыц қанын алды Қолдаўлы.
Билесец бе сүйегицди ким тапқан,
Намыс ушын Мүйтен еди ат шапқан,
Қан ушын түркменде қылышын тартқан,
Қара Сатбан — Мүйтен билсец Қолдаўлы, 21

1 Бердақтьщ щешесиқин аты.
2 Кара Сатбан — муйтен урыўыньщ батыры.
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ч_уги1си-1 лспии х\илдс1улшда с*л иш1ды,
Алдында қазыўлы бәрҳа ор болды,
Аўылдыц арасы өликке толды,
Басшывды өлтирип надан Қолдаўлы.
Бердақ сөз таба бер кеўлиқ жай болсын,
Қолдаўлы хан болып, елин бай болсын,
Еки ннмсин байлап берип Айдосын,
Хийўа ханға олжа болдын Қолдаўлы.
Айып айтсан ҳәммемизге тегисти,
Қейнинде ким алып қалды сөгисти,
Байлап берип Мыржық пеиен Бегисти,
Хийўа ханға олжа болдыц Қолдаўлы.
Айдосын патшаньщ тилине ерип,
Ғулғула сөзи-не кеўилин берип,
Қеўили суўыпты патшаны көрип,
Айып билмес ҳаслын натық Қолдаўлы.
Сөйтип, посып халық елге келгенде,
Халық жылады еки батыр өлгенде,
Солай болып мүйтенде балық жегенде,
Сен шөбпре шөппғеп жүрдиқ Қолдаўлы.
Ҳаслым Мүйтеп мен минемеп қопаққа,
Сөз зая етпеймен сендей сопаққа,
Қызьщды Мүйтен ап жалғыз шабаққа,
Қолын жетип кеткен жоқ па Қолдаўлы.
Бердақ жора, айтқан сөзиц дегендей,
Адамыцды таптым әдеп билгендей,
Бир-биреўге сын тағысып' күлгендей,
Жағдай жоқ, ойласац Бердақ Қолдаўлы.
Бурыпғы аўҳалыц солай боп кетти,
Қайерде Қолдаўлы қолыцыз жетти?
Жер-жексеи болған ярларыц өтти;
Басшыцды өлтирип падан Қолдаўлы.
Өтип еди Қожаназар, Қосназар,
Халқына болып еди бийазар,
Соған мегзес болып туўып Ерназар,
Оларда Айдосша өткен Қолдаўлы.
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иил 1-сш ыцда ^ и л ы ц м и иуа ьа ,

Босқа жүк артқандай болдық түйўаға,
Басшы болып қол салғанда Хииўаға,
Шайтанныц сөзине ерген Қолдаўлы.
Ерназар қәдирин ҳасла билмедиқ,
Сумлық әйлеп айтқанына жүрмедин,,
Билдирместен қуртыўға қол сермедиц,
Айып билмес ҳаслы натық Қолдаўлы.
Жағалап жабы ҳәм дәрья салманы,
Қарақум қйшаны халықтық — «дәрманы»,
Бирликке жегизсёк дийип алманы,
Ерназарға, ҳаслық натық Қолдаўлы.
Ояқта Турымбий усы деп мураз,
Алпыс бий қуралды, басшысы Нияз,
Ант, суў менсн алма жегпзди бираз,
Айып билмес, ҳаслыц патық Қолдаўлы.
Бул ғулғула шайтанлықтыц пышаны,
Алма берип Қарақумныц нйшаны,
Ерназар дос тутып ойламай аны,
Шериқди туқым қурт еттин Қолдаўлы.
Ақыры тартарсан заўалын дуздық,
Бола алмас жериқде мойнынды создық,
Сыртынан халық болып, ўәдецди буздыц,
Айып билмес, сын тағатуғын Қолдаўлы.
Усылайынша еткен ҳалды айтқанда,
Ҳеш кемис жоқ усы исти тутқанда,
Нан сындырып Хийўа ханпан қайтқанда,
Айып билмес ҳаслыц натық Қолдаўлы.
Сумлық пенен ҳәрбир исти ойладыц,
Ҳэрбир жерде шерлеринди қыйнадыц,
Ерназарды алдаўлықта байладыц,
Айып билмес, ҳаслыц натық Қолдаўлы.
Орынлаўға умтылмадыц исицди,
Жацадан жыйнадыц Бердақ есицди,
Ҳақыц бардай маған қайрап тисицди,
Халықтан озған шайыр, Бердақ Қолдаўлы,
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Ерназарға себеп боп аттырдыц оқты,
ИГмпаныц шығарды ссгшц қуўлықты,
Қааы — кэтқуданыц ықрары' жоқты,
Умдс-спз, ықрарсыз надан Қолдаўлы.
1\олдаўлыда пе биреўлер зор болды,
Алдыпда қазыўлы бәрҳа ор болды,
Ақырыпда Крназарыц қор болды,
111н п е п т жылатқан падан Қолдаўлы.

Қарап турып сен киснғе урыидыц,
Хаппап доме етип, бийгс бурылдыц,
Внр псшсциз гедейликтеп қырылдыц,
Бирлпксиз, тәртипсиз, надан Қолдаўлы.
Ҳпммсмпз Қоцыраттаи шықтық аяқтан,
(>п де озған жүйрик болдыц қаяқтан,
Ипрааыц урынып өлдиц таяқтан,
ЛЙ1.П1 Гжлмес, ҳаслыц надан Қолдаўлы.
11е бале бар, ҳалын билип турғанда,
Мптпга емес пе еки шшси турғанда,
Өлтпрдим деп Хпйўа хлпға барғанда,
Қаидай баҳа ал'ып қайттыц Қолдаўлы?!

Опда патша айтдьт; Айдос қарақалпақ,
Г',пп,м хпйўалы болмаға ҳоддице бақ,
1\плыпа ал да бир қлйқы таяқ,
< •лмесIиI оурып сеи олжа мллды бақ.

,/1сп айгқапда қалды аўызып ашып,
<>11111 п1йпстлсдп сөзлернп шашып,
Лйдое штппа дейпп қуўанғанында,
■Чорсз ам.ап қалды душпаннан қашып.
Дарағыц кссилди бағлы, мийўалы,
111ер олғен соц жекке қаяқта ҳалы
Олтирпўге Айдосыцды хийўалы,
Келгеи ўақта не қылып ец Қолдаўлы?!
Лйдоетын, баласы батыр Ырзаны айт,
*>ш.| айтқнмда, қудықта өлген Төрени айт,
< ол \алды бил де сен ырайыцнан қайт,
Аш.ш нормес ҳаслыц натық Қолдаўлы,
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Кейингиден уран деген жол болды,
Ислегени еки қара пул болды,
Қолдаўлыға еки жетим қул болды,
Сениқ бабац еди Бердақ Қолдаўлы.
Мүйтен ағайин аталас Қыят,
Ақылыц жоқ, ладанлық жағыц зыят,
Ата тегин билмей айтысқан уят,
Қоспақ-қоспақ қазақлыдан Қолдаўлы.
Тасла Бердақ жора, усы пешецди,
Қулларға мегзеттим сениц мүшецди,
Атац алды сениц сатып шешецди,
Туқым шопақ берип Қарға Қолдаўлы.
Балық коспнм папаладым тецизди,
Аш болмаслық ушып ойлап негизди,
Нанды сагап кимлер басып жегизди,
Айып билмес, ҳаслыц патық Қолдаўлы.
1,
Нияз бийдиц улы аталығыцды,
Мойынға алмайсац қәтелигицди,
Аит сөз жацылтбашыц туталығьтцды,
Қарарсыз, ықрарсыз ладан Қолдаўлы.
Қалыи қыраў тийип, Айдос муртыпа,
Өзин-өзи түйгишлейди уртыиа,
Қөшип ылац салып пайтақ журтына,
Хийўалыға олжа болдыц Қолдаўлы.
Қылыш кесер болып сениц ийницнён,
Ҳәр бәле табылды усы пейлицнен,
Қуўып жетип, хан хийўалы кейницнен,
Хийўа ханға олжа болдыц Қолдаўлы.
Хийўалыда кетип қызыў-жесириц,
Соны еситип кеўилицди өсирдиц,
Барлық қарақалпаққа тийип кесириц,
Халық бүлдирген ҳаслыц натық Қолдаўлы
Ҳан етти ме Айдостыцды бардырып,
Хош сөз айтқан екен буган хаи турып,
Жүкли ҳаялларды-ц ишин жардырып,
Хийўалыға қолдан бердиц Қолдаўлы.
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Айтқап шәртин патша журты келтирип»
Меп отырман өткенлерди билдирип,
АПдостыцды арсар етип өлтирип,.
Ш ер и ц д ц туқым қурт еттиц Қолдаўлы.
Оп саўсагыц.оц цолыцныц саласы,
1\а ты |\ емос екеўиниқ арасы,
Амдосым,111.1Ц еки бирдей баласы,
Көрпсе алмам ҳайранда өлди Қолдаўлы
Шамыр оолсац ссп сөмлеме жалғанды,
Ьмадем бурып нешшс шайыр болғанды,
Қағаз бепен сезин хатда салғанды,
Олар сөзин сынға салған емес пр?
1>аоацызды жутқан сарала жайын.,
Қаргалар шоқыпты көзиниц майын.
Қарамм,1 қ еткизип бөркиниц сайын,
1\ырдағыцды суўға алған емес пе?
1>ердад жора цоржыныцды арқала,
Ҳешўақыт болмасыи кеўлде ала,
Аржагыцьтз Аққум мепеп Аққала,
1>амам, балық ушым салған емес пе7

Ж;тс ўгм-ыцда өр жағына панацды,
Ҳақ кешпрмес сениц еткен гунацды,
( д'мп туўгам жатыры жаман анацды,
Қарқарацды шомаққа алған емес пе?
Комггм ала алмапсац бул сөзден орын,
1>мтск(> бетлнсец, бмрақ зоц мурын,

IПс.мсмлор көм өтти бизлерден бурын,
<лшмлп үлгп алыўыц дәркар емес пе?
А\ақы.1мқулы маг|)пц басқалар өтти,
I ыпплт соалп пасық шгиттаи не етти,
I и.мго келго олгсплерди сөйлетти,
ААагрьщ Мақтымқулыдан қалған емес пе?
А'1еп бпр сөз айтайын Бердақты мақтап,
1м'|мгс еып тағасац дуўтар қушақлап,
''кгцпз Ғарғабай қаўыиды сақлап,
1\арқарацды шопаққа алғап емес пе?
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Ядқа алып сөз жазаман ийемди,
Бердақ ўәжди тьщлац, тилди тый енди,
Атым — Өтеш, бабам агы — Жийенди,
Халыққа сөзи үлги болған еме'с пе?
Жерим қарабарақ, тециз жағасы,
Отырғаным Қөк өзектиц саласы,
Ҳаслым қарақалпақ Мүйтен баласы,
Уллы жыйын тойда болған емес пе?
Бердақ шайыр мен билемен кәринди,
Жел сөз бенен қайырдым ба әрицди,
Ерназарға алмас едим бәрицди,
Саныц бар, сапац жоқ болгап смес пе?

р'

■*

Жақсылардыц сөзлсри бар шекердей,
Жаманлардыц сөзи ашшы зәҳәрдей,
Ҳақ жолыпа жүргеп Әбиўбәкирдей,
Олар сөзим сыиға алғап емес пе?
Уәжден қалғаннан соц көз жасыц тамыз,
Урыўым Қоцырат, бир болар намыс,
Ҳасылым Мүйтен, тийреси Абыз,
Бүгин саған сөзи үстем емес пе?
* * *

Бурын бир адамныц алты баласы болады. Усы алты баласыныц бәри де таз екен. Үлкен баласы бир қызға үйленеди. Соинан баслап, үйленген жигиттиц үйинде өлимшилик
көп болыпты.
Түскен келинниц атасы өлимшиликтин көп болыў себебин
келининен көреди. Усы ўақыяға байланыслы атасы менен келининиц айъыслары;
А т а с ы;
Мен өзим бурынғыдай болалмадым,
Атам қөнған қөнысқа қоналмадым.
Өлген-житкен меники бола берди,
Усы келин келгели оцалмадым.
Қ е л и н и;
Мен атамныц ү/шнде еижар едим,
Алты тазғ-а тийдим деп әрманда едим.
/Йкты баланныц алтаўы да таз болғанд-а,
Мен қасында балларыцньтц барма едим?1
£23
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1'.|1Т('дс қоп бигыи жүрген бир шопаи, суўықтан қатты тоцпды. Жы.мыпып ллыў ушын, бир байдьщ үйине барады. Байдып ды.мы қо.иып жуўмай ақ, бурын писирилип табаққа салымып қопыл|,1п гоштеп, үлкен бир бөлек гөштп шопан жигитШ1 плып бгредп. Шопаи қыздыц қолын жуўмай гөшти алып
бгргг11лм1 пп Д.1ДПППЛ етип, оиыи менен айтысады. Сондағы
г к г ў м п н п аГ|гыг!,1 мымпдан;

Шо п а н ;
I\|.1:г Шокгп, табагыца қол саласан,
1\ол салган, табагыпа мол саласан,
Атыцды молла Шөкен деўши еди.
Табаққа пеге жуўмай қол саласан?
Ш ө к е н;
,Дүмглсг гкп қулақ болады саз,
Сотппдп таўып сөйле, қыдырмай таз,
К о , 1 ы м д , ы жуўган мепен н е исин бар,
( ) |Ы р м а п
дорет алып, оқып намаз.
Шо п а п ;
( ) р I ;I г ы
г 1\ п
а ў | , 1л д ы п , д о р ! , я
т о л м а с ,
Кпгшс пагақ 1аққап адам оибас,
Доргттп плгап болсац, барда шыгар,
Қаялпа памаа болар, дорет бодмас.,
III о к г и;

1> а п д а р л ы п

папгпқ

Хар

I а у 1.ш а п г с . а п ,

сотдмп

ж атқап

гүГпчат
жүйеси

бар,
бар.

( Тп шпркпп, пашарспп деп пасақлайсац,
1,а < е ў . ,и 1П у п п у ў п б о д с а д а , п п с с и б а р .
III о п а н;
1>айд,1.1 д а ,

111<>11а11,чI>1 д а ,

Ш а 1 П ы п 1Д1,1 м а Г г д а

1.арап,

ггцдсп
гаппп

көрсеш,
орсеш.

<)типпгп дынг (ю лиа, п п г кгрек,

1'кгўдпп (>11рс:ўы11п магап берсеш.

III ө к е н;
Жуўырар қоппа қошқар мекиренип,
(д)Гынт"1сец қыдырмай таз екиленип,
Сен шпркип агы>ыспага келиппедин,
Окецтщ сом қайрагы сыяқлапып.
" 229
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Ш о п а н;
Түйеден арқан менен қомланайын,
Мергендей ататуғын оқлаиайын
Әкеқниқ сомқайрағы мендей болса,
Шешеқниқ жарып кетер қағанағын.
Муҳаббат айтысы
Ш а й ы р:
Саған жетер мекен сәўбетим сазым,
Сәҳәрде ышқында шағласам сеииқ,
Тықламасақ барма мениқ нлажым,
Шайыр шағлап турса, бағыцда сениқ,
Қ ы з:
Пәрўаз етер сеп шағласац бүлбилим,
Сен зарлама, сенде мспиц кеўилим,
Қайғы-ҳәснрет пенен өткеп ҳәр күним,
Сипнем пара болсын жолыцда сении.
Ш а й ы р:
Қайғы-ҳәсирет қаплап жүрек қанымды,
Бөлип жесем ҳәрне тапқан нанымды,
Жолыцызға пидә етнн жапымды,
Шөллерде күйер мен дағықда сениқ,
Қ ы з:
Түнде зарлап қара шашым тарайман,
Қеше-күндиз жолықызға қарайман,
Өткен-кеткен жола.ўшыдан сорайман,
Жүрегим жалынлаи пырағында сениқ.
Ш а и ы р:
Машақатлар шегип шықсам майданға,
Жүрегим ҳалласлаи, жәбир етип жанға,
Қызыл қыяларда шолашл тақға,
Сарғаяды жүзим дағъщда сениқ.
Қ ы з:
Сәҳәрде зарықа қулақ салмаға,
Ҳаўазықды еситип рәҳәтланбаға,
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Жүзим тугсам ағып турған салмаға,
Бул жүзиц көринер сийнемде мениқ.
Ш а й ы р:
Таўпазарларьщ бар барайын десем,
Бярыи мойньща қол салайын десем,
Ақ жүзн.цпен поса алайын десем,
Шоддес ағац екен Зарымын сениц. ■
Қ ы з:
Аибыпбай-ақ қойыц Зарым ағамнан,
Тилеўмурат ағам турып табапиан,
Жақсымурат алдырмайды 'жағацнан,
Тартыпбай-ақ келе бер, елиме мениц!
Ш а й ы р:
1Малеке, Қалеке желбегей шапан,
11.)р(ч- бплмсйтуғын Нәреке ладан,
К.ызга күпсў келсе, болар қызыл қан,
С.чнлықтап, сли11е бармайман сениц.
Қ ы з:
Ҳас.ма қорықиа,- 11орекедсй ладанпан,
Апбыпба қыз Абыл-Қабыл ағамнан,
Бпр қыл 1,1!п бар қалған ата-бабамнан,.
Спл қылыт ойпасып қолыцда сениц.
N1 а й ы р:
Күп.хожапып, со.чпн ҳалқы.м жаратты,
«Ъкпппиздып, да дацқып қоеық таратты,
Бнрақ, бплмес елиц Бердпмуратты,
Бүлбпл 1()я болғап жолыцда сепиц.
Қ ы а:
Корпп арқамыздаи қыеқаи аязды,
Порўаз етпп жазгпмп күшли баязды,
Ата-апам айтса, Әжмпнязды,
Бердақты да билер елатым мениц.
Ш а й ы р:
Пайдапы сен билип елиц билмесе,
Ағаларыц бнзди көзге илмесе,
231
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Ладан аған. есигиқди ил десе,
Муҳаббатым ойран болмайма мениц.
Қ ы з:
Ким билмейди муцлы ҳыздыц қыялын,
Ата-анам сүйер дүньяиыц малын,
Ҳәм сен сорама.сац ярыцныц ҳалын,
Жүзим сарғаяды жолыцда сениц.
Ш а й ы р:
Қолда гүмбирлеген дуўтар қарыўым,
Бир ҳәптеден кейин мүмкИи барыўым,
Ашық болсац сабыр ойлсп тур арыўым,
Бергем посаларыц ядымда мепиц.
Қ ы з:
Сабыр ет десец меп сабыр етермен,
Жылдам келсец мурадыма жетермен,
Қешиксециз басымды алып кетермен,
Мын саўда бар билсец, басымда мениц.
Ш а й ы р:
Турли саўда болса басыца түскен,
Бул саўда мениц де басыма түскеп,
Кем-тарман билсец мси алтыи, гүмистен,
Мөцке толған мардан арқамда мениц.
Қыз :
Өмиримше қәлемеймен урысты,
Төребегиц бу-зғыш екен турмысты,
Олар билсиц Сергей деген орысты,
Мәрдана достым бар жанймда мениц.
Ш а й ы р:
Сескенбей ертип кел достын Сергейди,
Елден ҳеш насақ сөз саған ермейди,
Келсец кеўилимди шадлық кернейди,
Қыйналсац күш берер ҳалқымда мениц.
Қ ы з:
Мақпалданда жақсы марданыц маған,
Сонлықта.н да, ащық бол-дым мен саған,
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Сениц менен шадлы турмыс жасасам,
Мақсет-мурадыма жеткеним мениц.
Ш а й ы р:
Мепнц марданымды тек 'сен суйерсен;,
Халқыц қуўса қутыла алмай күйерсеқ,
Хапым жеп қабағыцды үйерсеқ,
Сол жагы турсын қыз, ядывда сениц.
Қ ы з:
Сен мардаи тоқысац мепде тоқырман,
Сеп китаи оқысац менде оқырман,
Сени сүйдим, бирақ, кеўли соқырман,
Жүрегим жалынлар ышқыцда сениц.
Ш а й ы р:
Шапыр дейсец, сөзге шебер емеспен,
11!1,11мI;I[I сүпсец менде басқа демеспен,
.Жарлымап деп.киси қақын жемеспен,
Мийпгтпм, рәҳәтим — бақытымда мениц.
Қ 1>1 з:
Сгп қпгық лптқлпда дуўтар шертермен,
I ү11,11р('пт1111 халықты пзпме ертермен,
С.гппп, мгпгп моқсетпмс жетермен,
Мпппгт гааып шертсе дуўтарыц сениц,
III а й ы р:
Гу 011111 күпн килдгп қамыг орамыз,
1\ | ‘|Г|а пар қамыгтап оолар қорамыз,
1" р т , шаоақ жгп, күп корнп турамыз,

!шр қыгым дшшм жоқ урамда мепнц.
Қ ы а:
Сш1 мал оақгац, м ш д г малды багарман,
С.гп суў кг1шг||„ мгпдг отты жагармап,Турмыгтып, кгрггип опрге габармап,
Сыйыр да (шйлапар қорацда сспиц.

III а й ы р:
Лтлўдлп кемели балық аўлаймыз,
Даўылда таяўды алға таўлаймыз.
Жлзда көлдеп пишеп орып байлаймыз,
Шортап, гыла, бөрге, асымда меииц,
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Қ ы з:
Сен таяў таянсан., ескек есермен,
Қалык толқынларды бөлип кесермен,
Сен жайын шанышсац меп жәрдемлесермен
Сүйсеи қостарынмаи қасыпда сениц.
Ш а н ы р:
Қалын малсыз үйленипти Қарғабай,
Таўдай тасқынлардан өтип дәрьядай,
Меии асырапты етип марқадай,
Соларды саламан ядына сениц.
Қ ы з:
Сүйгеним сен сөзлсриме қулақ сал,
Менин ушып бермей ақ қой қальщ мал,
Ашық болып сүйсец мепн бүгин ал,
Мийиеттеи күп көрпў тилегим мениц.
Мысал (тымсал) айтысы
Күнхожаньщ түйеден сораўы
Шөк дегенде шөгермисен?
Қөп жасаған түйе екеисец,
Тохтамыстан аррағырақ,
Шынғыс ханды билермисец?
Снзге айтаман түйе жора,
Бир көзиц гөр, арқан жара,
Пириниздур Ойсыл қара,
Оны нарым билермисец?
Жанлық пири — Шопан ата,
Малдын п и р и ----- Зәнги баба,
Жылқы пири — Жылқышы ата,
Оларды ҳәм билермисен?
Патшалық жол соннан қалған.
Қусты жыйнап заўал салған,
Жер жүзине патша болған
Сүлайманды билермисец?
Түйе болсац малдан озған,
Буўра көрсец арқан қозған,
www.ziyouz.com kutubxonasi

Шилпе-шилге көзин. тозған,
Бәрип түйем көрермисец?
Қозғалмайсан тийгендей оқ,
Мопынында әжел қурық,
Лйтқапымиап хабарық жоқ,
Бир жуўабын берермисен?
Шылбыр емес, буйдац аўыр,
Қуртлар жеген қатна баўыр,
Өзпц арық, арқац жаўыр,
Туўғаныцды билермисен?
Шынғыс ханнан беррегирек,
Модемипнен аррағырақ,
КпГнт өткен зер-зербарақ,
А'\одпрсГтм ханды билермисец?
Лдам.чат пепен исин жоқ,
Ийелер сенн кисиц жоқ,
Лўчыцда жалгыз тпсин жоқ,
Ж.чпгдқ жеўдп бплермпсец?
Оплпп, ойлап, ойлап гурсям,
Шоқорю п а й т а х . ж а р урсам,
Г<|пелс'п ет қылып сонсам,
1 1 аеыГ)аГ| пулы болармысац?
1 1 а 111);1111ап сепсеп. жас малы,
V 1^саI ап малга дусмалы,
ААодемпп хаIп11.1]1. бас малы,
Жсти атацды бплсрмпсец?

Жа қл пп ыц ксммчт апаты,
111ахг11а 11 бс'рпч1 бн.чғе аты,
Хпйўа хаппыц .чпипаты,
Жол қорежет болармыеац?

Семирсин деп жсм берди ме,
Жем берсе де кем берди ме,
Қацтарыпты, дем берди ме,
Буны нарым билермисец?
Қел дегенде келермисец,
От жеймен деп жүрермисеқ
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Көзиқ соқыр, суўсармысақ,
Усы ўақытта өлермисеқ?
Сенде қуўрап қалғаи тикеш,
Ат қошшылар, буйдасын шеш,
Қара буўра, қыйсық өркеш,
Заманықда түйе екенсеқ.
Өспей, шықпай қалған жүниқ,
Өзи жасық, арық етиқ,
Ҳарам өлип, дүзде көниқ,
Қалатуғын түйе екенсеқ.
Қүлки болып ярға, досқа,
Шежиредеги қалғап нусқа,
Буннан жақсы кетксп босқа
Көп жасағап түне скенсеқ.
Айыры өркеш, кслбетиқ зор,
Көп жас мннип, қурыпты тор,
Қартайғанда болыпсақ қор,
Заманықда түйе екенсеқ.
Сеннен туўған тайлақ болса,
Бул да берген сыйлық болса,
Төлиқ менен байрақ болса.
Өнип-өсер түйе екенсеқ.
Көп жасаған түйе олжа,
Мақтымқулыдай алдық болжа,
Әўере болған Қүнхожа,
Көп жасаған түйе екенсеқ.
Сарыбай Оразша улы
( 1830 — 1898 )
Шымшық пенен айтысыў
С а р ы б а й:
Палапанық қызыл шақа,
Шымшық кәриқ недур сениқ?
Сенлерге мегзес қурбақа.
Айтқанымды есит мениқ?
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Бул не замаи, бул не пәсент.
Сенлерге не болды кесент?
Мен берейин буған писент,
Қулақ сал сөзиме менид?
Ш ы м ш ы қ:
Етнмдн шақты сур жылан,
Меи дс сендей жәбир улан,
Булар шаяп — мийде болған,
Сорасан жуўап айтарман.
С а р ы б а й:
Қалай қылажақ нийетиц,
Өлгенге мегзер келбетиц,
Пәрсиз, қызыл шақа етиқ,
Сопынды көрип, айтарман.
Шымшық:
Қалай сизиц жолларыцыз?
Жетпн турма қолларыцыз?
Мепнсп тоўир ме балларыцыз?
С.опы ант, мсн дс пптарман.
( а р 1,1 0 а й:
Опдап болс.а, қара, шымшық,
Қасып.да|'ы тур|'ап тық-тық,
С и п л с с с р ('юлсац, бсрмагап шық,
Б ул 1.щ 1н сагап аптармап.
III ы м 1п ы қ:
гуўралы сорадыц соа,
Корпп турады Опалсрдп көз,
Турпатымиап гүдсрпцди үз,
Тарымды сагап айтарман.
11с

(1 а р 1,1 б а й(

Ккп қапат - торсзпц бар,
Ссппц псдси горезиц бар,
Бпр уяда бир өзиц бар,
Сорасац, жуўап айтарман.
Ш ы м ш ы қ:
С.оаимдн жақсы тыцлап көр,
Моппсип терец ацлап көр,
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Биз аш болдық, дән әкеп бер»
Усыны саған айтарман.
С а р ы б а й:
Керек дәнлердинде ўағы,
Табылар кепек, қаўығы,
«Тарьтсы пискенниц таўығы»
Сол жағдайларды айтарман.
Шымшық:
Айтқан мәзи сөзин екен.
Қызыл шақа өзин екен,
Жаўдыраған көзиц екеп,
Дән таппасац сен Сарыбай.
С а р ы б а й:
Айтсам қанғы молайтармаи,
Саған зарымды айтнрмап,
Жутымныц илажын қәптермен,
Ойлап, ҳеш бир иләткым жоқ..
Жарғанат пенен айтысыў
С а р ы б а й:
Қарап турсам келбетине,
Жетпегендей нийетице,
Қып-қызыл шақа етице,
Жардағы турған жарғанат, •
Жарғанат}
Басьщда жаман малақай,
Сөйлегениц қалай-қалай?
Сын тағасац ҳеш ойламай,
Абайлап сөйле адамзат.
С а р ы б а й:
Жарда отырсац жарбыйып,
Аяғыц жаман тарбыйып,
Қазақы қаптай тырбыйып,
Неғып отырсан жарғанат?
Жарғанат:
Қалай-қалай атқан сөзиц,
«Жин» урғандай еки көзиқ,
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Қазақы қаптай сениц өзиц,
Абайлап сөйле адамзат.
С а р ы б а й:
Сен отырсан, үлкен ойда,
Бупиам қандай таптьщ пайда?
-Гүлләи пәрин қалды қайда?
Жардағы турған жарғанат?
Жарғанат:
Жуўап берсем усы сөзге,
Мен жөнимди айтсам сизге,
Қысым еткен патша бизге,
Пәрим жоқ болды адамзат.
С а р ы б а й:
Қүплердиц жүзи думанда,
Сол патша барма буманда,
Ис сорады қай заманда,
Жардағы турған жарғанат?
Ж а р ғ а п а т:
Тоғдпрпме мсп жылайман,
Бурып бизғе қысым қылған,
Патшапыц аты — Сулайман.
Пәримди жулған, адамзат.
С а р ы б а й:
Сулаймап ба едн патшацыз.
Қалдырған қуйрық қанатсыз,
Не еди сонда гүнәйыцыз?
Соннан хабар бер жарғанат?
Ж а р ғ а н а т:
Қусларды патша жыйпағап,
Шийрии жапларын қыйпағап,
Дәслеп бизиц пәрди жулғаи,
Себеби, солдур адамзат.
С а р ы б а й:
Не себеп, патша жулдырған,
Сөйтип, сағыцды сындрған,
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рәриқнен не зат болдырған,
Буннан хабар бер жарғанат?
Жарғанат!
Мен айтсам патша тилегин,
Қөтерген қайқы ийегин,
Гүллон қуслардық сүйегин,
Жыйнамақ болған адамзат.
С а р ы б а й:
Сонша қусты қырдырғанда,
Жас жанларын қыйдырғапда,
Қус сүйегин жыйдырганда,
Не қылар екен жарғанат?
Ж а р г а н а т:
Қустын, сүнегпп жыпдырып,
Ҳәммеспп жерге үйдирпп,
Қүл қылып, борпп қуйднрнп,
Жоқ етпек патша, адамзат.
С а р ы б а й:
Арқа жаққа аўыстым,
Бул жерге зордан қуўыстым,
Айтып сөзимди таўыстым,
Жолларыц болсын жарғанат.
Алтын менен Сейдалиниқ айтысы

Алтын — өз дәўиринде қарақалпақ халқыныц атақлы шайқызы
болған.
Онын
шайырлық
дацқы
пүтКйл
қарақалпақ
елине
ғана
емес,
дөгерегидеги
қазақ елине, Жайық, Сыр бойларына кеннен таралған.
Алтынныц Сейдәли менен айтысын ғана жариялап отырмыз.
Оныц басқа айтыеларын табыў, өмири менен шайырлық өнери
белгили изертлеўди талап етеди.
Сейдәли •Ақтөбе областынын Табын аўданында туўылған.
Урыўы табын. Оныц туўылған жери қайтыс болғанлығы ҳаққында материаллар ҳәзирше қолда жоқ.
С е й д ә л и:
Мен бнр жүрген шабылған,
Шапсам оздым тобымнан.
240
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Мерекели жыйында,
■Ҳасылдан шапан шамылған,
Қудайдыц берген жел сөзи,
Өз жапымнан табылған.
Урыўымды сорасац,
Урыўым мениц Қаражон,
Мсн Сейдәли шайырман.
Шыққап жүйрик табыннан..
Алтын қыз барма бул үйде,
Орыи алсып жанымаиан.
«Айтысамаи» деи келдим,
' Айгқан сөзден жацылман,
А л т ы н:
Жолаўшы сөйле оцланып,
Қонатын қуўдай қомланып,
Ормапда қалған кисидей,
Даўысыц қалай шығады.
Қөп пшипде зарланып,
Тексдей тик жөпелмей,
Абайлап сөйле барлапып,
Бўл сөзнм мақул емес пе,
Қпр.ашы өзпц, ойлапып,
Лт1.1цпыц жа.пы жатыцқы,
Қабағыц жамап қатыцқы,
Жол босын сеннен сорайын,
Қелесен қайдаи сайланып?
С е й д ә л и:
Меп сөйлейнп балалар,
Ақылға жетнк даналар,
Қулақ салып тыцланыз,
Жыйылған көп ағалар!
Жоқ қыдырған мен жоқшы,
Бул тойда қандай хабар бар?
Менпеп бпр байтал жоғалды,
Төрт аяғы ала аяқ,
Тобыгыпыц агы бар,
Қалем менен жазғандай,
Жүзинде сулыў меци бар,
Қулағыныц артынан,
Жақада ойық ени бар,
Азырақ серлеп қарасац,
.Танаўынық шеги бар.
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Мепид соидай жоғым бар,
Той қыдырған тойшылар,
Жоқшынын сөзин уғыцлар?
А л т ы и:
Жолаўшы сөйле сөз келди,
Аўызыцда сөзиц бар болса,
Сөйлер жериц гез келди,
Пирлериц бүгин Яр болса,
Менде бир байтал бар еди.
Бурнағы жылы гүз келди,
Жаз жиберип тепсецге,
Қыс аламан бағымға,
Қайдан алдыц жоғыцды,
Қолыцда туўған малыц ба?
Сүйиншигс пе айттыц?
Берер жериц барыцда,
Ала алмансац сопда да,
Жығылыс таппан, жалынбай!
С е й д ә л и:
Мениц атым Сейдәли,
Малға жарлы тилге бай,
Қелер жериқ кец қылсын,
Тилекти берди бир қудай!
Биреўдиц малы жатар ма?
Излегеи жоғым табылды-ай!
Алыи едим тамырдан,
Денем сүйген малымды,
Сүйиншиге жоқ еди,
Қалаўлы нәрсе қайымлы.
Сүйиншиге берейин,
Бир жабағы тайымды,
Жабағы тай жемице,
Бер қолыма малымды!
Ерегиссем аларман,
Сирәдә саған жалынбай!
Тәўекелиц сай турса,
Айтысып көр тайынбай!
А л т ы н:
Мениц менен айтыссац,
Аўызыц қалар жабылмай,
Мен арғымақ баласы,
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Еле қыз бан шабылмай.
Айтысып көр қазағым,
Тәўбециздеы жақылмай!
С е й д ә я И5
Айтысамын дегенге,
Келмесин шырақ намысық.
Шуў дегеппен байқадым,
Жақсы екеи аяқ алысыц.
Әлги айтқан сөзицде,
«Аргымақпан» деп мақтаидық,
Аргымақта болсац байталсац,
Қара көриним жер шабысьщ,
Еситип келдим мен сени, ■
Қулағыма тийген соц,
Алтьш деген дабысыц.
Алт])Ш деген дабылыц.
Шығартын деп келдим,
Допнағымныц шабысын!
«ЕГзлеп келген адам екен ғой» деп бир кесе шайды қолыиа алып, сәлемлескегшен кейии далаға шығып, мына өлецди
айтадк;
А л т ы и:
Астымда алып минген сур қарагер,
Ағады сур қарадан сорғалап тер,
Қериспек, қолалыспақ сүннет дейди, Жолаўшым, көрисейик қолыцды бер!
С е й д ә л и:
Айтаман айт дегеннен, қыз аў Алтын,
Лебиц пал, аўзыц шекер, жүзиц жарқын,
Қөргенимиз, көрискенимиз болады да,
Аманба ата — еиец, ели — халқыц?
Бул тойға мен қыдырып келип едим,
Алтын қыз, байқадыц ба сөздиц парқын.
Берсецши бағанағы байталымды,
Жоғалтпай жуўап пенен сөздиц артын!
А л т ы н:
Жолаўшы, айтар сөзиц биле алмайсац,
Жала етип дәнемени таба алмайсац,
2«
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Өзимнин қолда туўғам байталым ол,
Бизлерден гүўә өткизбей ала алмайсан.
С е й д ә л и:
Аўа, бәси айтар сөзим таба алмайман,
Шала етип ҳештемени таба алмайман.
Байталды «сеники» деп айттыд өзиц,
Уәдеқнен ант ишседде тана алмайсад.
А л т ы н:
Барады көшип аўылым Қаражарға,
Сонарлап қусым салдым қалын қарға,
Аласақ байталықды айғыр берссц,
Алашқа шашып жүргеп малым бар ма?
Сейдолп:
Барады көшпп аўылпщ Қаражарға
Сонарлап қусыд салдық қальщ қарға,
Байталды бир бересоц, бир аласац,
Сөзицде сеп шайтанпыц папым бар ма?
Бар еди бир айғырым кер қаражал,
Ала ғой, аяйтуғын жаным бар ма?
А л т ы н:
Жолаўшы байталымды бердйм саған,
Ийнедей айыбы жоқ нансац маған.
Биреўдиц тапсырған бир аманаты,
Ийесине тапсырайық есен-аман.
С е й д ә,л и:
Бир байтал сенен қалеп алғаинан соц,
Бир айғыр өз қолыцда қалғаинан сон,
Байталыц айғыр түўел майып болар,
«Туўсын» деп арғымаққа салғаннан соц
А л т ы н:
Жолаўшы өз айғырыц өзицизге,
Байталым тура қойсын өзимизде,
Аяғын думанлатып, еликтирген,
Исенбедик мыпаў айтқан сөзицизге.
С е й д ә л и:
Аўа, бэси, өз айғырым өзимизге,
Байталыц тура қойсын өзицизде,
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Түсиўге шыдар едим тезицизге,
Байқайман, пәтиўә жоқ сөзицизде
А л т ы н:
Қожа ели қой айдадым базарына,
Жаманньщ жақсы қуман ажарына,
Отырған орынымнан садаға кет,
Алмаспын сен қазақты нәзериме?
С е й д ә л и:
Байқадым ҳәў дегеинем әўепицди,
Билмейтин жан екенсец өлецицди.
Ыршыма, саған мениц ҳәўесим жоқ,
Ҳәр сөзим кесседағы көмекейицди.
А л т ы н:
Ҳаўадан қатар ушқан ғаз болмасын,
Қуданыц қысы кетип, жаз болмасын.
Қазақтыц түси бозғылт көринеди,
Қудай аў, усы адам таз болмасын!
С с й д о л н:
Дурыс-ақ, қатар ушқан газ болады,
Жнгиттиц қас мырзасы таз болады.
Тацланып таздыц несин айыпладыц,
Таз көрсе қыз көцили жаз болады.
Үйинде әкец де таз, шешецде таз,
Байғусаў, не нәрсеге боласац мәс,
Қүйеўиц атастырған ғарры Жәкец,
Отыцныц басы толған оренде таз.
Алтын иркилип қалады. Сейдәли өлецин жалғап;
Алтын қыз, билмедиц бе айтарымды,
Бул тойдан айтып өлец қайтарымды,
Бағаиа «жецилмеймен» деп өзиц ғой,
Шаба бер тарбацлатып байталыцды!
Қыз усыныц менен тоқталып қалғаинаи кейин қасындағы
жецгеси елецди даўам ете береди.
Айтаман айт дегеннен ҳарма, қайным,
Тассац да төгилерсец толма қайным.
Қурбыцды көп ишинде сонша уялттыц,
Қегицниц питкен жери солма қайным.
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С е й д ә л и:
Ар қандай, ақыл қандай, намыс қандай,
Л(үйриктин бири озады жарысқанда ай!
«Алтынықды журт жецбегеи жецди^деген,
Шашылған ҳәрбир елге дабыл қандай?
Басыма мениц кийген төбетейим,
Өлец айтсам келеди елекейим,'
Тапқанша алты бала әйги болып,
Жүрме един айтып өлец, жецгетайым?.
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3-бөлим
СОВЕТ ДӘУИРИНДЕГИ АЙТЫСЛАР
Совет доўнриндеги шайырлар айтысын жыйналған қолдагы бар матсриалларға сүйене отырып, мынадай түрлерге бөлип аиализ пслеймиз;
1-Ж у м б а қ а й т ы с ы. Жумбақ айтысы — айтыслардьш
ппмтдегн ец қыйыи түри. Бул айтысты еки айтысыўшы тәреп
бпр-бприп тез жецнў ҳәм бир-бирнниц ой-түсинигии, ақыллылыгын, бплгнрлигпц, тез тапқырлылығып ҳәм билим дәрежеснн т. б. сыпаў мақсстппдс қоллапады. Жумбақ айтысында
жумбақты айтыўшыга қарагапда шешиўшиниц мийнети қыйыпырақ болады. Өй-ткени, айтыўшы өзиниц күц бурын ойлапып, жуплап қойған астарлы мәписиндеги жумбағьш айтады.
Шешнўшмниц буннаи хабары болмайды. Ол берилген жумақты қалап болмасыи тез, иркилмей шешиўге тырысады. Сонын ушын да жумбақты айтыўшы да, шешиўши де турмыстыц барлық тараўларын жақсы билетуғын, терец ойлы, ақыллы, билимли, билгир ҳәм тез тапқыр адам болыўы керек.
1926 —27 -жыллары аўылдыц үлкен бир тойында Рамбергсп Арзы улы Садық шайыр менен ушырасып қалады. Тойдагы жыйналған халық еки шайырды айтыстырыўды ойлап,
бул екеўиниц айтысыўыи өтиниш етеди. Әлбетте, еки шайырга да, халықтыц бул өтипишин, тилеғин орынламай кетиў
мүмкин болмайды. Солай етип, еки шайыр айтыспақшы болады. Рамберген бирден қыйын жумбақ айтсам, айтыста жепнп, бир үлкен абырайдыц үстине шықпаспан ба екен деп
ойлайды. Усы мақсетте шайырға;
Иргим салпаў,
Төрт лаў-лаў,
Ялғыз шыбыжыц
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Еки дүн-дүн,
Ол не болар? —
деп жумбақ айтады. Сол ўақытта шайыр көп ойланбай-ақ,
бирден айтыстын дизгинин жаздырып жиберип, былай деп
төгип таслайды:

*

Иргим салпаў дегеннц,
Мен ойлайман наўа деп.
Терт лаўлаў дегенин
Суў жалақ пенен қыр жалақ,
Қөмеш пенен ширишиц,
Сопда төртеў болады,
йзлеп жүрсец даўа деп.
Ялгыз шыбыжыц ДСГСМ1 МЦ,
Шыгырга |ү)С1ў'Ш байтальгц.
Сеп отыра бер аўа дс'п.
Еки дүц-дүп. дегашп.,
Уортаптлц екп басы екеп,
Бузылып кетсе жылайсац,
Я панлаж баба дсп.

Шешим шайыр тәрепинен аўызеки қайтарылмай, саз даўысқа салыпып, пама менен айтылады. Қарақалпақ халқы
колхозластырыў дәўирине шекем жерди шыгыр мепеи суўгарып, дийқаншылық ислейтуғын еди. Халқымыздыц усы жер
суўғарыў қуралы шығыр Рамберген тәрепинен жумбақ стин
берилип, Садық шайыр тәрепинен дурыс шешилгенин көрип
отырмыз. Айтыста Рамберген жециледи. Усыннан баслал С'адық шайырдыц дацқы узақ жерлерге тарайды.
Халық оны Садық шайыр деп атай баслайды. Садық ағаныц «Садық шайыр» деп аталыўына усы кишкентай ғапа айтыстыц өзи де әдеўир себепши болады.
Туўысқан қазақ халқынын көрнекли жазыўшысы ҳәм
Илимлер Академиясыныц академиги марҳум Сәбит Муқапов
өзиниц «Халық мийрасы» деген мийнетинде былай деп жазады; «Шынында да, «айтыс» жанры ақынныц атына тығыз
байланыслы. Қөщпели қазақ тур мысы жағдайында, жазба
әдебият болмаған гезде шайырға «Шайыр» деген атақ әперетуғын ец баслы «байқаў» айтыс болған. «Шайыр» атағын
алыў ушын ол өзиниц шайырлық күшин көпшилик алдында
танытыў керек, ал шайыр болғысы келгеи адам өзиниц шайырлық жарыстырып, көптин сынына түседи. Егер усы жарыста өтырғанлардан мақуллаў тапса, оныц көпшилик алдында
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танылғаны, ал көптин, кеўли толмаса, «шайыр» деп танылмағаны»1.
Мине, усы айтылғанды бизин, шайырларымыз туўралы датолық айтыўға болады. Садық ағаньщ жоқарыдағы айтыстан
халқымыз тәрепинен бирден шайыр деп аталыўы, қарақалпақ
халқыньщ айтыс жанры ньщ бурыннан киятырған дәстүрине
байланыслы келип шығып ртырғанлығы көринеди.
Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры Аббаз
Дабылов 1939 -жылы партия менен ҳүкиметғшиздиц жәрдеми
мснеи СССР дьщ пайтахты Москвапы барып көреди. Усы жылы қарақалпақ халық шайыры ҳәм жазыўшысы Жолмурза
Лнмурзаев Аббаз шайырға қосық пенеи бес жумбақ жазып,
жумбағын шещип бериўди өтинеди. Аббаз шайыр бул жумбақты дурыс шешип береди.
Жумбақ айтысы ҳәрбир совет адамын, әсиресе жасларды
патрнотнзм, гумағшзм ҳәм интернационализм руўхында тәрбпялаўда улкен әҳмийетке ийе. Өйткени, Уатанымыздын. пайтахты Моеква, көсемимиз Ленин, СССР ҳәм буған кирету11.Ш оп бпр союзлық республика (сол ўақытта он бир еди),
дүиьядагы ец, бай, аўызбиршиликли, дос ел жумбақтыц обьсктпсп стнп алынған. Мәселен, дүньядағы ец бай, аўызбирпшлпклп, дос қайсы ел? — деп сорағанда оған Аббаз шайырбул бп.чпц СССР слп, оиыц жүрсғн Москва деп үлкен йош пе~
псп жуўап қайтарады.
Айтыста Москва былай жуўмақланады;
Бир қала үстинде бес жулдыз жанған,
Уатан халқы азат еркин оянған,
Жерлери жайнағаи тецизи тасқан,
Қала атын билиўди қумар әйледим.
«Аталы-балалы» дегендей, СССР ды он бир союзлық республиканыц атасы (отец), он бир союзлық республыканы бир
атадан туўылған балалар деп СССР халықларыныц мийтиндеп ажыралмас туўысқанлық байланысын «төрт ҳәриптиц,
бардур онбир баласы», — деген қосық қатарлары менен көрксм образлы сүўретлейди.
Уллы Уатандарлық урыс жылларыиан кейинги дәўирде
дөрсген, авторы белгисиз бир жумбақ айтысында бизиц соппалистлик мәмлекетимиздиц қурылыс, системасы, соныц мепси бнрге Совет Армиясыньщ қуралы станковый пулеметжумбақ етип қурылған. Бунда айтыс «төрт тулға бир денеге ба1Ы,

1 Сәбит Муханов. «Халық минрасы». «Қазақстан» басиасы, Алматы,
1975, 143-бет.
1 А. Дабылов. «Шығармалары», I том, ҚҚ МБ, Нөкис, 1959, 3'8-бет.
www.ziyouz.com kutubxonasi

249

сын иймек» деп басланады. Бир дене дегени мәмлекет, төрт
тулға — дегени армия, ақша, жер, класс. Булардын жеке
сиясий рольге ийе екенлиги айтылады. Жумбақ айтысынын
берилиўи менен шешилиўинен еки шайырдьщ да сиясий саўатлы екенлиги айқын көзге түсип турады. Алтынай меиен
Елмураттын
жумбақ
айтысы,
1957 -жылы
бирнннГи
майда Қарақалпақтын Қыят урыўыныц қызы мойнақлы Алтынай Совет Армиясы қатарында ўазыйпалы хызметип агқарып атырған сүйген жигити Елмуратқа жигирма шуўмақтан
(куплеттен) ибарат жумбақ айтысын жазып жибереди. Елмурат қыздын лсумбағын дурыс шешип, жигирма үш шуўмақ-.
тан ибарат қосық пенен жуўап қайтарады.
Жумбақ айтысын айтыўшы да, шешиўши де совег мектебинде оқып, орта билим алғап саўатлы жаслар. Булардыц
географияны, апатомияпы, мнтематиклпы, биологияны, жер
асты тәбийғый 'баплықларды, коммунистлик моральди т. б.
жақсы билетуғынлыгы кмрнпсдп. Жүмбақта география пәни
үйрететуғын; жер жүзмпде қурғақлық көп пе, суў көп пе, суўықлық көп пе, ыссықлық көп пе, жер жүзиндеги ен бийик
таў қайсы, Сахалнп атаўы жер шарыпыц қайсы тәрепннде
жайЛасқан, онын көлеми қанша, ен уллы дәрья қайсы жерде
жайласқан, оиыц аты не, ол сағасын қайдан алып, қайда қуяды, дәрьяныц узынлығы қанша, пүткил жер жүзинде қаиша
халық турады, қайсы мәмлекеттиц халқы көп, қайсы мәмлехеттин халқы байлықтан биринши орынды ийелейдн, жер шарында қайсы шәҳәр үлкен, сол қалаиыц қапша мнллиоп халқы бар,'адамлары неше этажлы жайда турады? — дегеи сораўлар ортаға тасланады.
Екиншиден, м.атематика пәии үйрететуғын; бир жылда неше минут, неше секунд бар? — деген сораўларды береди.
Үшиншиден, адам анатомиясы үйрететуғын; адам бир минутта қанша дем алады. Сонда бир айда, бир жылда қанща болады, адамныц орта есап пенен уйқы менен қанша ўақты,
кетеди? Төртиншиден, биология пәни үйрететуғын; жүйрик аттыц мүшеси қандай болады? Бесиншиден, жер асты тәбийғый
байлықлардан мыс пенен гүмистиц парқы қандай? Алтыншыдан, мораль темасына байланыслы жақсы адамныц минезқулқы қаидай болады, адам жақсы ҳәм жаман деген атақты
қалай алады? —>деп сорайды, Мен басымды бәйгиге тиктнм.
Ким де •— ким меииц усы сораўларыма дурыс жуўап берсе,
мен сол адамды сүйемеи ҳәм сол адамға өмирлик .жолдас боламан, — деген сезим билдиреди.
Шынында да, қыз өзиниц сүйген жигитиниц ақыллылыгы
менен — билим дәрежесин сынап билгиси келеди. Бул жумбақ айтысынын, еқ баслы әҳмийети совет адамларын бнлим250
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ииц барлық тараўларын билиўге, соныц менен бирге тәрбияланған жақсы адам болып шығыўға үйретеди.
Жаца жыл ёлкасы, тек ғана бизиц елимиз емес, пүткил
СССР халыцларыиыц турмысында белгили традициялық байрам болып енди. Бул бәрҳа н<аца жылдын басында мәкеме,
кәрхана, завод-фабрика, мектеп, оқыў орны, балалар бақшасы, ясли т. б. барлық өндирис ҳәм оқыў орыиларында алдынала таярланылып, үлкеи салтанат пенен өткериледи. Буған
сол мәкеме менен өиднрис орынларыныц адамлары, әсиресе,
балалары қатнасады. Түрли шырайлы ойыншықлар менен безелген елка ағашларыныц қасына басына ақ дегелей, үстине
жыллы узын сецсец тон (постын), аяғыпа жыллы байпақ кийип, жетпис-сексен шамасыидағы Аязбаба келеди. Қасында
аппақ ақ көйлек кийген қар қызы болады. Аязбаба ёлканын
қыр дөгерегине жыйналып ойнап жүрген балалардан жайжағдай, аўҳал сорайды. Жаца жылдағы ерискен табысларды,
Мийпет Қаҳарманларын, жумбақ айтысы мәнисинде сорайды.
Оқыўшылар ойланып жуўап қайтара'ды. Аязбаба өткен жылд 1>1ц республикада, өндирис орынларында үлкен мийнет н<ецпслери мспеи табыслы жуўмақланғанын, жаца жылда жаца табысларға ерисиўдиц керек екенлиги жөниндеги т. б. ўаз ы Гшал а ры а йт ыл ад ы.
Аязбаба — бул бпзмц гоне жылымыз. Оныц қар түсинде1и анпақ ақ кпйпмлери, ақ сақалы бизге ғаррылықтыц нышапып көз алдымызға елеслетеди. Елкада балалар сыйлықлапып болғаниан кейин ец соцында ортаға Жана жыл шығады.
Бул жылды балалар:
Бул ма, жаца жылыцыз?
Өзимиздиц биримиз,
Қелген сайын жаца жыл,
Шадлы болар елимиз, —
дсн қуўанышлы күтип алады.
Елкадағы Аязбаба менен оқыўшылардыц жумбақ айтысы — бул олардыц тыцнан, өз ядынан шығарып, суўырып салып айтқан (импровизаторлық) айтысы емес. Олар алдынзла шайыр тәрепинен елкадағы Аязбаба менен оқыўшыларға
лрпалып шығарылған тай-ын айтысты ядлап алып айтады.
Соплықтан да булар айтыс қосығын атқарыўшылар ҳәм халық арасына кеннец таратыўшылар бөлып есапланады. Елкадлғы айтыслар жылда тәкирарланып айтылады. Айтылғанда
ҳсш өзгертилмей емес, оныц айырым қатарлары жаца жылдыц талабына ылайықлы толықтырылып, қысқартылып, өзғсртилип отырады.
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Шайыр Сағыйдулла Аббазовтыц «Аязбаба, кел баба» деген
қосығындағы Аязбаба менен оцыўшылардын. жумбақ, айтысында Аязбаба жақальщ табысларды, пахта исйндеги академик Шамурат атаны, ҳаял-қызлардан корабльди биринши болып айдаған Айым Қамалованы, дацкы шыққан шо.пан Самбай Қошмуратовты, атақлы салы устасы Қан Алексейди, атағы шыққан белгили балықшы Аянты жумбақ етип, булардьвд
атларын айтып бериўди талап етеди. Мәселен, Аязбаба;
Қәне кимнид есинде,
Қөринген пахта исинде,
Академик ким еди,
Алтын.жулдыз төсинде? —.
деп сорағапда балалар;
Ш ымб а йд ыц ша м111ыра гы,
Мол зүроот мурады,
Қаҳармап ата Шамурат,
Мәпгиге ядта турады, —
деп гқуўап қайтарады. Тағы Аязбаба;
ЛЎапалықты қошлаған,
Қызларға уран таслаған,
Көк корабль айдаўды,
Ким биринши баслаған?
Балалар;
Мийнетинен бахтын тапқан,
Орын алған алғы саптан,
Билемиз Айым апайды,
Жумыртаўға шырақ жаққан1, т. б.
изи де усындай айтыс болып кете береди. Айтыстын бизиц
елимизде мийнешин абырай, атақ, дацқ екенлиги, мийнетте
танылған адамлардьвд атлары, халықлық байрамларда дәстан болып жырланатуғынлығы айқын көринип турады.
Қарақалпақ. халқыныц. шайыр ҳәм жазыўшысы Қәраматдин Султанов тәрепинен 1970 -жылы жазылған «Аязбайа менен Елкажаниыц айтысы» жаслардыц арасына кецнеи тараи
кетти. Айтыс жылда жасларымыз тарепмнен. жана жыл елкасында атқарилып киятыр. Бул жумбцқ айтысындағы жумбақ
болғаи обьектлер; қа'рақалпақ халқынын тийкарғы кәсиби «ақ
1 Автордыц үй архиви.
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алтын» есапланған пахта, Арал тецизинеы аўланып атырған
«сары алтын» есапланған балық, Үстиртимизден шығарылып
атырға.н тәбийғый байлықларымыздан нефть, газ, т. б. лар.
2 -М у ҳ а б б а т а й т ы с ы . «Қыз бенен жигиттиқ айтысы» ( 1946 ) деген айтыста совет дәўиринде туўылып өсип ержеткен, совет мектебинде тәрбияланып, билим алған еки жас
арасындағы бир-бирин өмирликке сүйиўшилик сезим айтыстыц мазмунып қурайды. Бул айтыста совет дәўириндеги сапасы өскен зыянлы ески дәстүрдиц бир-бирин сүйген еки
жастыц еркин қосылыўына тосцынлық лсасайтуғынлығы жөпмпдеги пикирлери сөз болады.
Айтыстыц ец характерли жери қыз сүйиўшиликти жәмийетлнк миннетке байланыста сөз етеди. Ол жигитке; «Мен десоц, мийнетте ҳәммениц алдында бол. Жалқаўларға исиц мем('п үлги бол. Айрықша ислегеи ҳадал мийнетиц менен адам
оолыўды ойла», — дейди. Қолхозда ағза болып ислейтуғын
екм жасп.щ да жәмийетлик мийнетке болған көзқарасын,
матрнотлық сезммип айтыстыц мына қатарларынан анық көрмўге болады:
Ж и г и т:
Моп ислеймеи, сем де қарап жатпағыл,
Жалқаўщпц мммстмм магап айтмағыл,
Қолхозда ҳоммого өрпоктм көрсет,
Миннет ет басқаға кеўил бақпағыя.
Қ ы з:
Мийнет ет ағызып мацлай терицди,
Қолдаи келсе көтер туўғам елицди,
Сен не десец меп де согам еремеи,
Қараи жатады деп таппа минимди.
Бул аГгп.кта партия менеи ҳүкиметимиздиц жәмийетлик
анГ|||стке үлкеп оҳмимет берип қарайтуғынлығы да жыр етилг(1,и. «Қайқы жцгпт мепеп қыздыц айтысы»пда ( 1946 ) турмы• |.1М|.гг/ц1 оийрек ушырасатугым айырым көрсе қызар, жецил
''Оииылм, турақсыз жигпт қатты сыпга алыпады. Жигит б«лр
‘Б лыў қызды көриўдеп огаи ашық болып; «Мен мақул десен
'.1лг,|м,л,ы жиберип, сени алар едим», — дейди. Сонда қыз
"||иап; «Жақында ғана сүйип, қәлеп алған ҳаялыцды тасла1.'Н1цмй опыц қандай айыбы, жазығы болды? — деп сорағано.|, I>,м; «Меи сени оннан сулыўырақ көремен», — деп жуўап
" I"■1,11. Жпгиттиц қандай жигит екенлигин терец түсинген қыз
о .Щ;
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Исти сайыз ойлап жүрмециз еркин,
Турйыс кеширер ме рәўиш көрким,
Бул сөзиқиз жақпас, аўлақ жүребер,
Ҳешкимге унамас мына әдетии, —
деп ашық жуўап береди.
Бул сатиралық" айтыс бир ғана усы қайқы жигит емес,
турмыста ушырасатуғын басқа да усы сыяқлы бир неше қайқы жигитлерге үлкен дәкки болып тийеди.
1958 -жылы жазған Садық Нурымбетовтыц «Айтыс» қосығында да муҳаббатты мийнетке байланыслы сүўретлейди. Айтыста қыз бенен жигит өз-ара дәсме-дәс айтысып, бир-бирине ашықлығын билдиреди. Қыз жигитке; «бирақ сениц жумыста арқайын болғанлығына көнбеймен» дегеиииде жигит;
Муҳаббаттан не зат күшли,
Пәсецлетип алдым псти,
Кемшилнгим бар болса да,
Туралмаймап көрмчм'1 смзди, —
деп жуўап қайтарады. Ец соцыпда қыз;
Не пайда бос муҳаббаттаи,
Орын алып исте арттан,
Мени сүйсец мийнетти сүй,
Бер қолыцды азаматсан, —
деп айтысқа жуўмақ ислейди. Шайыр айтыста ашықлықты
ҳәм усыған байланыслы мийнетти сүйиўшиликти диалектикалық материализм' көзқарасынан да, жәмийетлик кезқарасынан да қарап, дурыс сүўретлеген. Өйткеци, тек муҳаббаттан күшли ҳешнә]зсе жоқ деп ашықлықтыц ышқына берилнп
кетип, жәмийет алдындағы ўазыйпалы жумысын төменлетип
алса, сүйиўшиликтиц жарасықсыз болатуғынлығын жасларга
ескертеди. Ашықлық пенен қатар мийиетти де сүйиў — бул
халқьмыздыц турмыс талабы, жәмийетимиздиц де талабы,—
дейди.
Шайыр, Рамберген Хожамбергенов 1975 -жылы 17-октябрьде
«Қомбайншы Қөлбай менен салыкеш қыз Сулыўдыц айтысы»
деген шығармасын жазады. Айтыста ж-игит те, қыз да мийнетти жоқары баҳалайды. Ҳәрбир адам мийнети арқалы ғана сулыў көринеди. Ҳинжи салымыздыц м-аржан гүриши халқымыздыц байлығы, елимиздиц ырысы, дастурханымыздыц
көрки, дослығымыздыц еәни бөлып табылады. Сонлықтаи да
механизм күшлеринен пухта пайдаланьш, ҳадал мацлай терден бинә болған са'лыны сепситпеетен телекке жыйнайық. Бы254
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пыл да тоғызыншы бес жыллықтыц ец соцғы жуўмақлаўшы
жылыида алынған социалистлик миннетлемемизди артығы
менен орынлап, алдымыздағы болатуғын данышпан партиямыздыц.ХХ1 сьездин ылайықлы күтип алайық», — дейди...
Усы мазмуида айтысқан еки жас та өзлериниц бир-бирипе болған ашықлығын, өмирликке қосылыў тилегин, мийнети
арқалы ернскеп үлкеи абырай менен жарасықлы күтип алыўды әрман етеди. Бул жөниндеги екеўиниц де өз-ара ўәдеси
айтыста былай сүўретленеди;
Қ ы з;
Ойлап көрсем өзицниц де, мениц де,
Абырай — дацқ, бахьггымыз егинде,
Жуўмақлаўшы жылы жетсец жециске,
Табылар Сулыўыц, қыпша белицде.
Ж и г и т;
Ер жпгиттиц аўыз беиен айтқанын,
Қөргепим жоқ орынламай қайтқанын,
Олай болса қолыцды бер Сулыў қыз,
Егер ырас болса усы айтқапыц?..
3 . О й ы н •— д ә л к е к, ҳ ә з и л а й т ы с ы. Қарақалпақ соист әдебиятыпыц баслаўшыларыныц бири, совет әдебиятыпда белгили орынды ийелейтуғын талантлы шайыр
Лянберген Муўса улыиыц Мәтен шайыр менен айтысы бар.
1>ул гпггыс Октябрь революциясыпап кейинги 1920 -жыллардап 1936-жыллардыц аралыгыпда жазылған.
Лптыстыц дөреў тарийхы мынадай; — Шайыр Аяпбергенипц аўылындағы бир қыз бурын қалыц малын бернп, атастырып қойган тецн емес, жигитин қәлемей, өзиниц сүйген бир
жигптп меиеп қашып кетип қалады. Усы ўақыяға арнап Мәтоп шайыр «Ойып-долкек» қосығып шығар.ады. Бир күни Аяпбергеипиц аўылыиаи Мотепппц аўылыпа бир адам қыдырып
барглиыпда Мэтен қызға пплгаргап усы қосыгын айтып, қатты уялтады. Бул адам Мотсппиц күлкилп қосық шығарғаилыгып Аяпбергенге айтып еситтиреди. Аяпберген қосықты Мәимшпц аўзынан еситиў ушын Мәтенди аўылынан үш ирет
шақыртқан. Мәтен үшинши . иретки шақырғанына келеди.
.'\япберген отырыспада Мәтенге қосық айтып отыр», — 'деп
шлек етеди. Мәтен Мәтеке тазға шығарған т. б. қосықларын
аптады. Аяпберген «қызға» шығарған қосығыцды айт десе,
Млсн Аяпбергеннен тартьшып, ол қосықты айтпайды. Бун255
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нан кейин Аяпберген «Мәтен шайырға» деген қосығын айтқан»1, — дейди, информаторлар.
Аяпбергенниц бул айтысын алдым-ала жазып шығарғаны
ямаса бирден ядынан суўырып салып (импровизария) айтқаны белгисиз. Өйткени 'Аяпберген суўырып салып та айта беретуғын ақпа шайыр болған.
Аяпбергенниц «Мәтеи шайырға» деген айтыс қосығында;
«Сен билимли болсац журтқа тил тийгизбе, бир-биреўдиц айыбын айтпа, ҳәрким өз ҳалын билиўи керек.
Жигит болсац жаман деме елатты,
Сен билмейсец әдеп пенен уятты,
Жаманлапсац Ашамайлы Қыятты,
Ҳаслымыз бир қарақалпақ емес пе?, — .
дейди. Тағы; «Меп сепиц елппди жамап демеймен. Мин айта
берсец ҳәр кимпеп де табылады, егер мен сениц миницди айтсам; «Атац ертерек олпп, шешец жесир қалды. Шешецниц
ашықлық дәрти қозын, қартапгапда жора тутты. Ели — халқы менен ул-қызыпап уялмады. Сум нэписин тыймады.
Бир қазақ ғарры суўпы мспсп жүрди. Әбдиқалығыц суўпыдан
пара алып, бул иске себепши болды. Бул ел — халыққа еситилди. Еки ағац суўпыдан алған параға таласып, бир-бирине
балта алып жуўырды. Араларына кәтқудалар түсип, үлкеи
бийабырайшылыққа ушырады.
Туўысқан еки ағацныц.еки қызы бнр■журтқа қашып кетти. Биреўи аз күм қатын болып қайтып келди. Қейин иекасы
менен тағы басқа биреўге турмысқа шықты. Сеи дәслеп өзице қара, сен халықтыц қызына не деп күлесец. Буныцдай ис
өзицниц басында бар емес пе? — деп Мәтенди қайтып сөйлей
алмастай етип гүм қылады.
Мәтен «қызға» шығарған қосығында; «Аяпбергенниц елине (Қыят-Ашамайлы) қыз-жигитине күледй. Булар ҳәддинен
асып, өз билгенине кетипти,- Пара алып, некалы қызды балықшы жигит пенен қашырып жиберди т. б. деп ойын-дәлкек,
ҳәзил айтады. Мәтенниц айырым сөзлери ойын-дәлкек болса да, Аяпбергенниц елине, ел жигит-қызларына қаттырақ
тийеди. Әсиресе елдиц белгили шайыры Аяпбергенге де айрықша тийгизип айтқан. Сонлықтан да Аяпберген Мәтенге;
«Сен кимиў, мен кимиў ҳалыцды билгил, өз қатарыц билен
ойпайып күлгил», — дейди.
Аяпбергеи айтысыныц ец соцында; «Елимизде шадлы заман орнады. Ҳәрким өз еркине ийе болады. Енди ҳаял-қызлар
өз сүйгенине еркин кёте алады. «Қалыц мал» телеў арқалы
1 Автордыд дала жазыўынан.
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1у|,!|;ш Гю.пмпсып, сүймеген қызын зорлап алыў сыяқлы шари-

яттыц сгки пы.чамы спди жасай алмайды», —• деп Мәтенге
1ГКС|ПСД11.
М. 1 ГСП саўатсыч болады. Ол қосыцты аўызша шығарып,
ядлап үГ[|>си 11и алып, көшпилик арасында ядтан айтатуғын
(Н1Л1 .М1. Д|||||)С| 1г с т т ц орыплы өткир сөзлери қатты батқанЛЫҚ1 ЛП, С1П./1.СП жснплгсп Мәтеи, соинан баслап қосық айтыўд 1,1 мышақ ксгтп тоқтлтқлп»,
денди.
11!>|>аГ|1.1 м дсгсп суўпы (Ляпбергеннип, жорасы, ел оны молла /1.1•п 'И' атайды) Ляпбсргсидп соддеи, басқыдан жециў мақСС1 ПП/1С пы1П1' қ.атлрларыпап төрт-бес жигитти ертип алып,
Ляпогргспппп, үпппс Парады. Суўпы қасыпдағы жигитлерге;
•)М.'П Ля 1Н)С|)гсмгс тпйгпзнп пепи айтсам, соны мақуллап; «ўаү| у|
ў.'1-ҳа-қа» — деп күле бериц», — деп алдын-ала түс 1111'|ирс.л/1 Со.иаГ| стпп, Аяпбергенди бир майдан басқылап
кулнсс ’1п Г.аск,1.1да шайырды кемситеди.
-\I /1 ыс| ы||. гсасгп оаипс қараған ўақытта ақпа шайыр бирдс|| ү 111 шуўмақ қосық шыгарып, жорасы Ибрайымды жецип
I, |сл.|| 01 ы. Лйгыст.а таныр Ибрайымнын. қырық жасқа кел1 ШПС о)|)1 .1 турмыс қургапын, онып, пара менсн, урлық пенеи
ш\I ыллап.т| ул ыплыгып, суўпыман деп кисиниқ ҳақын жейтуI 1.1П М.11 ым пстппс ппсады. Опыц алдап халықтыц ҳақын жейI \ I 1.111.)| 1.11ЫП ЖСК КО|1СДП.
I•\ 1 0111,111
далкск аГггысыпап партия менен ҳүкиметим 111 мпп
пйслсрппс ҳам пара алыў сыяқлы сскиниц қалды1 Ы11.1 қ, 1р| ы |урссп мснсп баГ|лапыста дөреи атырғанлыгы
||'Щ 11 11/ ,\ 1111 .11' I‘
/ кыллары дөрсгсп.
Г-.1Л1П,|,■11И1 мс 11.■11 ,Л,.|ўлсгиярдыц аГггысы». 1934-жылы Вал 1.)/1 111П I<■I (II I .<I.л|■ /к111 ПН1 'I а VI акопир рапопыпыц райком
I ■■I.р(■I.Iр1.1 1юлып 111,'и',л11. ( )л күлдпри 1 сө.чли, ойын-дәлкек11111, 1, г.у.1 к 11 мепеп ксўиллп жүрстугып адам сдп. Мен 1905;Гы 11.1. ол Г1111л.ы,1ы туўыл! ап. 1\а гарлықта скоўмпз дэлкек,111) 1111, >>Г|11.1п мсрс|\||,|п С/1.НК. Мсп ол ўпқыттп райпсполкомш,ш . . кр.л 1ры оо,|ып пслсй гугып сднм. Впр күпн ол маган;
<Г..ро, 11-11 0)111011111 | а I опсыцп опр қосық по.ггарсацо», —
м. п қппм.иы I о п м .11 /11111*11/ ксй 11п сол ўақыттл бпр шуўмақ
II, <м |.1қ IпыI ар 1 1.1 м, Грм•1111111■ 1.0 ы «Гшсыпа шыгаргап қосығыцП1.1 ,0111.01 Опр.. дсц |,’|||.| қоймады. ('.оппап ксйнн шығарған
о.р| ш\үм.|қ қо1■I,|I ымд|,| оқы 11 Осрдпм»1, — дейди марҳум авI I )р 11 >\ . I<’ I 11я р Қлсымон.
/I пўлс I пярл ып. оасыпа шығарған қосығыныц мазмунында;
• >|\||<1.1мда |сдсй, жарлы болдым. Байлардыц күни-түни
< Л 0 <I.|. п 1.<н да.||м

жа <1.|ў|.ш.’111.

I/ Ы1Ь

Й67
www.ziyouz.com kutubxonasi

ылағын бағып күн кеширдим. Басымды ўақтында жуўып,
тәрбиясын бере алмадым. Сонлықтан да басым таз болды.
Басыма қурт түсип жылтырады. Ҳәзир ол күнлерим умыт
болды. Қарацғы қайғылы заманнан жақтылы, шадлы заманға шықтым:
. Сендей болып еди мениқ аўҳалым,
Сиз бенен сырласыў еди қыялым,
Сен де мендей муцлы болған қусайсақ,
Айт Валюллин жора, не болды ҳалыц?*
2, —
дейди. Себеби, Валюллиннин, бети бужыр еди. Шайыр; «Сен
де бетииниц бужыр болыў тарийхын айтып бер, — деп оннан
сорайды.
Валюллин де бетиниц «қорасап» шыбын жеп, бужыр болғанлығын айтып жуўап қантарады. Буннан кейин де шайыр
Дәўлетияр айтысты даўам етпн;
Бизиц бастап снзпц бстке өтипти,
Барлық апат ексўпмнзғе жетипти,
Сизге түскен қуртлар жалқаў ма деймен,
Шүдигарлап мала баспай кетипти.
Бизиқ бас жалтырайды ирец бергендей,
Қарағанда ҳәрким жүзин көргендей,
Мен басымды сынап көрсем теп-тегис,
Сениц бетиц трактор менен сүргендей,.—
деп ойын-дәлкек етеди, Ец соцында қатарлықта айтылған ойын-дәлкек ҳәзилине кеширим сорайды.
Әлимбет пенен Дәўлетиярдыц айтысы ( 1937 -жыл). Дәўлетиярдыц урыўлас апаларын алған жездеси казақ Байманов
Әлимбет пахта ҳәм жоцышка егисиниц қызып атырған ўақтында Қасымовқа үш шуўмақтан ибарат сәлемнама хат жазады. Хатында колхозларда егиске таярлықтыц кеўилдегидей
емес екенлигин айта келип, ец соцында;
«Апацыз жибериўге ықтыяр емес,
Үстиме келмеди деп кеўлице алма,
Азырақ ҳәзиллесип өлец жазған,
Жездецнен бир-еки аўыз сәлемнама»2, —
2
Өз ОС)Р Илимлер Академиясы Қараҳалпақстан Филиалынып китапхаиа фонДЫ, инв. № 34658, 181-бет.
2 Бул да сонда, инв. № 34658, 178-бет.
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Д('п жа.чады. Шямыр Дәўлетияр Қасымов жездесиниқ жазған
с;1л('мпам;| қосыплна жети шуўмақ цосыц пенен жуўап қайтаради. Жуўаоыпда; «атызлардыц пахта ҳәм жоқышқа егигинс гаяр емсе ('кеплнгин, МТСтан май алдырып, трактор ме11('11 теч жерлердп айдаўдық кереклигин т. б. айтып, жездесиИ11П. оул пске к,атт[>1 жуўапкер екенлигин ескертеди.
Шайыр ҳалап болмасын, егисти мүддетинде егип болыў
мацгеIппде опып, пе айтса да, ойын — дәлкекти көтериўгё
тимпглп екеплпп|иеп пайдалаиып, оған қатты қорқытпа, абай
пглгГ|дп.

Оиимди лрттыр|>|ўга жуўапкерсиз,
Шыққаи соц агроиом дегеп атқа.
1>ул спзге нрезндимнан задание,
Скоро иынолняйте қалма уятқа.
Д[|рсл1> двадцато питкермесен,
Я. акт составляю даю сотқа1.
Олимбет иеиеп Дәўлетиярдық айтысы 1937 -жылы ҚараҚалпақетаидагы советлпк дүзимди, халқымыздық колхоз хожя.| 1.п ы, ияхтли1ылық, жоцышқашылық пенен шуғыллана туп.111лы| |,]ц, кодхоя хожалықларыныц Машина-Трактор СтанЦИИГ1.1 т■;>реп111кч| ксреклн техникалық қураллар пенен тәмин
»' 1'И.М е |Д' I 1.111.'11.11 1.111 'I'. б. корсетодн.
1\<>п.1.1р;п р;м"|о11ыидя!'ы «|>прпшпп май» колхозыньщ ағзасы (қцчиргп ./.1епипабад райопыидагы Свердлов атындағы
еоим>,1ЫП1,щ «[>пршшш мап» бшшми) Эжимурат Өтемуратов
Улл1,| .Уатапдарлық урыста Сонёт Лрмиясы қатарына алынады ()111,111 еем1,яс1.тда яиасы менеп туўысқан қарындасы
‘ •ра и үл қалады. Ол жылларгы колхочдыц айырым басшылары (•;1 а 1Т 1,и е' 1.П. ,\'ллы Уатапдарлық урысқа қатнасыўшылар11-111 еем1,яеы мгигп қалай ис..,пч,иўдпц жолларып билмейди.
1>п.|гг /Iг жгке 1ПШШЦ 1.1[I)к,м11ач.п 1>п [>111;| бермлнп, мәмлекет
ал'и.шп..п |,| ўачыГшагыи орымламайды. Керпснише, бузық
ш|ие I пп пске агырыў мяқсетиидо; «Спзлерге меншнкли егис
жгр (1ермеймеп•• деп қорқытады. Қолхоздагы жумысқа тийигли ‘I:>рч пи <м|III.п1111а жумгамай, ат үслчшде қамшы көтерип
ш'шн етедц, М||шш ай'И.1м кемгитедп. Усыланынша зәребесин
үГ|ир1111 жүр1111, гоч де галяды.
I>у| пп <)ра.чгүлднц қатты ашыўы келеди, арланады. Жоқарыдш ы аптылгап мс-ҳорекетлерин айтыста көрсетип, бузық
қынллы колхочдыц басшыларыма өткир тили менен есинөн
Ш1.1Қ11НГ1 ай доккп бсреди. Мәселен, шайыр.қыз атанған Ораз| үл ппм аГп ыеыпдагы;
1 ( Н1 I ҚП I удқп.
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Жигит болып киятырған баласақ,
Не себептен қыз-кемпир дсп шаласақ,
Закон менен сизлер биздн жумсамай,
Қалай аға, ат алдына саласац?

)

Армияныц семьясы бизлермиз,
Жер бериўге миинетлилер сизлерсиз,
Егистиц ўақтында айтысқа шығып,
Енди қайдан туўры басшы излермиз?1, —
деген қосық қатарлары жасы алпысқа келгеи колхоздыц баслығына қатты тийеди.
Асан Бегнмов пенен Дәўлетияр Қасымовтыц айтысы.
Асан Бегимов 1951-жылы Қарақалпақстап Областьлық партия комитетп тәрепппсн Тахтакөнпр районыпыц Димитров
атындагы колхозыпа пахташылық бойынша ўәкил болып барады. Жаяў жүрип колхозларды аралағап шайыр жақын жорасы Дәўлетияр Қасымопқа қосық пеиен хат жазып, минип
жүргендей ат сорайды.
Еки шайырдыц да бпр-бирмпс жазған қосығы жүдә қызықгШ, ойын-дэлкеклп мәписипде сүўретленген. Мәселен,
Асан жорасы Дәўлетиярдан; «Өзи жорға жүрмел, саўыры
қақвақтай, жумыры бел, ер-турманы саз, ўәкил мингендей ат
жибер деп сорайды. Буған Дәўлетияр да;
Суўлық салмай аўзын ашқан,
Мине шапсақ ала қашқаи,
Сегиз айлықты бир басқан,
Өзи бедеў наз жибердим.
Байқап шап достым асаўды,
Қутқармайды қашқан жаўды,
Тыцламайды Қара таўды,
Қөзсиз батыр ат жибердим*2 т. б., —
деп жуўап қайтарады. Айтыстап совет адамларыныц арасындағы жолдаслық, туўысқанлық, дослық қатнасықларды,
мәмлекетлик планныц орынланыўын тәмийин етиўге болған
қызығыўшылығын көремиз.
' Өз ССР Илимлер Лкадемиясы Қарақалпақстан Фнлиалынык китапхана фонды, инв. № 34658, 29-бет.
2 Соида, инв. № 34658, 18-бет.
260
www.ziyouz.com kutubxonasi

Тилек, сораў — жуўап айтысы
«Кокплршы мспсн 'ҳаялыныц айтысы» бул екеўиниц өз ядларыпап т ы г а р ь щ айтысцан айтысы емес. Бул айтысты ким
жазса да бпр т а п ы р жазған Ол бизиц советлнк турмысымы.чга жат, ксрскснз, бул адамлардыц деисаўлығыиа, семьялық 'гу|)мысып.а т. б. үлксн зыян екенлигин айта келип, шайыр пларды сп. папдалы мийнет ислеўге шақырады.
Кмкиаршыныц қанлы ерипе; «Күнине үш мезгил лаўабый
ксес мспсн көкпарды сзип ншесен. Саратапныц қайнаган ыссысыпда аташтапга от жақтырын, тум-тусыциан терицдн ағы■||,|п отыр! анып,. Күпп-түпп мүлгпп басыцды көтермейсец.
Кнкпарды корс гопсац еспцнен апырылып, атыздағы нормалы жумысыцды умытын кетесец. Күиде ад амлардыц бэри жумысыпа кстсдп. Меи бәрҳа сеии өли баққандай багып, жумысымшш қалып болдым. Сеи-ақ мешщ шашыыды ағартып,
күйтмрпп но.адын гой»1, — дегенинде ери; «ААениц жинимди
кслтмрмсм, қасымпан кетнп жоқ бол! Көкнар — бул мениц
пп тпрт жасымиан жолдас болған достым, ишсем мийрим қапады. ( '.пмлықтан да, бул иэшебентлигимди қоймайман, сары
мппга налаў|.|цды асып, маган таярлап бер де жумысыца ке1ч' пср. Мснмц панымды да пслеп қайт», — деп бақырады.
Мппс, пуд магы.ч қнкпаршыпып, қылўасы. Солай да болса
гсмьн.ты м)жалыгыи пуч1ысы кслмсчхш саналы совет ҳаялыш,М1. срппг пплгам пгппшп
■ гплггп мспеп носияты айтыста
пылап сүўр('тлсисдп;
Қпстарым тыцлагыл, қурысын көкнары,
Л'\им11стт11 сүй, турмысыциыц гэўҳары,
А1 пГн1 гг
онхыт, жстксрсдп муратқа,
ЛЛIи"|п(■г қыдсап, тарқар ксўп.м қумары.
(',. 1 1үрымпггп1и ып I!к11 дпсгым. айтысы» шығармасы
| ' 1 1 ,| .кы.ты /К,тп.;.Т1;111. Г>у,т тГггыс птгы.ч бп.чпц турмысымызнми тм.ттпыпт ы.ттГп,1к,.ты жтчылгаи ж;1мш"к"1 пмпчдс шпимлик'ш у ш қ т ш 1 тГ| т п т ' дси торлық пспсп Г1 ,итым салып қойған
жиқ Хсркнм қтлсгс 111пс1111. Бпрақ прпы мснсп, бслгилн нормтгы мгпсн стптлы, сспп.тп, ппшдп жтқсы ссзс алгапдай дәрсжснс пш дсп, амтыстт, ақыл пэспят аГггтды.
Г.пртқ, Iпгш11, қэргэрсп.тсмс нспп жетпскеи мәдениятлы
СЛ11МИ1ДС амырым адамлар орыпсы.ч көи пшип, алькогольлик1,с Ги'рнлсдм. Отшшп, шпиўдп қэлем-ейтугын достын өзиниц

| (I, (;«а * 11.'1имл('1> Лкадемиясы Қарақалпаҳетап Филиалыпын ки1 ,м , 1,11 финды, 11111, № 4110, № 2 тотрадь. С. Қамаловтыц дала жаз1, 1, 1.111,111
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ишиўге болған лепсиси көз қарасынан қарап, орынсыз зорлап қыйнайды. Ишиўдиц зыянлы, пайдасыз екенлигин билсе
де, «шийшени сенин ушын алдым. Бул шийше емес, алтын
шийше, ҳеш болмаса аўыз тий ямаса егер сен қатардағы
жигит болсац қағыстырып тартып жибер. Мениқ ушын тартпасад болмайды» т. б. деп емнрепип зорлап мийииди теседи.
Жорасы «ишиўшиликти сүймеймен, ишсем ден саўлығым
болмайды», — деп ишпейтуғынлығын билдирсе де зорлай береди.
Шайыр айтыста алькоголь жорасынын мәдеииятсыз екенлигин, онын ақыл-ойын, санасын ишиўшилик бийлеп кеткенлигин реаль көрсеткен. Онындай адамныц жөнсиз зорлаўына;
Қыйнамағыл мени зин.ҳар,
Жумысыма кесенти бар,
Халқыма шермепде қылар,
Ҳасла ншнсймен, шпиеммси1, —
деп бетй-жүзине қарлмастаи копкрот жуўап қайтарған мақул
деген пмкирди билднродп.
С. Нурымбетонтыц 1901-жылы жазгаи «Қөкнаршы меиен
көкнардыц айтысы»нда көкнар ишпўшиликтиц анық зыян болатурынлыгын билген айырым көкиаршыныц көкнар ишиўди
бирден қойып кеткенлигип жазады. Айтыста көкнаршы;
«— Сен маған отыз жасымнан баслап жолдас болдыц сени
дорба қалтама салып, қасымнан қалдырмадым, палаў асымнан да жақсы көрдим, аллыс екп тамырымды жайлап, мени
шылбырсыз-ақ тас етип байладын, сеп мепн қолықа түсирс
алмай жүрмедиц, сениц буныцдай инлас екенлигинди мсн
билмей қалдым, неге маған бул жөнинде бурынырақ айтиадыц, .бүгинли күни мени ҳайран еттиц, басымды саўдаға салдыц, сен маған аўыр мусаллат болдыц», — дегенинде көкнар
оған былай деп жуўап қайтарады;
«Сен дурыс айтасац, сениц қастын менде болды, мен дегенде қулқыныцызды ашып, уйықлағаныцызда мени көпшик
еҮип дастанып жаттыцыз, маған қатты ацсарыцыз аўды, мени жоқ жерипен таўып алып ишетуғын болдыцыз. Мен де
сени әтештанныц басында терлетип, қыс қүнлерицди жаз еттим. Меннен талай ирет ҳәз көрдициз. Сениц көзице меннен
басқа дәри көринбеди изиме қунтыйып түсип алдыц. Евди
қанша өкинип жыласац да пайда бермейди, иси.ц өтип кетти,
бизден сениц қутылмағыц қыйын болды.
1 Садьц Нурымбетвв. Шығармаларыиыц толық
ҚҚ МБ, Нөкис, 1972, 43-бет.
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жыйнағы, II том,

Вунпан ким болмасын көкнар ишнўге әдетленип, оны бойыпа спцирсе, оннан қутылыўы қатты цыйын екенлигин, көкнпрдыц адамга пүткиллей зыян болатуғынлығын жацсы түсипс аламы.ч.
Шапыр айтысты көкнаршыныц мына сөзи менен тамамлаГ|Ды;

Мсп псгс цызбайын күйинип писип,
Ҳеш абырай алмадым көп жыл лар ишип,
Тап сепи цоямап өлсем де иснп.
Арамыздап атыц өшсин көкнарым!1.
Г>ул айтыс қатарларыныц үлкен тәрбиялыц әҳмийети бар.
НГыкспп, бул арцалы шайыр қәлегеи көкнаршыныц кейип,
п.м11сГцч1.пмктп ацылына жецдирсе, көкнар ишиўди қойып кетиўнпс соаси.ч болатуғынлығын есине салады.
Пурымбетон күнделикли турмысымызға өзиниц көркем
шмп-армалары мспен актив цатнасатуғын актив шайырларымычдып. опрп сдн. Оныц партия ыеиеи ҳүкиметимиздиц келеННМЧ1 МИЧДИЦ гүлп есанланған жасларымызды тәрбиялаўға
жыл сайып ислсп отырған аталарша ғамқорлығына жуўап
ирстиидс жа.чғап «Бпр бөбектип. апасы менен айтысы» ( 1 9 6 2 )
дсғси шыгармасы бар. 1 >уида ол ескерген, ҳәзирги дәўиримиздмн. талабыпа жуўаи' бсре алмайтугын бесикти цолланбаўға
шацырады. 1н'кср1'сп «ссиктнц етп цатпаған жас бөбектиц
оарлыц ()рга1шзмлсрппнц талапца ылайыцлы өсип раўажлапыўIапа чыим кслтиретугыплыгыи, бөбектиц анасына берген
саў-м.иы арцалы ашыи кнрсетсдн.
Гхюск
секп бсенккс аяц-қолымызды қолбаў менен тас
стпи оа|"|лайсап.. 1 \ ыймылдаўга ҳалым жетпейди. Қансорпа
<н),'11,т тсрлсймсп. Тсрдсм жаўырмым атиыйды. Еки қолтығькм
қаоы |.маи кстсдн. Қаўы.чы дспемд-и қ.ышытады. Аўырсынып
скп аягымды тартыи жылаганлықтап тақымымды сүмек алып
ксгсдм. Г гим қатпаган мепи бүйтип тацгышлап бөлеме, жайпап-жаспам (нтйин, мсмм беснктеп кроватьқа көшир, — деп
.1 11;н'1.111;Iы с()|).1 Г| ч Iн

Ам.асы; «Ус.таиыи. тнўирнн сайлаи, хасыл, жақсы ағаштан
п.|| 1.11п.лар 1.1н ойдырып, қо.мбаўларып жнпек-мақпалдан ислеп,
аглас, 1иаГ11.1 корпс жаўып, түрли жа қларыи келистирип, бул
осснкти сагаи арнап соқтырып едим;
Г.агап зыянын билмедим •
С.огаи өкпелеп жүрмедиц,
1 <'■ 11у|п:1мбстов. Шығармаларыныц
КД М|>, 1|„кис, 1972, 45-бет.
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Түсинбеўимнен ол мениц,
Жоқ етейин бул бесикти.
Әперейин кец кровать,
Еркин жатып, көр рәҳәт,
Жаса перзентим саламат,
Көрсетпейин бул бесиктиь —
дейди. Баланы тәрбиялап өсириўдеги турмысымыздыц тәжирийбеси бойынша да, совет врачларыныц айтыўы бойынша
да, баланыц аяқ-қолын тас етип тацып таслаў •— баланыц
өкпе-жүрегиниц жақсы өсип раўажланыўына, басқа да дене
қурылысларынық еркин өсип раўажланыўына үлкен зыянын
тийгпзеди. Сонлықтан да балапыц нөрмалы жыллылық беретуғын одеяллар мепеп оралып, сркпп ҳорекет етнн, жатып уйықлайтуғын жығылып котмўдсп
қоўипсиз кроватьларда
(кашка) уйықлатыўга Гюлады. Кыеқасы, балаға қолайлы,
азарсыз болыўы керек. Шайыр усы мдеяны билдирип, көпшилик ата-апаныц ескм зыямлы бесмкти қолланбаўына жәрдем етти.
Цахташылық 1930 -жылы да, Қарақалпақстан халқыныц
тийкарғы коспбн еди; Усы кәсип бойынша пахта таярлаў
плапын орыплаў үлкем әҳмийетке ийе болған мәмлекетлик
ис болды. Ҳәрбмр колхоздыц ағзасы колхозы бойыпша пахта
таярлаў плапын табыслы орыплап, үлкен абырайға ерискенлигип жақсы көредп ҳәм оныц мәнисипе терец түсппди.
Усындай Оир ўақьггта айырым колхозшыпыц семьяларыцда мәмлекетлик нахта таярлаў исине бир қанша зыяныи тийгизгеи семья ағзалары да болды. Олар саўатсыз, еле социалистлик жәмнйетиндеги мәмлекетлик истиц әҳмийетине жетерли түсинбейтуғын еди. Совет мәмлекетиииц планды орынласа, кийимлик товарларды да, ишип-жейтуғын продукцияны
да керегинше таярлап беретуғынлығыпа санасы жетпейди.
Жетсе де өзиниц бурыцғы жаман, қарацгылық әдетин тасламайды. Булар көп айтып түснндириў арқалы зорға жолға түседи. Усы идся Садық шайырдыц 1930 -жылы жазған «Бала
менен анасыныц айтысы» деген шығармасында жақсы сүўретлеииўин тапқан. Айтыста баласы анасына мына сөзлерди
айтады; «Апа, түнде урлап жерге көмип жасырып қойған
пахтацды окелип тапсыр. Сен шарық йирип, қозақ тоқыўыцды қой. Буннап ҳеш пайда таппайсац. Бул ислериц нызамға
сыймайды. Қөнтиц алдында жүзиц төмен болады. Дүканларда арзан товарлар толып тур. Жүдә керек десец заводтан ис1 С. Нурымбетов. Шығармаларыныц
ҚҚ МБ, Нөкис, 1972, 123-бет,
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толық жыйнағы.

II

том,

леиип шыққан тай пахталар бар. Соларды неге сатып алмайсац. Урлық етсен, уят болады. Қейииен неге иследим деп бармағыцды тпслейсец. Үлкен жа ма на тқ а қаласац. Бузық нәпси
адамды отқа салады. Бираз кемпирлер пахта урлайман деп
судлапыи кетти. Онлан, ақылыца кел, өзнцди ая. Анық берментугын болсац дизнмге аламан. Ақсақалдан күш алып, бәрпбпр п.члеп табамап. 'Гоқ етерин айтқанда, қашьш қутыла
а.ммайеац. | 1 лап жүзге толмағанша сизде қалдырмайман», —
деп қатты келген ўақытта, анасы баласына келисим береди.
Балаеы келпспм бе|>геип ушып анасына алғысын айтады.
Блласыпып, жоқарыдагы мазмупда айтқан сөзлерште анаеы иылап деп жуўап қайтарады;
А н а с ы;
Қаптсйин ендн жа н балам,
А.згапа пахтам бар балам,
Урлықтыц жолы армаған,
Апацды ксшпрсец иетти?

1

Б а л а;
’ахмет', апа, ырзаман,

Қ еш и к т п р м ей п п б п р з а м а п ,

<)лшеппей' қалса дым жаман,
Т езн р е к к п р еет еец цеттИ).
1 1 1 айырД 1 .1 ц бул аптысы сол доўирдсги
пахта планыныц
пр|.|||.чап|,1\ 1 .И1 3 зыяпын тпйгпзпп жүргеи көплеген адамлар,|п.1 /1М1Л1.1 г ,1.11.1у/1.1 үлкеп оқмпйетке пйе болды.
Абоа I <>енеп 1 е ’рл,1қгып. еор.зў — жуўап айтысы»
Уллы ( )к I и<>р1 ,
ео||||,|,'1пет л11к ре 1 к>Л1 <>циясы — өмиринпн' ерк11II, .I 1.11.11.1ь,. пз|л11« кормеГ|, аўыр азапта езилип келI* и қ.1рн1>,.'1.минқ \ллқы||,'| Т1 4 1 .||-т.зн|.| жоқ, бмқалаўга тнл жет|и>' I'П п.тч.11 ал1.П1 ое|*!1,п. Г. ге | > Окгяорь ренолюциясы болма• .ШМ.1 қарақа.тп.зқ мгчкы оз алл, 1 ,п1 а мпл.кт’ болып қолнплес*
|из' ("И1 I,\'.м \а.мыҚТ1.1 и. шкемдеп1 модемияты, одебияты, таI>11и •.1.1, 1 1 1 ШТ 1 П 'коппмпкалық жагднйы жазылмай, бслгисиз
оо.тыи қа.мар гмн. Қар.зқалиақ ха.нқыпыц өткепдсги бақалы
ал П.1П ||>*>н./11,1 ееапл,'111а гугыи Г>ай пўыз адебия гы, пе бир да1||,М1111.П1 ОИ1П1.ГТ, пгеп|еп, .\,тлық шайырларыпиц баҳалы шыI армалары жа р ық к«рмем, жоқ болып, умытылып кетер еди.
<>т.11>>11.1м а гы-заты да бара-бара умытылар еди.
Ү.м,|ц,1 О к т я б р ь д п ц цурлы қуяшынан бахытқа бөленгеи қарзқа тпақ \.тлқы <->з алдына миллет болып, өзиниц ҳәртәреп-

| <

11у|м.|1чьгиж.

111|,1г;|рм;|л;|ры. 1 том, ҚҚ МБ, Нөкис, 1900, 31-бст.
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леме гүлленин өсип раўажланыўына еристи. Даиышпан партиямыздын басшылығы астында марксизм-ленинизм көрсетпелерине тийкарланган бизиц халқымыз өткен әдебий мийрасларды жыйнаў ҳәм оны басып шығарыў, солай етип, халық арасына кеннен ен жайдырыў моселесине үлкен кеўил
бөледи. Буған XIX әсирде жасаған ҳарақалпаҳ халқынық
көрнёкли шайыры Бердақ Рарғабай улыньщ өзи бунын
бир мысалы бола алады.
Қарақалпақстанда Совет ҳүкимёти орнағагшан кейин
Бердақ Ғарғабай улынық шығармаларын халық аўзынан
жыйнаи бастырып шығарды. Вердақтьщ өзи жасаған дәўириндеги жәмийетлик ролин халқымызга кецнен танытты.
Жазба нусқаларыньщ болмаў себеплерипеп халық арасыида
умытылып жоқ болыў ҳалыка келген шайырдыц шығармаларын тезден халық арасындагы билетугып жасы үлкен адамлардан сораи, жыйпап, басплрыи шыгараў арқалы Бердақ—
ты қайта тирнлтти. Белгисиз Гюлып қалган Бердақтьщ қәбирине
естеликлер
орш'пты.
Ғзплген
халық
ушын,
езилген халыклардыц кслсшек орманы ушын жырлагқ
бәрҳәма сол халық торешшде болып, өлип кеткен халық
шайырыи партия мепеп ҳукнметимиз жоқары баҳалады.
Портрети соқтырылып, мәдепин орынларда илдирилип қойылды. Айырым мәдений мәкеме менен көшелеримиздиц атлары
Бердақтық атына қойылды. Бердақ атындағы сыйлық белгиленди Ол тек қарақалпақ халық емес, пүтин союзымызға
мәлим болды. Солай етип, Бердақтьщ аты мәнги умытылмайтуғын дәрежеге ерисилди.
1950 -жылы Бердақтыц қайтыс болғанына елиў жыл толыў
күнин белгиледи. Усы елиў жыл толыў күнине арнап Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры Аббаз Дабылов
«Аббаз бенен Бердақтыц саўал-жуўап айтысы» деген шығармасын дөретти. Бул айтыста шайыр қарақалпақ халқыныц
Уллы Октябрьден бурынғы турмыс аўҳалы менеи Октябрьден кейинги турмыс аўҳалын ҳәм уллы шайырдыц сөветлик
дәўирде ғана партня менен ҳүкиметимиз тәрепинен баҳалаиып отырғанлығын толық айтып бермекши болады. Айтыс бир
поэмалық шығарманыц мазмунын билдиреди. Айтысты еркин
поэма жанрына жатқарыўға болады.
Айтыстыц қысқа мазмуны мынадай; «Шайыр Аббаз түсиндс гүл-бағша менеи оранған қәбирди көреди. Гүлдиц арасында бүлбулдей сайрап жүрген ақсақаллы бир адамды көрип,
оннан аты-затын, қарақалпақтыц тарийхынан, шайыр Бердақтан хабар бер деп сорайды.
266
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Дабыл улы, атым Аббаз сорасац,
Сизге рухсат ата, алдымды орасац,
Я багмансақ, яки гүлге қонасақ,
Сиз жуўап берсециз, мен саўал бердим!.
Шаиырдыц сораўына ақсақаллы адам жуўап қайтарады.
Сопда ол өзшшц Бсрдақ екенлигии, XIX әсирде жасағанлып.ш, сол доўпрдсгп қарақалпақ халқьшьщ аяиышлы турмыс
пўхалын, олардыц Хпйўа хаиы, бай, бий, молла-ийшанлар
тпрспппсп аяўсыз сзплип кслгсплигнн, жаца заман орнағанпап ксГшпги горппиц гүл-багшага аппалганлығын, соныц мепсп бпргс, советлик дәўнрдеги бахытлы заман көринисин кен
маамупда айтын береди. Бердақ сөзпнпц изпн былай деп тамамлапды;
Аббаа шайыр, елли жылда тирилдим,
Соа.асрпмс' сен ҳакыйқат берилдиц,
Бүпш сагап меи түсицде көриндим,
Оят.а-оята турған Бердақпаиа.
Г.ул айтыс қатарлпрыиап Аббаздыц да Бердақ шығармаларып /Куда 1Л.Г1Ыгыўпу.1Л1.1қ нспеп оқып, оннан қосық жазыў1,1 у.шп алгапл1.п ып корс аламыа,
Кс1'снлпп1п қысспхап шамыр Рам Арзы улы 1926 -жылы
бпр пспн' прст (Гадық пшйыр мепен айтыспақшы болып, сыртгап 1пГ'пепс стсдп. Бпрақ, опыц мснен халық алдында ашық
.и'| 11.гсыў| а қорқады.

.............., оул қарскстппс жуўап претниде Садық шайыр
•Лйгыс- қосыгып ж.ааады. Айгыста Садық Рамныц қысса
.и\Ы\| ,а шыққап бпр сапарым тарпплсп жазады. Оныц ҚегейЛН.М.СП 1111.1г1.111, жол жопсксп Қосбсргеп зергердиц үйине барып, 0111,1 қорқытып, оаппс пппруўаа жүзик соғып бериўине
о\,Ги.|рық бсргсплпгин, тсмнрнш Қосымбет устапы жазықсыз
I ог11п а Iап.л.а 1.ап.'11.1гып, Бсрдпхаппыц бағында бир қыз бенен
\ ,|'11'л.м•кI•11л111пп, о,ц қы |дып. басқа бнреў менен қашып кетип,
ь.ы |Д:ш п.'мг жсп қалгаплыгыи, Қаўепдер қыссахан менен
( )|си'м қарыпды устаа стпп, олардап қосық айтыўды үйренI сплпгнп, голап сгпп, с.и гсаип қысса оқыйтуғыилыгын, үйлен11с|"| жүргсп қақай екеплигип, қалын билмей «шайырман» деп
миқтпплтугыплыгып, өткир сатиралық тил менен жанына'
111Г'| |нрпп амтады. Рамныц дене қурылысына мин тағып кү||гпи Л\п1К"1шшц жаман екеилигин айтып, оны әшкара етеди.
I I',п 1и.'п"|ыр көпке түспей сыналмас» деп Рамды халық| Д, ,11,11(1|.1Л(Н1, о Шмгармалары», III том, ҚҚ МБ, Нөкис, 1972. 31-бет.
И'»н,м.1 Н!> бот.
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тьщ алдында айтысыўға шақырады. С.адық бир неше ирет
оныц қыдырып барған жерлернне барғанында ол қорыққанынан қысылып албырап қалады.
Барып түскен жериц ссниц Қулмурат,

Биз барғанда негс қорықтыц албырап?
Жараған түйедей ершщ салбырап,
Әжимди алдыца салған усайсац1.
Айтыс мазмунлық жағынан қарақалпақ халқыныц ескн
традициялық айтысларына усайды. Айтыста қарсыласыныц
минин айтыў, мин тағыў, өзии жоқары қойып, қарсыласып
қемситиў, қорқытпа абай етиб т. б. сыяқлы мотивлер басым
көринеди. Мәселен, «Ҳалыцды шақламай нлдпц аяқтан, Айтысқандай шайыр болдыц қанқтап», Ҳор бир пусқалардан масақ сөз тергеп, Сеп қурама шапыр болған усайсац», «Шаныршылық тайсалақлаў болмайды», «Ҳалыц билмей ҳәлек болып жарыспа» т. б. деп абай етедн.
Ҳаўазыц қорқытар пайлы шылымдай,
'Қашып айтысасац қатьш Тынымдай,
Аўзыца қарасам үлкен жылымдай,
Шийелге де қыялланған усайсац2, —
деп Садық Рамды қатты күлкиге алады. Биз бул айтыстыц
ески традициялық айтыслардыц үлгисииде 1926 -жылы Рамныц жағымсыз мииезине байланыслы дөреп отырғанлығып
көремиз.
1953 -жылы шоль айныныц ишинде бурынғы Қецес райоплық партия комитетиниц биринши секретары жолдас Эптп
Махмудовтыц тапсырыўы менен Минәж Мәтсапаев Қ. Маркс
атындағы колхоздыц № 3 бригадири Зийнелдиц еккен пахтасын барып көреди. Қөрсе бригадир тоқсап гектар жерге пахта еккен. Еккен пахтасынан үш ярым айға шекем хабар алмаған. Сеялканыц изи елеге шекем бузылмаған. Жабайы отшөп басқан. Пахталар тырбыйып өспей қалған. «Қой... қуры
көзим менен көрип, денем менеи сезип кете бермей, пахталардыц өзи менен де сөйлесип, аўҳал сорасайыи. Олар өзлсрннпц аўҳалы ҳаққында не айтар екеи. Мүмкин, пахталардыц да айтажақ муцы бар шығар, деп пахтаға қарап былай
сөз басладым»ь — дейди Минаж аға.
«Ақ алтын, ееп қулағынды салып мениц сөзимди тыцла.
Сен алтын ғәзийнеииц уллы кәнисец. Сен елимизди нурға, же-21
1 С. Нурымбетов. Шығармалары, I том, ҚҚ МБ, Нөкис, 1960, 22-бет.
2 Сонда, 23-бет.
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римизди гулге бөледиц. Уатаным, халқым семиц тилегимде.
Ь1е себепли сениқ жапырағьщ сарғайын, жүзиц солып тур.
Сениқ бундай болыўына не себеп болды. Щайыр ағац сениц
ҳалыцды соран келип тур. «Ақ алтыи» сен жетиспей турған
'кемнсликлерицдп мағаи айт. Быйыл аўқат-жемнслериц жетпей турма? Брпгадтыц кемшиликлерин мойнына қой. Сен не
себептеп өспсй турыпсац?».
Бугап пахтапыц қайтарған жуўабы; «Усы партаўға мени
окслпп скти де, мепнеп үш ярым айдан бери хабар алмады.
Мшмщ тамагымпан жабайы шөп буўып, оны жаздыра алмай
қыппалып турмап. Мына турған Бесжаптан бир қасық та суў
мшмсдпм. Суўдап шөллеп, тацлайымыз кеўнп тур. Басқармамыц магап мнйрими түспеди. Олар көзиииц қырын да салгам жоқ. Лгропомлар хабар алмастан кетти. Усы себеплер мемсп мсп осмеп қалдым». Мәселен, шайырдыц жоқарыдағы
маамумдагы махта менен айтысыныц үлгиси мынадай;
М и н а ж;
Жапырағыц сарғайып, жүзиц солып тур,
Бупшм спгап қандай аўҳал болып тур?
Ҳалыпды сорап шайыр ағац келип тур,
11с (чамчггсп осмсй тургпиыц сеииц?
II а х т а:
Бпсқармаиыц магаи мпприми түспей,
(.(1Л ссбсм.'1п қалды бойымыз өспей,
Мьша Бссжаптап Гщр қасық суў ншпей,
( '.ол сгбсмли оспсй тургапым меииц,.
Ай| ыс1ьт си маммдс 1мамыр пахтага; «Халқымызға абы-

рмГ|. мамқ ........... срстугым «пқ а.птым» есамламшш ссницусын»
рмм, қа|ы\(4 .1 1 гу|>I ,'1п қорлықлы пуҳалыцды райоиға барып
пп I.Iма11■,
дсц омддмрсдм.
Л\1111м/I, Л\.псампсм \чч,1ламы|1ша амтыс жнмрыиан пайдала|||'|и, м,1млскс1л11к искс жуўппксрси:|лик иенеп қарағаи басшь1лар1ып1 жагымсыа сырым ашып таслайды ҳом бунывдай
ксмши.пиклсрдп тса жойыў ушыи гүрес алып барады.
АГпыс қарпқплппқ хплқыпыц Октябрь революциясынан
||\ |н.1Н1ы даўпрппдс сц сүйикли, қызық жанры больш келген
о н л с а , Октябрь ])емолюциясынан кейинги дәўиримизде де ец
сүпиклп, қы.чық жанры болып есапланады. Бул- жанр советлпк доўмрдс халқымыздыц басынан кеширип отырған өмир
ырмысыпа, пдет — салтына байланыслы көплеп дөреп, раўпжллпып атыр. Совет дәўириндеги айтыстыц бурыиғы айтысwww.ziyouz.com kutubxonasi
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лардай аўызша ҳәм жазбаша өсип раўажланып отырғанйығын көрнп отырмыз.
Совет дәўириндеги айтыс Уллы Октябрь революциясынан
бурынғы айтыстан үлкен өзгешеликлери менен айырылады.
Бурынғы айтыста бир-бириниц минин айтып кемситиў, даўтартыслар т. б. басым келетуғын болса, ҳәзирги айтыста жаца өмир, социалистлик ҳәм коммунистлик мазмун жана тарийхый табысларымыз жырланады. Бул айтыстыц тематикасы оғада бай, мазмуны кец жәмийетлик роли жақларынан
озық болып келеди. Мәселен, Уллы Ленин, Уатан, Москва,
қоммунистлик мийнет, дослық — туўысқанлық байданысымыз, мәмлекетлик қурылысымыз, жер асты тәбийғый байлықларымыз, илим ҳэм техникалық қуралларымыз, өсип жетискен жоқары сана сезимимиз, коммунистлик мораль, еки жастьщ арасындағы муҳаббатлық сезим, республикамыздыц негизги кәсиплери болған пахташылық, балықшылық, салыгершилик, мал шарўашылық сыяқлы эҳмийетли темалар антыстыц негизги арқаўы болады.
Дин, қалыц мал, урлық, пара, жолы бузықлық, менменлик, көкнар ишимлигине бершшп кеткен кейиппгал нәшебентлер, мәдениятсызлық сыяқлы коммунистлик моралиыизге жат
болғаи өтмиштиц сарқытлары айтыстыц қатты сынына алынады.
Мине, усы айтылғанлардыц өзи нен-ақ совет дәўнриидеги
айтыстыц жаца мазмун, жаца сыпат, жаца түрге ийе болғаилығын бизге жақсы таныта алады.
Айтыс жанры елимизде коммунизм жәмийетин қурыўда
ийгиликли хызмет ислейтуғын үлкен әҳмийетке ийе болған
халқымыздыц руўхый қуралы болып отыр.
Садық шайыр менен Рам шайырдық жумбақ айтысы

Рам шайыр; ■
Иргим салпаў,
Төрт лаў-лаў,
Ялғыз шыбыжыц,
Еки. дүц-дүц,
Ол не болар?
Садық шайыр;
Иргим салпаў дегениц,
Мен ойлайман наўа деп.
Төрт лаў-лаў дегениц,
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Суўжалақ пенен -қыр жалақ,
Қөмеш пенен ширишин,
Сонда төртеў болады,
Излеп жүрген даўа деп,
Ялғыз шыбыжын дегенин,
Шығырға қосқан байталыц,
Сен отыра бер аўа деп.
Еки дүц-дүц дегениц,
Уортапныц еки басы екен,
Бузылып кетсе жылайсац,
Я нәйлаж баба деп.
Рахманберген менен айтыста ярымда
қалғанлары
Кегейлиден шықтыц Жацабазарға,
Зергер менен темиршини жазарға,
Болысын тецгерип Қудайназарғаь
Орамға лап урып келген усайсац.
Шайырмаи деп ат үстинде шәцкийип,
Қойдагы ешектей турдыц ҳәцкийип,
Олыйып қарлйсац аўызыц пәцкийип,,
Лўлаҳта соўлецпен ҳорықдан усайсац
Белбеў ушы мепен ермиц сыйырып,
Әжим жолдасыц да мурнын жыйырып,
Еркеше орнына үзик шыйырып,
Бекановтай сен далыйған усайсац.
Улт айырып сөз айтасац араздай,
Өгизлик ҳыласац кимге Ораздай2,
Қекилин салбырап түйе ҳораздай,
Ерницди жаздырып күлген усайсац.
Шуғьтлдай адамныц үстинен сайып,
Қумсадай қашасац қыздан муцайып,
Үйленсец кетер ме дөўлетиц тайып,
Жалғыз басыц еле жүрген усайсац.
Қолларыц жабадай кеткен тарбайып,
Қыз айттырсан бос қаласац сарғайып,
Қудайназар кандилет.
2 Ораз — белгили аталық.
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Ҳалыц билмей ат үстинде шалқайып, /
Шомақ қызға бир ым қаққаы усайсац.
Гейде адам қусап жуўап айтасақ,
Алып қаш дегенде қорқып қайтасан,,
Жағдайыцды билмей неге өйтесец,
Аласардай деқип қашқан усайсақ.
Хорезмнен қыз алсам депсеқиз сайлап,
Өлгенде табарсац өзице тайлап,
Паризди питкерсеқ үш жерден байлап,
Замийинниқ астынан алар усайсақ.
Тыныш тура алмайсақ қалыцды билип,
Бир қыз алалмадыц сонша жыл жүрип,
Мәткеримдп, жақлап көпектей үрип,
Ҳәрким менсн молеллескеп усайсац.
Пейлиднеп көп жедпц журттыц таяғын,
Отырсац астыца сыпмас. аягық,
Қызлар қәлептугып сепмқ қаяғыц,
Сараиаўдай сегбир тартқап усайсақ.
Еки шайыр көпке түспей сыналмас,
Анасыныц нәсиятын дым- алмас,
Аўызын ашса бир саат та қымалмас,
Қосық айтаман деп бүлгеы усайсац.
Аяғыц сес берер -жүрсец маладай,
Атан, Арзы кәлдур шайбас танадай,
Аўызықды кемситип сейисханадай,
Өкпелеп бир баяз айтқан усайсақ.
Асаў тайдық жылаўынаи қағасац,
Пәтқумар қалдым деп бизге шабасақ,
Ҳәптеде ойланып бир сөз табасақ,
Кеўлим ырзаман деп жүрген усайсац.
Ҳалықды шақламай илдиц аяқтан,
Айт.ысқандай шайыр болдыц қаяқтан?
Ҳәр жерлерде сыйыц питип таяқтан, .
Әтешкүрге гүлхан болған усайсақ,
1 Мәткерим Беканов — ағайшшшл адам.
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Жөнекей тапқаныц Қосбергеи зергер,
Бийг.уна адамды не себеп тергер,
Дәўсебендей даўрығыпсақ болып шер,
Сен бираздьщ. түсине енген усайсац.
Лақабыц кимдур деп жаздыц атыны,
Қосберген зергердиц қорқып қатыны,
Бузыпсац көригин алып затыны,
Әкец мешпигиндей қылған усайсац.
Ҳәм оиыц үстииеп актлер дүзип,
Қыцырдай аўнапсац дүкаиды сүзип,
Зсргерге буйырдыц пнйруўза жүзик,
Қайсы бармағыца салғап усайсац.
Айтқан сөзин толы журттыц ғырнағы,
Ылапыштай туўлайсац жатқан қырдағы,
Гплмаладай тырнар ҳәрбир тырнағы,
Мазапдаран бәлесине усайсац.
Мпшаи елатында Қосымбет уста,
Оқыйман деп шақырыисац бир қысса,
Қосықты шығарып күп батар туста,
Молатла|)ып томпр қылгап усайсац.
Темпршиипц сеп сөгипсец Даўытын,
Түйе болсац қоймас едиц ҳаўытын,
Чаржоудан жүклесец таўар маўытын,
Үлектей бурқырап гезер усайсац.
Жолдасыц Әжим де ту.рды ҳаў менен,
Ерниц тесип жетеклесец баў менен,
Төрткүлден айдасац Қаратаў менен,
Мүмкин Урысайда шөгер усайсац.
Ҳаўазыц қорқырар найлы шылызддай,
Қашып айтысасац қатыи Тыпымдай,
Аўызыца қарасам үлкеп жылымдай,
Шийелге де қыяллапғап усайсац.
Бир гөззал көрдим деп жаман жағынан.
Шыдай алмай сийиесиниц дағынан,
Хабар алын Бердихаиныц бағынан,
Бир қыз бенеи ўәделескен усайсац.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Териқ ағып сен жуўаздыц оғындай,
Қозғалмайсац байлар берген соғымдай,
Ецсец тусип ҳәги кеткен тоғындай,
Қыслаўын айналып жүрген усайсац.
Палўан екен дейди сыртыцды көрген,
■Батыр екен дейди муртыцды көрген,
Узатқан қызлардыц журтыны көрген,
Соныц менен аўқат еткен усайсац.
Алып қашқан Дилим ярын сол ақшам,
Жете алмайсац енди қуўып ат шапсац,
Әўлийе екенсец сол қызды тапсац,
Қәлпедей алацлап жүрген усайсац.
Үшбас аўылыца қайттыц сол күни,
Қыйын болды депсец қыздыц сургини,
Шыдай алмай тлгы атланып бир күни,
Сыр бермей елатта бүлгеи усайсац.
Шайырлыққа сеп шайырлық қостыц ба,
Ойласыпсац Борапбайдай достыца,
Гейбир дос бар, сабан тығар постыца,
Сен масқара болып келген усайсац.
Мудам исип жүрген өкпе қолқасы,
Бир тислем нан болғаи шайдыц ҳалқасы,
Тай минип жүргениц халықтыц арқасы,
Қызларына ыза берген усайсац.
Албырап Өтеген қарыйды көрген,
Устазым деп үш күн жетеклеп жүрген,
Ҳәрбир нусқалардан масақ сөз терген,
Сен қурама шайыр болған усайсац.
Сендей адам өзин әшкара етер,
Қөпшиликке күлки масқара етер,
Өтеген қарыйыц қанша үйретер,
Сен оған сүйенип жүрген усайсац.
Шайыршылық тайеалақлаў болмайды,
Жас уллыны ҳүрметлейди, сыйлайды,
Төрт аўыз қосығыц ишке сыймайды,
Жүрегиц шәўкилдеп жүрген усайсац.
Үшбас — урыўдыд аты.
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Жума ақшамы кеттиқ Қарасыйрақтан,
Қус қашырған қәлпе яқлы ат шапқан,
Бозкөлден айналып Есебийжақтан,
Тағы бесиншиге келген усайсақ.
Барып түскеи жериқ сениқ Қулмурат, —»
Биз барғанда неге қорықтық албырап?
Жараған түйедеп ерниқ салбырап,
Әжимдп алдықа салған усайсақ.
Адам жоқта шайырман деп лап урдық,
Ешегин жаманлап Юсуп қотырдық,
Бизди көрип сен қыйпақлап отырдық,
Қаидай жумыс пенен шыққан усайсақ.
Ҳалық келмей ҳәлек болып жарысқа,
Аўызықды ашсақ ерниқ кетер қарысқа,
Өгиз болсац сыймас едиқ арысқа,
Шүкир әйлеқиз инсан болған .усайсақ.
Бнр жаз мока.п еттпп, ! 1ариманнық тутын,
Қыз келсе д;>пте[)дпқ астыпда қутық,
Қолық Қорасапда, Бухарда путық,
Соныцдай мос қақай адам усайсақ.
Хорезмде жоқдур сениқдей ақмақ,
Жоқарысы Питнек, төмени Тоқпақ,
Геўдеқди көтерсеқ қазылар соқпақ,
Мәгер дәўге шатас болған усайсақ.
1926-жыл, Кегейли.

# * н*
Сор аў —
Аббаз шайыр туўдық ата-анадан,
Орын алдып, замапыцда жақадап,
Сиздеи саўал сораў ушьш хат жаздым,
Хабар әйлеқ Москвадай қаладап.
Бир қала устинде бес жулдыз жанған,
Уатан халқы азат-еркин оянған,
Жерлери жайнаған теқизи тасқан,
Қала атын билиўди қумар әйледим.
Қулмурат — баққал.
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Дүньяда анықлап гүреслер ашқан,
Көпшилик халқымньщ күшлери тасқан,
Ҳәзирде өзи жоқ, иси ец шашқан,
Атын билиў ушын қумар әйледим.
Ҳақыйқат шынлықтыц жолыи услаған,
Устазыныц саррас жолын хошлаған,
Миллион-миллион халыққа жолды баслаған^
Атыныц дурыслығын дәркар әйледим.
Төрт ҳәриптиц бардур онбир баласы,
Уатанымныц байлық-бахты, дапасы,
Күн-күннец күшейип аўыл қаласы,
Туўысқанлық исин керек ойлсдим.
Бир пайтах, Ригапт байлыққа батқан,
Океан, тециз, атаў, дәрья, көл жатқан,
Бирликтиц, дослықтыц дәмлерин татқан,
Сол еди билнўге қумар әйледим.
•

Бес саўал бердик биз күтемиз жуўап,
Бирдей отырмадық, биз сизди сынап,
Жуўабыныц пүткил халқына унап,
Көргеницди айтып баян әйлегил.1
Ж уўап —
Шайырлар сөз айтса кеўилден табар,
Москваға мен өзим бардым бир сапар,
Билгенимди айтып қағаз жүзинде,
Саўалына жуўап берейин хабар.
Саўатсызбан, менде қандай сезим бар,
Жасымнан писпеген шийки гезим бар,
Әдепки саўалга көбирек айландым,
Москва үстинде бесжулдызы бар.
Бардым бир күн Кремльге жол асып,
Нәўбет күтип ҳәмме турды қарасып,
Кремльдиқ күн пгығары қасында,
Бир айшық көринди турған жарасып.
Бизден бурын азат болып оянған,
Мәцгилик бахытқа шад боп тойынған,

1 Шайыр ҳәм жазыўшы Жолмурза Аймурзаев тәрепинен сораў бөрилген.
■
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Мавзолейдиқ күи шығары астында,
Алтын саат пенен айшық қойылған.
Петербурға келип, гүреслер ашқан,
Дослары қосылып, душпаны қашқан,
Әдеп келди Ленин жолдастыц өзи,
Мийнеткеш жол таўып, байлар адасқан.
Гүрсс жасап-Қызыл туўды услаған,
Бир душпапды бир душпаиға қоспаған,
Мийпеткешти бай қолыпан қутқарып,
Тусаўларын шешип, ўақтыи хошлаған.
Төрт ҳәрип деген СССР дын ҳәриплери,
Байлыққа, бахытқа жеткен жерлери,
Туўысқан, дослық пенен жетип барады,
Қүпбе күн өседи қай өнерлери.
Пцбскшиниц бирлик еди тилеги,
Күшке толды мийнеткештиқ билеги,
Бул Москва жеримиздиц киндиги,
Жопе тагы С.ССР дыц жүреги.
Партнямыз саррас жолды баслады,
Ленинниц байрағыи бийик услады, .
Қандай жаўлар көз алартып келсе де,
Батыр халқым ҳеш душпаннан саспады.
--

1939-жыл.

* # *
Мойпақлы Алтынай деген қыздыц әскерий хызметтеги
сүпген жигити Елмурат деген жигитке қосық пенен жазып
жпберген саўаллары;
Елмурат мен саған арнап жаздым хат,
Сениц менен дослық қумарым барды.
Мына саўалларды шешссц атма-ат,
Ҳәммесин бнлмеге қумарым барды.
Жер жүзинде қурғақ көп пе, суў көппе,
Қай жерде суўықлық, қай тәреп бетте,
Қай жерде ыссылық қай тәреп бетте,
Буларды билмеге қумарым барды.
Жер жүзинде бийик болар қайсы таў,
Қайсы тәреп бетте Сахалип атаў,
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Оиьщ қай жағы қыр, қай жағы матаў,
Кецлигин билмеге қумарым барды.
Ец уллы дәрья қай жерде болар,
Сағасы қай жерден қай жерге қуяр,
Ол уллы дәрьяныц аты не болар,
Узынын билмеге қумарым барды.
Пүткил жер жүзинде қанша халык турар,
Қайсы мәмлекеттиц халқы көп болар,
Қайсысы бай, уллы орынды алар,
Буны да билмеге қумарым барды.
Жер шарыида үлкеп болар қай шэҳәр,
Қай қалапыц қапша мнллнон халқы бар,
Адамлары қашпа қабат жай салар,
Буларды бнлмеге қумарым барды.
Бнр жылда иеше ап, пеше күн болар,
Неше мппут өтип нешесп қалар,
Опда неше саат секундқа толар,
Буларды билмеге қумарым барды,
Адам бир минутта қанша дем алар,
Демалыс бир айда қаншаға толар,
Бир жылда ҳәммеси қаншаға барар,
Оны да билмеге қумарым барды.
Адам тиришиликте қанша жыл өтер,
Оныц мийнет пенен қаншасы кетер,
Адам қалайынша бахытқа жетер
Буларды билмеге қумарым барды.
Адам өмиринше қанша аўқат жер,
Үстине қаншелли таўарлар кийер, •
Кирпик бир-бирине неше ирет тийер,
Есабын билмеге қумарым барды.
Жақсыныц қандайды минези-қулқы,
Арзаныў-қымбаты сөзиниц парқы,
Абадаи шадлықта жасайды халқы,
Буларды билмеге қумарым барды.
Қыз тацлаған жигит болар қандайыц,
Жигитликтиц сынап көр бир ҳал-жайын,
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Жақсы адамныц пыйғалы ҳәм шырайын,.
Пыйғалын билмеге қумарым барды.
Қандай адам жақсы яр-дос болмаға,
Сүйек берип, тағы сүйек алмаға,
Өлғенше қатнасып тамыр болмаға;
Мәртлигин билмеге қумарым барды.
Қандай адам жаман деген ат алар,
Қимлерден күш алып, кймнен пәт алар,.
Неге олар өз тилинен шаталар,
Буны да билмеге қумарым барды.
Қандай болар жүрик аттыц мүшеси,
Жемлерин қалай жер, қандайды сести,
Қөкке қарай гүлдир-гүлдир киснейди,
'Гәрипин билмеге қумарым барды.
Ец жақсысы қандай болар жүзиктиц,
Жасаўға қолайлы 'қандай турмыстыц,
Мыстан гөри парқы қалай гүмистиц,
Баҳасын билмеге қумарым барды.
Усы саўалларга-жуўап күтемен,
Шешсец шыбын жанды нидә етемен,
Билмеймен мақсетиме қашан жетемен,
Бир ғошшақ жигитке қумарым барды,
Урыўым Қыят-ты, атым Алтыиай,
Мойнақтыц қаласы бизиц мәкан-жай,
Саррас 40 жыл мине бүгин Биринши май,
Мениц артисткалық талабым барды.
Нашарлық басымды бәйгиге тиктим,
Саўаллардан өтсец жуўабын күттим,
Байлығын сорайман сеннен ҳәр улттынБуларды билмеге қумарым барды.
Елмурат фронтта, өзим Мойнақта,
Әскерлик хызметин үйрен ол жақта,
Жолларыца қарай күн-түни бул жақта,
Алтынайдыц дослық қумары барды.
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Елмураттық Алтынайға қайтарған жуўабы:

Дослық зинҳар әйлеп сәлем хат жазсад,
Нийетидди кабыл алсам керекти,
Саўалларыц бирим-бирнм щешпеге,
Қолларыма дәлем алсам керектн.
Бир қырда төрт бөлек дүньяныц жүзи,
Ец ыссы атайды Саҳара шолин.
Суўық дейди Антарктида жерлерии,
Онда адам жасаса керекти.
Памир таўы болар дүньяда биник,
Төбсси тур дейди асиаиға тнпип,
Басында ойнайды қулапыў-кпппк,
Ол да Тожикетапда Гюлса керекти.
Сахалин атаўы Узақ Шыгыста,
Оны тецнз орап алгап шыгыстаи,
Оиыц суўы қатпай қысы, жазы да,
Төрт отпрапы тециз болса керекти.
Уллы дәрья болар СССР да
Биринши орынды алған дүньяда,
Узынлығы оныц мыцнан зыяда,
Аты бизге Волга болса керектн.
СССР-ым болар дүньяныц байы,
Нағышлап салдырған сарайы,
Ортасында Москвам бар орайы,
Бир үйге бир машип болса керекти.
Москва пайтахтым сн уллы қала,
Қөп этажлы жайлары бар қалада,
Бир жайы цементтеи, бнр жайы қола,
Қөп миллионнан асса керекти.
Жыл — он еки ай, үш жүз алпыс күн болар,
Елиў мыц алты жүз саатқа толар,
Жәпе де төрт саат аўысып қалар,
Минуты бес мыцнап асса керекти.
Адам он минутта он үш дем алар,
Үш жүзде алпыс мыц бир жыл да болар,
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Алты жүз миллион дем бир айда тол.ар
Тағы алты мыцы асса керекти.
Адам жасар жетпис сексен арасы,
Мийнет пенен өтер көби шамасы,
Бирақ биреўлердиц жасы жетпей ақ,
Дүпьядан ўақытсыз өтсе керекти.
Халқымызга бийдай керек ишпеге,
Жасаў ушын тонар керек киймеге,
Киргшк шети бир-бирнне тиймеге,
Шама менен мүмкии болса керекти:
Жақсы адам аз сөйлеп, көп ойланар,
Жақсы жигит билип кецнен айланар,
Бнр'еў жәбир көрсе оған қыйланар,
Дапыншап досы бо.лса керекти.
Г,ул1>|ў қыздыц күндей күлер, көзлери,
Қаслары қундыздай, айдай жүзлери,
Палдаи шийрин болар айтқан сөзлери,
Шашы нкшеснпе түссс керекти.
(-)зп сулыў ҳар мппутта паз стсе,
Ҳор келгенде алты ап қыеты жаз етсе
Айттырмай-ақ барлық исти жай етсе,
Бир жигитти адам қылса керекти. •
Жигит жақсы болар досы көп болса,
Еки сөзинйц бир айтқаиы гәп болса,
Кслгепди сыйласа ҳақ талап қылса,
Аты журтқа ага болса керекти.
Яр-дос болсац мәртлерге қос басьщды,
Қыплапбай бер қопагыца асыцды,
Үлгп етепп С('пиц етКен исицди,
Жақсы там!>|р жапдап болса керекти.
Копшнлпкке басып қосып бнр жүрмес,
Қара қайгы басып бнр жайнаи күлмес,
Қнппшлнк отырган жерлерге келмес,
Өз үйинде гүмира болса керекти.
Ж аҚсы аттыц жалы болар қуўрайдай,
Төрт аяғы ойға тиккен отаўдай,
Жалы төцкерилип турса атаўдай,
Туяғы қоладан болса.керекти.
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Жумыстьщ жақсысы колхозшы болсақ,
Кетпен урып удайына ис қылсақ,
Кеште өз үйинде гүмирада болсақ,
Патшалықтан артық болса керекти.
(^аўалларыц шештим ҳалым келгенше,
Еле саўал жаза бергил бир неше,
Бизге қас душпанлардыц үнлери өшсе,
Мен де усы тойда болсам керекти..
Сен мийиет фронты — исте Алтынай,
Хат жазаман сағаи арнап бир талай,
Жазған саўалларьщ кеўлиме бәржай,
Өмирлик ўодени бериў керекти.
Қосық пенен шыгарагп.ш атыцды,
Алдым копиерттеи саўал хатыцды,
Қабыл алыи сеппц ппабатыцды,
Бир-бнреўдп ҳүрмет етнў керекти.
Жер жүзинде түрли өпер плим бар,
Жер жүзинде икимиятлы бнлим бар,
Мойнымда мүддетли еки жылым бар,
Аман барсақ дәўран сүриў керекти.

Мамық қыз бенен молла Омардыц жумбақ айтысы
М а м ы қ қ ы з;
Қырым деген шәҳәрдиц,
Ишинде көрдим қырқ қонақ,
Алпыс қасқыр аналы,
Жетпис қасқыр балалы,
Ислер иси бәриниц,
Жыйналып жүрип қой қырмақ,
Тоскейден асаў тоқтаттым, .
Буғалықсыз қур-қурлап.
Бәйбишени байға ояттым,
Ишарат пенен тур-турлап,
Үйге бақан тиредим,
Бес-бестен отыз сыр-сырлап.
Тоқсан үйрек, отыз ғаз,
Ушады, көлден пыр-дырлап.
Еки лашын, бир сунқар,
Ушады қайта ғанқылдап.
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Муны шешкен жигитлер,
Ақтөске минер ыққылдап,
Шеше алмайтуғыи келлелер,
Мазамды алма қыцқылдап,
Байсарынын қызыман,
Ылайықсыз сөз айтып,
Не қылайын сьщқылдап.
0 м а р;
Сөз тыцлап оқып көрдим сизиц хаттав7
Сорағаи шашып қабар ҳәр елаттан,
Антыўшы Байсарыиыц қызыман деп,
Бмр аўҳал ацлатыпсац жағдай аттан.
Табатыи талантты ерге аўыр кейип,
Ҳәр журттыц азаматын тоцырқатқан,
Ацқыған ақ бөкендей жумбақ екен,
Мергенге гезлеспейтин кәзден атқан.
‘Қодпмги қыз бен жигит ҳәзиллеспек,
Қалгап соц бурын мийрас жазыў ҳақтан.
Мепдағы өз халқыма шештим былай,
Боларсац я унамай, я унатқан.
Ус1.1 експ Қырым дегеп шәҳоргщиз
Дүпьисып бнреў алым, биреў сатқан.
Қырқ қопақ қыздьш жаиып мысал қылып,.
] 1ақылга снзпц екеп ыцғайлаткан.
Апалы алмыс қасқыр асыўлығыц,
Қөзицди керингенге алақлатқан.
Балалы жетпис қасқыр нәпсин шығар.
Аўзынды ҳәр ышқыға қамап жатқан..
Бәнбише деген сөзиц ашыў шығар.
Жумысқа қайда бузық жақыплатқан,
Бес жас пен, отыз жастыц арасы ғой.
Бир суцқар, еки лашын қанат қаққан..
Жүргенде айнала ушып ақыр алар,
Қыз бала ер өзине некалатқан.
Нз атым, омларымша Мамық шығар.
Шешплсе, шешплмесе өзи билсин,
Молла Омар усылап деп жагдаплатқан.
Ф* *

Омар шайыр меиен Ермағамбет шайырдыц
жумбақ айтысы

Ермағамбет:
Қысырақ саны өнеки кетти ыдырап,
Еситип жоқ қабарын шықтым сорап,
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Сорадым бағыўшыдан буўазларын,
Басқасы сегизинен екен қысырақ.
Екеўи төрт қысырақтыц қуда туттым
Қелгенде кеўли уп^ын услап сойдым,
Екеўин мәзи адамға берген мепен,
Кетеди кеўли толмай, минбей таслап,
Екеўин буўазақтыц ҳаял мипеди,
Болған менеп лсасы ғарры жолы жас деп,
Жаныўардыц үйири бир, түси—турли-турли,
Шешеди билгеи адам неге нусқап,
Дүньяда жоқ нәрсени ҳсшкпм жазбас,
Шешкепде тан қойгапдан қол мепсп услап.
Омар шайырдыц шешиўи;
Шешиўнп мсп ойласам бул жумбақтыц,
Мәииис салыстырып кеўмл шадтыц,
Келедп қоланласып соз жүйеси,

Онеки жилигипе ҳайўанаттыц;
Жиликте он еки жаўрын, онеки жанбас,
Төртеўи туўел болды қысырақтыц
Жаўырын сүйексиз ас деген 1пығар,
Берген менен кеўлп пнтпес, қуры жек жаттыц,
Белгиси сондай болды тәрбняттыц,
Буўаз деп майы барын мегзетемен,
Уйғарып сөз мәнисин бул жумбақтыц.
Тағы бар аты машҳур бул халықтыц.
Оларға қажети жоқ, сөз айтқанныц,
Ырас ол жаныўардыц үнирпмн бир,
Түси түрли-түрли, түрли-түрли,
Усылайша жаратыўшы жаббар ҳақтыц,
Табылса, табылмаса мейли билсин,
Бир нәрсе жазып солай жағдайлаттым.
* * *
Б е р и л и ў и;
Төрт тулға бир денеге басын иймек,
Қелмесе бир-бири төрт тулғаныц,

www.ziyouz.com kutubxonasi

Питимге жарама-йды алып бермек,
Төртеўдиц төрт тарыйха жумысы бар.
Жәмийетке бул төртеўи күтә керек,
Күши бар цәҳәрленсе жан шыдатпас,
Тәбият бергем қуўат күтә бөлек!
Ш е ш и ў и:
Мегзетсмеп бул жумбақты мәмлекетке,
Армия, ақша мепсн жери болмақ, •
Төрт депе сопда ғана түўелленеди,
Қосымша үшеўипе ақша қоссақ,
Төртеўн ҳор жумысты атқарады,
Соныц ушыи етер иси бөлек-бөлек,
Армия ел қорғаны Уатан ушын,
Керсгип жәмийеттиц ақша атқарады,
Жер болса уллы Уатан халық ушын,
('онлықтап жер көлеми керек қылмақ,
Атагы момлекеттиц сонда шығады,
Жоқаргы үшеўине классты қоссақ,
Б е р II л м ў и;

Опланып бул жазгапым жопе жумбақ,
Салмагы слнў дапа жейтугып жемис,
Жапсыз зат жәмийет ушыи күтә керек,
Буўрадай көлдеги түссе жүни,
Алдынаи жан шыгармай етип бөлек,
Мыц .түги бпр смлкиисе төгиледи,
Соида да ҳалып сақлан кетиес бөлек.
Ше ши ў и :
Жүгирттик антып жумбақ ҳәр тәрепке,
Шешермеп болса модет тпл мепеи жаққа
(.Л1лмагы алпые алты дегенпеп соц,
Уеаттым стаикош.п! иулеметқа,
Корпусы алпыс алты болса кпло,
Дегенин қос дөцгелек тиреў болмақ,
Еки жүз елиў дана болса жеми,
Ол оқ ғой лентадағы'қойған санап,
Бир мыц оқ минутына атылады,
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Алдьшан адамийзат қалмай шыққан,
Шыдамлы бузылмастан қәлпин сақлап.
Ермағамбет;
_
Төрт аўыз ой меиен, ойлап жаздым жумба%:
Ким тапсын, есииде болмаса, бермесе бақ,
Бүгинде адамлардыц бәри билгиш,
Бизде емес ҳәр кимде бар, түрли шатпақ,
Мәгәрде таўып биреў шеше ғойса,
Бизлерди недер еди, демрй ақмақ,
Тағы бар буны тапсан, екиншиси,
Мүшкил ис ҳәркимге де буны таппақ.
Тецизден терец, қайсы жердеп,
Не болар палдан татлы, жердеи жалпақ,
Төртеўи туўел болды түсингеиге,
Жүйриккс сөз өлшеўн түсер салмақ.
Жаҳаида жоқ иәрсеии ҳешким жумбақ қыла алмас.
Қорқытып тек абай меиеи жүйрик алмақ.
Омардыц шешиўи:

Бизлерди көп ҳарытпай шалкылатып,
Аяғын тай қуландай болып көбеи,
Жағдайын жас балапьтц байқаў ушып,
Жазыпсац төрт аўыз сөз тағы жумбақ.
Айтыссам айбатыца абай қылып,
Толық жуўап бериўге келмес птапшац,
Дәлиллеп таппасамда жаздым былай,
Тәўекел ендигисин енди көремен.
Тециздеи терец қайсы деп жазыпсыз,
Адамда ҳешнәрсе жоқ ойдан терец,
Не нәрсе желден жылдам тағы өзиц,
Қолыцда Мустапаныц жазған қәлем,
Бир сөзиц палдан татлы және де бар,
Нәрсе жоқ ўйқыдан татлы бул дүньяда,
Бар екен үш кәрамат жердеи жалпақ,
Айтқаным ҳәр қайсысын болар еди жөн,
Айтпасац сен айырып ҳәр қайсысын?

www.ziyouz.com kutubxonasi

Ермағамбат:
Еккеним бир шанаққа жалғыз бийдай,
Кемалға суў ишпесе турар келмей,
Бир күни суўға мийри қанып алса,
Турады қанасына ҳешбир сыймай.
Ойласам булай емес, бул аманат,
Отырар ийеси келсе көзи қыймай.
Қыз :
Сүйегин жалатынты ҳасыл тастац,
Ләпсиге жақын турады қарындастан,
Рышақсыз терисии теспей сорып,
Қулыпсыз еки тастьщ аўызып ашқан.
Еримбет шайырдық жумбағы

Әлеўмет сөз айтаман-салса қулақ,
Болмайды адамзатқа дүнья ортақ.
Бир аўыз келдп жумбақ қыялыма,
Сорасац бупыц аты мәки жаиғақ,
Кулып жоқ, яки аўзы бир қара сандық,
Ҳешқандай қолдаи келмес аўзын ашпақ.
Омар шайыр буны адамныц жаны деп шешеди,
* * *
Ш а й ы р:
Алтын жүўен ат миннн,
Бедсў мииген бар мекеп?
Табанына тас қойын,
Бақар еткен бар мскен?
Ж ол үегинде жоцышқаға,

Лт еемирткеп бар мекен?
Қил ншпнде шоқ жекеп,

Баеын буўгаи бар мекен?
Қ ы з:
Алтын жүўен ат минип,
Бедеў минген ол батыр,
Табанына тас қойып,
Бәҳәр еткен ол батыр,
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Жол үстинде жоцышқаға,
Ат семирткен қараўыл.
Көл ишииде шоқ жекеп,
Басып буўған балықшы.
*

*

-1 :

Ёлка мине безелди,
Сақланып тәртип, тежелди,
Ҳәр қыйлы шамлар жарқырап
Әтирап жайиап өзгерди!
Ақ дегелей басында,
Жетпис-сексен жасында,
Аяз баба келип тур,
Қар қызы бар қасыпда.
А я з б а б а:
—Амансыз ба балларым,
Қала й, аўҳал-қалла рыц?
Жацалық, табыс ҳаққыпда,
Айтыўға маған ғамланьщ?
ә ў р е:
Бар еди бурын қос орден,
Енди болды үш ордеп,
Халқымныц исин баҳалап,
Буны партиям бергеи.
3

А з а т:
Мол бердик быйыл пахтаны,
Бизлер де қарап жатпадық.
Жәрдемге ата-анаға,
Атызларға қатнадық.
Сапаргүл:
«Сары алтын» деймиз салыны,
Планнан артық алынды,
Қөргенде ҳайран қаласыз,
-Қой менен қара малымды.
С ә л и м:
Мойнақлы дослар балықты,
Қөп етип уўлап алыпты.
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Выйыл да мәртлик көрсетип,
Қуўандырар халықты.
Ш ы н а р:
0қ1>1ўды салсам еске мен,
Оқыймыз төрт ҳәм бес пенен,
Күпделиктен табылмас,
Ҳпттекн баҳа үш деген.
А я з б а б а:
Қ;ше кпмпин, есииде,
Қорппгсп пахта исинде,
Акадсмик ким еди,
А.птып жулдыз төсинде?
Б а л а л а р:
111ымбапдыц шам-шырағы,
Д\ол аүроот мурады,
Қпхарман ата Шамурат,
Моцгпге ядта турады.
А я з б а б а:
Жацалыцты хошлагап,
Қыаларга урап таслаған,
Кок корабль андаўды,
Кпм (м1рппшп баслаған?
I>а .п а л а р:
МпГшг Iипсп (>аХ1ып т.апцап,
**рып алгап алгы саптап,
Бплсмп1 Айым апамды,
умыртаўга шырақ жаққап.
А я а б а б а:
К.Ы1ЫД қүмны .'ьайлап жүргсп,
И1пйл1|ў,'ырлп айлпн жүргсП,
,/1.10111,1.1 шыққап қайсы пишап,
<■ 1>11ў.01п қой пйдап жүргсп?
1>а л а л а р:
11>."' р ппеср жаўыпда дл,

■\ 11‘ IЫ цыс ҳом даўылда дя,
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Қой өсирген Самбай аға,
Жайлаўда да, аўылда да.
А я з б а б а:
Әсиресе, соқғы ўақта,
Төқтиқ таўы, Қыран жақта,
Ққм еди салы устасы,
Ийе болған үлкен данққа?
Б а л а л а р:
Питик болар еккен жери,
Маржан болар төккен тери,
Тонна-тонна сары алтыны—
Қан Алексей ердин ери.
А я з б а б а:
Ғайратлапып күпн-түпи,
Ҳүрметипде халықтыц,
Атағы шыққап балықшы,
Аралдағы алып, ким?
Б а л а л а р:
Шеберликти менгерген,
Ҳинжи таўып, мол берген,
Ҳүрметли Аяп ағамызға,
Таўдай толқын жол берген.
А я з б а б а:
Болды, болды, болғаны,
Бабаннын кеўли толғаны,
Рахмет, рахмет сизлерге,
Альщызлар саўғаны.
И'ши қызыл-жасыллы,
Саўға қалта ашылды,
Тас төбеден ҳәммеге,
Шадлық дүри шашылды.
Сазға сай қәдем тасланып,
Қолларға қол усланып,
Аяз баба ортада,
Кетти ойын басланып.
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Лнтылды шадлы қосықлар
1)нл; 1лар жүр йошЛанып.
Б а л а л а р:
Мудам жассац, жасылсац,
Қ;)дпрлтчч1,, қасылсац,
Г) а п р а мл а р д I>1ц б а с ы с а ц,
Г.лка, слка слкажап.
Кнк лппаслар жамылып,
Қнп бсасппп тағынып,
( )рапыпсап малынып,
Г.лка, слка, слкажан.
Мысал мешщ заманым,
>Ка,я,1лрагап жамальщ,
'П1адлыгы ҳор баланын,
Глка, слка, ёлкажаи.
Лпгып қосық онмаймыз,
111 ы р;IГм,1п,;1 т; >Пм а н м ыз,
111а ЦИI;11'; 111111;) ҚОПМЯПМЫ.Ч,
Г.лка, слка, слкажап.
Жап.а жылДы баслайсац,
ўГүапи, жарқын жяспаисац
.Vақтымыалы .\(нп.)|айсап„
Глкп, слка, слкажап.
( 'аүла I ып.а сма оарма,
Гпркпи.с тмнр кма марма,
111.тршлё I у)■|.1п (Iна о.лрмл,
1 лка, Г'Лка,с.ш<аокап.
Л |' а :
I И1 'II III11.4(' 11'III 11 (111.'II |||| IП,
./1Ү111.ч 'I;I |ГК, (|||р КПСИ,
1 ' 11.П,‘| 1и .111 ;1111 ып Оалалар,
1.111ЫСП.'| СППС (|ү.1| кпси?
I) а л а л а р:
I НПЫС, IПII ЫС, ( 1Л тлимс,

* *'I о11 I.1!(•р,л.11и ,| | а м ыа,
■К->\.щи11и, дапа I Гпыиш,
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А т а:
Таптьщыз, ҳә таптыцыз,
Мынаны тағы айтьщыз:
Қуяшлардьщ қуяшы,
Дүньяда биреў қулласы,
Ойланып айтьщ балалар,
Ол не екен шамасы?
Б а л а л а р:
Айтсаныз оны жетпес тил
Өмиримизди еткен гүл,
Ленин Қомпартиясы.
А т а:
Таптыцыз, ҳә таитыцыз,
Мынаны тағы айтыцыз:
Нызамлардыц Нызамы,
Дүньяда биреў озалы,
Ойланып айтыц балалар,
Ол қандай Нызам мысалы?
Б а л а л а р:
Конституция ол бизиц,
Қызықтырған жер жүзин,
Өшпес бахыт нышаны.
А т а:
Таптыцыз, ҳә таптыцыз,
Мынаны тағы айтыцыз:
Жолы нур-көзге тотыя,
Ойланьш айтьщ балалар,
Ол қандай күш өзи, я?
Б а л а л а р:
Ол әлемде жарқын ис,
@л жецилмес ақыл күш,
Ол Ленинлик идея!
А т а:
Таи-тыцыз, ҳә таптықыз,
Мынацр тдғы айтыцыз,
Қүдиретли барлық Уатаннан4
292
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Дүпьяда бир Уатан бар,
Ойланып айтын балалар,
Ол қапдай ел аталар?
Б а л а л а р:
Ж<>қ ҳеш қандай теқлеси,
Ол СССР үлкеси,
Дүмьяда бпр ел саналар,
А т а:
Таптыцыз, ҳә таптьщыз,
Мыпапы тағы айтьщыз:
Жулдызлардын, жулдызы,
Дүш.яда биреў нур жүзли,
Омлапып арйтын. балалар,
К,апг!,1 слде ол өзи?
Б а л а л а р:
Ол жулдыз жарқын бахтымыз
Кремль шырақ жақтЫмыз,
Плқам алгап жер жузи.
А та:
Таптыцыа, ҳо таптьщыз,
Жаппагап бп.чад бахтымыз.
*

-I'

Ф

Л я а б а б а:
( >рып алыпгап ортадан,
Жапыра!ып гүмпс торқадап,
К,ар яү.аудыма 1'аўларга,
Лпа ақ т ү пе елкажап?
Р л и а:
Л ч I гыГы, 1'р ПцПм,
А>п»мап (м1,/мыи Н(м| ПаОа,
Л Қ Г И П 1МПЫ

I .•I ў

қылдыц,

>>’ 11пш мпппп кпр Па 0а 1

А я а б а б а:
^1 | ар и г |\сыы|Ц ж«р корднм,
Лс ы| ын грц- түргглдим,
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Қурылын атыр көп шатыр,
Қөшип жүрген ел көрдим,
Бул не болар елкакан?
Е л к а:
Әмиўдиц бойы көп шатыр,
Москвалы гил батыр,
Үстиртимнен нефть, газ,
Шығараман деп атыр.
А я з б а б а:
Қара бултқа болып тән,
Теқизге қарай қалыппап,
Таў жасай ма сизиқ ел,
Суўда жүзгеи балықтан?
Е л к а:
Мойнақтық гүзц өзгешс,
Ғайратқа мипер гүз десе,
Таў қылады бир күиде,
Қөп балыққа гез келсе'
А я з б а б а:
Бир жыл гездим дүньяны,
Қөрмедим бундай олжаны,
Болғым келе береди,
СССР дық мийманы.
Ойын—дәлкек, ҳәзил айтыслары

Мәтен шайырға
Ҳалықды бил еен Шөмишл*и Балғалы,
Айыпсы-з бир яратқан өзи емеспе.
Бир-биреўдиқ а*йыбы болса айтмалы,
Айыбым йоқ деген ялған емес пе?
Бүлген елге бүкир бала табылып,
Атқа ерип бәдҳасыл 5^бы шабылып,
Аспаныў-зәмийинниқ асты қапылып,
Мәтен жыртық шайыр болған емес пе?
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Сен кимиў, мен кимиў ҳалыады билгил,
Өз .қатарьщ билен ойнайып күлгил,
Ендигидеи былай қарап тек жүргил,
Лқыл адам ҳалын билген емес пе?
Айтыссац кел берман, қанда-й күшиц бар,
'II 1а йыр болсац мениц менен не исиц бар,
Меп саган нс қылдьш, неден өшиц бар,
Өз ҳалын бнлмеген ладан емес пе?
Жпгит болсац жаман деме елатты,
Сеп бнлмейсец әдеп пеиеи уятты,
Жаманлапсац Ашаймайлы Қыятты,
Ҳаслымыз бир қарақалпақ емес пе?
Ьи.чпц елдн туўры жолдан шашты деп,
Қыз-жаўапы кеп ҳәддинен асты деп,
Пара берпп балықшы алып қашты деп,
Спзпц елдс опдай болған емес пе?
Журтқп тпл тмйгизбе болсац билимдар,
Г)спдс болсац бастап аяқ миниц бар,
I ыйбаткст жамаппыц болар пейли тар,
Шуўгыл жаҳоппемдс қалгап емес пе?
Мсп жамап дсмеймеп сепин, елицди,
I'зстап аяқ меп айтайын миницди,
Ек 11ле|шш тартыи сөйле тилицди,
Атац бурыпырақ өлгеп смес пе?
Өлмейип пс
Қазап урып
Атац пақыр
Апац 1 -ориТы

қылсып ожел кслген соц,
гумша гүли солған соц,
жаслы-ғында өлген соц,
жесир қалган емес пе?

Атац жаслыгыида өзи өлгеп соц,
Апац пақыр ҳоспрстипдс қалғап еоц,
1чеў.диндс ашықлық дәрти болған соц,
Қартайғапда жора тут-қан емес пе?
Салланыи, долаиып үйге сыялмай,
Ели-халқы, ул-қызынан уялмай,
Одира қалғыр сум нәпсини тыялмай,
13пр қазақ суўпыға барған емес пе?
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Оны көрип ҳәркимселер көз салып,
Қылўат жайда кете алмады ҳыстанып,
Бир күни сол суўпы менен усланып,
Бир ақшамда қолға түскеи емес пё?
Сол көшеде терис көрда ел-халқын,,
Өлгенше паш болды йүзге қылығьщ,
Сол ақшам суўпыда-н Әбдихаяығық,
Үш-төрт шырўан пара алған емес пе?
Жуўса кетпес ақ йүзиннин қарасы,
Қарры суўпы кемпиринниц жорасы,
Шул Әбдихалығьщньщ алған параеы,
Бир күнлери сыртқа шыққан емес пе?
Ҳадал мекен бул пулларды жемеги, ,
Б1рас болса алымлардьщ демеги,
Қардаш туўғаи еки ағац өмеки,
Найзаласып урыс салғап емес пе?
Ара кәтқудалар жолдан үгирип,
Нәлет айтты, жүзлерине түкирип,
Бир-бирине балта алып жүгирип,
Уллы бийабырайлық болған емес пе?
Айтып ада болмас бул сөздиц пзи,
Көрмесин, кор болсын рәкифтин, көзи,
Өзицниц қыз сицлиц, ағацньщ қызы,
Екеўи бир журтқа қашқан емес пе?
Бирин алған өз абырайын өйлайып,
Ели-журты жас үлкенин сыйлайьга,
Бир неше күн қушып қатын әйлейип,
Ол жигит қайтарып бергён емес пе?
Көриспей анасы атасы менен,
Бийтоба кетипти қатасы менен,
Мойнында биреўдин некасы менен,
Ери Мойнақ барып жүрген емес пе?
Көзицди ашып қара, әўәл өзице,
Уяларсац халыққа айтқан сөзице,
Сен не деп күлерсец халыҚтыц қызына,
Өзицниц басьща келген емес пе?
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Ғә,рип айтур шәҳәримиз бул Қоцырат,
Ашамайлы тийреси, урыўымыз Қыят,
Ҳоркимде ҳуқуқ бар, заман ҳүррият,
Жығылған аўғанға күлген емес пе?
Қыз жигитлер айтысы
Жигитлер:
Гөззал қызлар, ҳүр қызлар,
Гил сайланды жулдызлар, ЛЗәрициз де ылғаллы,
Әттец жалқаў бир қыз бар.
Қ ы з л а р:
Қотермелен қыз мақтап,
1км'е жүрсиз қыйпақлап,
Пизде опдай >қалқаў жоқ,
Куле бсрмец жыртақлап?
Ж п г и т л е р:
Молеллеспеп., '1'арыспац,
Бнзлер кушлн арыслан,
Позик сулыў жананлар,
Қалып қоймац жарыстан.
Қ ы з л а р:
Дәў болса да денециз,
Жарыссацыз, жецемиз,
Гибиртиклеп арқада
Қалған жоқбыз еле биз.
Биз тәрбия беремиз,
Бизлер пахта теремиз,
Тәлли-пәлли тәсилди,
Жигитлерден көремиз.
Жигитлер:
Спзде де бар ериншек,
Палым деген келиншек,
Быпберцп жүр жалт етш
Уялады көринсек.
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Қ ы з л а р:
Гүрилдейди трактор:
Нуран пьян қарап тур,
.—Жалқаўға қор болдым,—
Тракторы жылап тур.
Ол араққа тоймайды,
Қыз трактор айдайды.
Ондай менен иси жоқ,
Тек жумысты ойлайды.
Жигитлер:
Назым жецгей ыцқылдап,
Жатыр екен тыц-тыцлап,
Шақырғанда докторды,
Тура қашты тоцқылдап.
Қ ы з л а р:
Болмасацыз алдақшы,
Сын айтысыў жән-жақсы,
Гей жигитлер ғаррыдай, —
Я табельщик, я сақшы,
Аўыр хызмет жақпаға»,
Өзин-өзи мақтаған,
Ар.ысландай жигитлер,
Қаша көрмец пахтадан.
Ж и г и т л е р:
Дацқ көтердик қазыўда
Ғайрат еттик жазында.
Бундай сөзди айтыцыз
Бизге емес. Назымға.
Қ ы з л а р:
-Биз қоймаймыз дүземей,
Ис жаиланбас тежемей,
Сизлер неге жүрипсиз,
Шубырысқан шөлседей.
Ж и г и т л е р:
Қызлар сөзден жецдициз,
Ҳәўижлендик енди биз,
Бирге ғайрат салайық,
Қутлы болсьщ келди гүз.
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Ҳ ә м м е с и:
Истин. пәти қызғанда,
'Даққ, жарыста озғанда,
Ҳеш қошжақпас болмасын
Жигиттен де қыздан да?
1У58 жылы қарақалпақ халық шайырларынаи Тилеўберген
Жумам.уратов ҳәм Тәжетдин Сейтжановлар ресиубликапыц рапонларына комапдировкаға барады. Сонда районда
жасы әдсўире келсе де турмысқа шықпаған Салийма деген
қыз бар екси. Ол Тәжетдинди таныйды екен. Қешки отырысиада Салийма Тәжехдинге: «Мени мақтап қосық жаз», —
доп долкск етеди. Сонда Тәжетдин:
Солкнлдейди Салийманьщ жаўлығы,
Тле кетпегеи бе мойынтаўлығы,
Уеы ўаққа дейин байға тийген жоқ,
Көбейсе де журттын ақлық-шаўлығы, —
ден қосық аптады. Отырыспада бирге отырған Тилеўберген
Жума.мура гсш та;
Пеғыласан табияты алмаса,
Мүмкин, кемис шығар деннин саўлығы, — деп
бпрдеи. суўырып салып айтып жибереди.
Вуппан кейин Тәжетдин қызға тағы мына қосықты шығарады:
Салийма қыз жүриўши еди сызылып,
Сырттан қарап, көрген адам қызығып,
Ендигиден былай байға тиймесе,
Кетеди ғой гүлабыдай бузылып.
Бул қосықты еситкен қыз Тәжетиндинге: «Сампылдама»,
1— деп ашыўланады. Қыз: — Тилеўберген аға.
Сиз менин
ушыи Тәжетдинге бир аўыз қосық шығарып жибериц», —деп
отшшш етедм. Сонда Тилеўберген ойланып турмастан, иркилмсй мына қосықты айтады.
«Сампылдама» Тәнсет кеттин қагтыға,
Тиймегени бир жерице батты ма?
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Қатынықды таслап, мени ала ғой, —
Деп көсилип, төсегидде жатты ма?
Бул қосықлардын ҳәммеси де бирден суўырып салып айуылған, дәлкек қосықлары.
# * *
Тилеўберген — халықлық мотивинде қосық жазып, қосық
айтатуғын төкпе шгйыр. Жыйналысларда, жазыўшылардын
бас қоспа отырыспа, мерекелеринде өзинин гейпара сезгени
менен көргенине сол жерде турып-ақ ушқыр қатарлар менен
қосық шығарады. Ол бир мәртебе Қазақстапға барғанында
белгили қазақ шайыры Кенен Әзирбаев пенен ушырасып қалады. Ол: «Сизин жақ бизлерди биле ме?», — деп сорағанында:
Қим билмейди қарт ата Қепенимди,
Қөп еситтим, оиинди өленинди,
Нөкистин радиосы жанғырын тур,
«Арам қатқыр көк шолақ»
дегениндн,» —
деп Тилеўберген аға қолма-қол жуўап береди. Бундай мысалларды көплеп келтириў мүмкин. (Ғалым Сейтназаров «Талан-талай дүбири бар алдында» мақаласы, «Совет Қ арақал-.
иақстан» газетасы, Лг» 60, 25-март, 1967-жыл, 3-бет).
* - *
1962-жылы қарақалпақстанлы шайырлар Қазақстапға
декадаға барады. Сонда Өзбекстаннан барған делегация составы Қаэақстандағы Аллабергенов председательлик еткеи
колхозда қонақ болады. Қолхоздағы плаиластырылып салыигаи екн этажльт жайларды, кино-театр ҳәм моншаны, буииан
басқа да мәдений орынларды барып көреди.
Қонақларға зыяпат берилген ўақытта, тост айтыўды Тнлеўбер.ен Жумамуратовқа береди. Сонда Қенеи Әзирбаевт
«Тилеўбергеижан Тосты өлен менен айтсын» —деп усыныс
етедп. Сондағы Тилеўбергеннин айтқан тосты: (Тос бирден
суўырып салып айтылған):
Жол бойы Ташкентти де көрип келдим,
Жүзимди Алматыға берип келдим,
Елиме барған қазяк алып кетип,
Жүрегимнин изинен ерип келдим.
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Бийик таў, асқар шыцнан өттим асып,
Сағьшғанға узақ жол емес қашық,
Жеримдей мийрими кец баўырмаилар,
Сүйистим аэропортта қушақласып.
Ецбекте Қажымуқандай палўан қазақ,
Айқаста жаў жүрегин жарған қазақ,
Биржандай Қөкше таўдан ән шырқаса,
Дабылы бизиц елге барған қазақ.
Еки қабат үй ылғый есик алды,
Көрииген коммунадан иссип алды,
Бир колхозда ои алты герой көрдим,
Барлығы герой болмай песи қалды.
Қазақстаплы шайыр Кенен Әмирбаев: «Қазақ шайырлары»
ньтц шыгармалары қарақалпақлардыц сахиасында да айты*
лын тура ма? — деп Тилеўбергеннен сорайды:
Сопда ол:
Ксц сахнада көрип қазақ баўырдь
Тыиытсызлық алды мештен сабырдь.
• Қарыйбулла, Розалар сайрады,
Ертпцнпе алақаным аўырды,
деи кркилмсй жуўап береди. Бупнан Кененниц қазақ шайырлары шығармаларьшыц қарақалпақ сахнасында кецнен пропаганда етилетуғынына кеўли питип, оған былай деп жуўап
қаГпарады:
Тилеўберген балама,
Жүрегимнен қала ма?
Бизицдей қарт атацды,
Сеи де бөлек санама?
Уатан шерик, жерим бир,
Келип турыц араға.
Барсац дуғай сәлем де,
Жяйдели Байсын жерипде,
Қоцыраттыц елинде,
Аўыл менен қалана.
* * #
Декада ўақтында қазақстанлы Бүркит Исқақов шайырға
қарақалпақстанлы Тилеўберген шайырдыц ҳәзил айтқаны;
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Сёшщ атьщ Бүркит пе?
Усайсац нағыз бүркитке.
Бүркит болсац, бүркит бол,
Адамларды үркитпе?!

У

Бул айтылған ҳәзилге Бүркит қайтарып ҳосық айта алмайды. Тилеўбергеннин, Сырбай Мәўленовқа айтқан ҳәзили:
Ассалаўма әлейкүм Сырбай жора,
Өзин бнр, жазыўшысан дырдай жора!
Айтыссан берман қарай, бетинди бур,
Өлтиремнн сөз бенен урмай жора!
Қазақ шайыры Сырбай Маўлеиовтын
ҳәзилинс қайтарғап жуўабы:

Тилеўбергеннин

Қарақалпақ шайыры Тплеўбергеи,

Өзин бир тпрп жапсац, жүдеў келгенЛ
Шайырлықтап алдыпа адам салмаўшы деп еди,
Әттсц, шеп аяқ, оц аяққа тпреў берген.
Сырбайд)лц бул айтқаныиаи кейнн шайыр
Тилеўберген
аўзып оц қолы меиен бир сыйпап, еиди айтыўға аўыз жасқаиып атырғанында, арадағы бир жас үлкени айтысты даўам
еттирмей тоқтатады. Булар қонақ болып келип отыр. Айтысса басқа ўақытта екеўи айтысар. Ҳәзир керек емес, — дейди.
Тилеўбергеннин Балтабай мемен айтысыўы
Ацлап сөйле Балтабайым,
Түсип қалар абырайыц,
Я болмаса елиттиме,Атқан ашшы насыбайыц.
Я, ҳақыйқат шайырмысац,
Айтысыўға тайьшбысац,
Әрўақ қызып кетеғойса,
Ерегиске қайылмысац.
. Сырттан айта берме өсек,
Тулпарға тец келмес ешек,
Онбес болып жабылсац да,
Мыц ғарғаға жалғыз кесек
Әдепснзлик еткен исин,
Ерегиссен сынар тисин,
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Еқ әўеле шайырлардьщ,
Жазғанларын оқып түсин.
%%*

Байманов Әлимбет Дәўлетяр Қасымовқа қосық пенен хат
.жазады Ол киси жездеси болады. Жумыстьщ қызыў пәтиндв!
Қасымов қайдан келдиқ, ҳарма-ҳарма,
Бозжаптыц жайы қалай, сууы барма,
Мен.келдим шаршап Ленин колхоз жақтаи,
Булардъщ иси қурысыи қарма-жарма.
Ш ткен жоқ жер сүриўи, я атызы,
Шабыўға оцды айналды бүгин салма,
Бузылып трактор да қалды бүгин,
Қолымпан келмеген соц ылаж бар ма?
Лпацыз жибериўге ықтыяр емес,
Үстиме келмеди деп кеўлице алма,
Азырақ ҳәзиллесип өлец жазған,
Жездецпеп бир-екн аўыз сәлемнама.
Ша йыр Доўлетияр Қасымовтьщ жездесине
қа йт а.рғ а п жуў а бы:
Мен шықтым бүгин қонып Қоцыратқа,
Асығып қамшы урып буўрыл атқа,
Қецсеге келип жыйылыс биз өткердик,
Сүйенип райкомнан келгеи хатқа.
Срогы иахта егистиц өте қыстаў,
Қайбир ис жайғасқандай сиясатқа,
Бозжаптыц суўы жақсы ағып жатыр,
Қызыл жол күте алмайды бзрып тықпа.
Атызы Өтекецныц айўаи-жайўан,
Қүтип тур аққаи суўды шаққа-шаққа,
Сен келип Өтекене басшылық ет,
Бөлмаса сао-ьш жүрип жығылар боққа.
Қөмек бер шаршасац да Өтекецө,
Барайық тү|)ге жезде атыз жаққа,
Апайды дәяея қылып жатып қалма,
Өлсец де өлимтигиц тасла аўлаққа.
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:Тез оқлат тракторды сындырсан да,
Утром жетискеннен жибер ходқа,
Бес гектар жоцышкасы ҳөм пахтасы,
Барлығы суўдан шығып келгей тапқа
Май алдыр азан менен МТС тан,
Арбаны қосдөцгелек қосып атқа,
Бир айдат, екинши айдат, үшинши айдат,
Айрықша жуўапкерсиз зүрәәтке.
Өнимди арттырыўға жуўапкерсиз,
Шыққан соц агроном деген атқа,
Бул сизге президиумнан задание,
Скоро выполияйте, қалма уятқа.
Апрель двадцатого питкермесец,
Я, акт составляю, даю сотқа.
*

*

*

1

.

Валюллин дегеп райкомиыц секретары маған өзицни1
тез басыца қосық шығар деп қоймады. Ол ўақытларда мен
райиспалкомда секретарь болып истейтуғын едим. Сол ўақытта бир куплет қосық шығардым да ертецине қоймағаннан
кейиы қосықты оқып бердим. Ол мынадай еди:
Быйыл келдим дурыс отыз жасыма,
Гедейшилик жолдас болды қасыма,
Ж ас күнимде қурт түсипти басыма,
Тәбийғый апатқа жолықты басым.
Мен нәйлейин жалғыз басым таз болды,
Жас күгшмде тәрбиясы аз болды,
Қысы кетип, қәзир күним жаз болды,
Лўылап жүрип қабыл болды көз жасым,
Ишкеним быламық, баққаным ылақ,
Қанша азап берди маған бай—кулак,
Төбемнен қол жазбай туўры қырық таяқ,
Сол себепли жалтыр болды бул басым,
Сондай болып еди менин аўҳалым,
Сиз бенен сырласыў еди қыялым,
Сен де мендей муцлы болған қусайсац,
Айт, Уәлюллин жора не болды ҳалыц?
ЗӨ4
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Шайыр Қасымовқа Уәлюллинниц лсуўабы!
Айтайын ҳалымды менин, сорасац,
Менин аўҳалым да болды орасан,
Сениқ басыц таз атағын алыпты,
Мениц бет-аўзымды жеген қорасан,
Қасымов тағы Уәлюллинге жуўап айтысын жазадьп
Бизнц бастап сизиц бетке өтипти,
Барлық ааат екеўимизге жетипти,
Сизге түскен қуртлар жалқаў ма деймен,
Шүдигарлап мала баспай кегипти,
Бизиц бас жалтырайды ирец бергендей,
Қарағаида ҳәрким жүзин көргендей,
Мен басымды сынап көрсем тептегис,
Сениц бетиц трактор менен сүргендей.
Таз бенен қорасан жолдас емес пе,
Бетте қуйқа бәри бир бас емес пе,
Сиз бесишни, биз төртииши жыл туўылған,
Ҳәзилди кеширпц қурдас емес пе?
1934-жыл.

Ат жибер
Асан Бегимов 1951-жылы Димитров атындағы колхозға
ўәкил болып барады. Сол колхозда ўөкил болып жүргенинде
жақьш жорасы Дәўлетияр Қасымовқа қосық пенен хат жазып, минип жүргендей ат сорайды:
Сәлем жаздым Қасымовқа,
Бизге бир семиз ат жибер.
Мен келип едим ўәкилликке,
Минип жүргендей ат жибер?
Қелдим мында ўәкил болып,
Мен жүрмен колхозды көрип,
Қайтаман план бежерип,
Бизге бир жақсы ат жибер?
2 0 -5 8 5
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Болсын өзи жорға-жүрмел,
Қақпақ саўырлы, жумыр бел,
Ер-турманы менен алып кел,
Уәкил мингендей ат жибер?
Қелдим сениц аўылыца,
Қирдим сениц қаўымыца,
Мен минбеймен жаўырыца,
Арқасы пүтин ат жибер?
Ж аяў қалдым бул сөзим шын,
Аралап жүрмеи күни-түн,
Ер басына қамшысын,
Илдириў менен ат жибср?
Дәўлетияр Қасымовтыц сәлем хатқа цайтарған жуўабьн
Ат сораттыц Асан жора,
Ер-тоқымын саз жибердим.
Сизге апарып берсин деп,
Түк шықпаған боз жибердим,
Жалғыз көзли, жалтыр шеке,
Ҳаслын сорсац Ақал теке,
Өмиринше көрген мереке,
Озып жүрген боз жибердим,
Суўлық салмай аўзын ашқан,
Мине шапсац ала қашқан,
Сегиз айлықты бир басқан,
Өзи бедеў наз жибердим.
Жарысқанда журттан озған,
Байтал көрсе жоны қозған,
' Қылшық жаллы мойнын созған,
Мысал ушқан ғаз жибердим.
Ж ал қуйрыған қойғая гүзеп,
Қүш бермейди шапса дүзеп,
Шыдатпайды жолды гүзеп,
Жанған оттай қоз жибердим.
Байқап шап дбстым асаўды,
Қутқармайды қашқан жаўды,
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Тыдламайды Қаратаўды,
Көзсиз батыр ат жибердим.
.■(! %

Бурынлары қарақалпақта шапан тигетуғы болса, сол үй
дөгерегиндеги ямаса сол аўылдағы таныс қыз-келиншеклерди
шақыртып, соларға тиктиреди екен. Бир күни усындай жыйналып, шапап тнгип отырған көп қыз-келиншеклердиц үстине
Сыдық шайыр қыдырын барады. Барса үйде үш келиншек
бир қыз шапан сырып отыр екен. Елдин бурыннан киятырған дәстүри бойынша бир келиншек Сыдыққа сабақ илетуғын болады. Сол ўақта Сыдық:
Қызлар тон тигеди пешин қайырып,
Ҳәр түйрелғде бир ийнесин майырып,
Бириниз қыз екеп, үшиниз зайып,
Илер болсан ил сабақты көзинен.
Қызлардын, алдында Айтгүл женгеси,
Изине ереди оныц ҳәммеси,
Билинер-билинбес еки мәммеси,
Илер болсан, ил сабақты көзинен, —
деп жуўап айтқанда қыз-келиншеклер илейин деп турған
сабағын иле алмаған.-Сыдық қыз-келиишеклердин сөзине сөз
қайтарып айта алмағанлығынаи пайдаланып, сабақтан аман
қутылып кетеди.
* * *
Сыдық шайыр қант-конфет алыў ушын Султан баққал
деген дүканшыныц дүкаиына келеди. Султан баққал қантконфетин Сыдыққа бермей, сол ўақыттағы атағы
шығып
атырған Дилим деген жыраўға берип жибереди. Сонда Сыдық Султанға мына қосықты айтып, пәнт береди:
Сөзим жоқ, молла Султан илимине,
Бир азырақ шегим бар билимине,
Қелип ек, себеп пенеи дүканьща,
Қант пенен конфет бердии Дилимице.
Султан баққал шайырға сез қайтара алмай, сөзден жедиледи.
307
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Жездежән
Қ ы з:
Хабар бер ҳалыднаи, сөйле жайьвднан,
Ҳал жағдайыц қалай болған жездежаи.
Мәгәр киятырсац аўыл жағыцнан,
Алба-далба жүзиц солғаи, жездежан.
Ж и г и т:
Балдызым сорама, бахтым қарады.
Апацнан айрылып баўырым жанады,
М.ен нәйлейин, ишим күйип барады.
Соныц ушын, делбе болдым, балдызым.
Қ ы з:
Қудай урып, кеўил бурған шығарсац,
Мениц жан апамды урған шығарсац.
Қөзине шөп салып жүрген шығарса ц.
Сөйтип, бийабырай болғап жездежан.
Ж и г и т:
Апацныц болмады ҳасла турағы,
Жақын болды журсе, аныц жырағы.
Мени таслап жасқа түсти қырағы,
Апаныз жуп, мен тақ қалдым, балдызым.
Қ ы з:

Атама бар арзыў-аўҳалыцды айтқыл,
Пәлек айрасыиа түскен жездежан.
Ж и г и т:
Меи не деп бараман сениц атаца,
Сениц атац, үйицизде жатама,
Атац сени маған малға сатама,
Енди саған ашық болдым, балдызым.
Қ ы з:
Атам енди меии малға саталмас,
Қызым дейип меннен басып өте алмас,
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Қырық туўарға берип, қутылып кете алмас,
Меннен саған аспан жуўық жездежан.
Ж и г и т;
Несип болса, сени өзим алармап,
Шийрин ләблериннен сүйип тоярмаи,
Дүнья-малым жолларыца қоярман.
Енди саған ашық болдым, балдызым
Қ ы з:
Жезде ҳәлек болма, сен мени деғ
Ашықлық отына қаларсац күймп,
Қудай урып жүрме, мен саған тийип,
Меннен саған аспан жуўық, жездежан.
#

ф

*

Қыздап сыр алғысы келген жигит өзиниц ким екенлигин
сездирмей, оған қарап тецселип, таяғына сүйенип турып, бир
аўыз ҳәзил жуўап айтты:
Қамысы Гүмискелдиц онбес буўын,
Сол көлдиц атпақшыман аппақ қуўын,
Ецкейип кемпирдей-ақ суў алған қыз,
Арнаньщ қуртасац ба аққан суўын?
Лўигиттиц бул сөзине тацланған ол екинши шелегин суўға
батырмастан оған >калт қарап:
Қыз :
Қамысы Гүмискөлдиц онбес буўын,
Сол көлдиц атпақ болсац аппақ қуўын,
Шешенниц уйтқан айран қатығы ма,
Арнаныц аяғандай ылай суўын?
Ж и г и т:
Хан адамы семирер халықты жеп,
Халық зордан күн көрер балықты жеп,
Неге суўды аяйын дәлкек сөзим,
Қөтерсен де басыца тоқсан шелек.
Қ ы з:
Хан адамы семирсе халықты жеп,
Халық зордан күн көрсе балықты жеп,
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Сол халықтьщ сен жигит қорымЫеақ^
Турыпсақ ғой бийшара жути>._ жуяеп?

Жи г и и
Аралда ғаз ҳәм үйрек ғаққылдайды,
Қыран қус оны көрип шаққылдайды,
Ҳәзирше жүдесем де сендей қызлар,
Байыўлы жапалақтай жалпьглдайды.
Қыз :
Аралда ғаз ҳәм үйрек ғаққылдайды,
Қыран қус оны көрип шаққылдайды,
Япырмай бунық өзи қандай адам,
Болса да шунақ қулақ тартынбанды.
Ж и г н т:
Баўырында қызыл таўдыц ағар булақ,
Жуўырар қой келгспде жстпм ылақ,
Қурдасжан шупақ деп сен кемитесеқ,
Бар ма еди үйиқде салпан қулақ?
Қы з:
Еқкейип Шоманайдан суў аламаи,
Заманлас мени жеқсеқ қуўанамаи,
Өмирде жигит мени жеқген емес,
Сөзиме меииқ айтқан шын инансац.
Ж и г и т:
Қарақалпақта артық туўған атам Дәлжан,
Қем емес қатарында дүнья-малдан,
Әкемнин айбатынан бир де жигит,
Сескенип, 1<арсы алдымнаи өте алмаған.
Қ ы з:
Деўши едим, меннен артық жоқ ғой шешен,
Деўши едим, сиздей ерди-сизди көрсем,
Сырықа түсинбегён шаншып сөйлеп,
Болмай ма жеқилгенше бүгин өлсем.
Шубырған таў үстинде кийик болар,
Тереги Шбманайдыд бийик болар,
Жигитим, үйге барып дуз-дәм татыц,
Бармасақ өмиримше күйик болар.
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Ж и г и т:
Шоманай Қыят жарған еки сала,
Салынған жағасына жаца қала,
Ҳәкими, аталығы, беглер-беги,
Елиме өтириктен жапқан жала.
Орнында аўылымиық жантақ, ақбас,
Сырымды жумбақ болған ҳешким таппас,
Сулыў қыз сырды ашпай сөйлей берсем,
Сөзлерим түсиникеиз сизге жақп.ас?!
Хийўадан қос қус ушқан қанат байлап,
Гүренин әқесинин минген сайлап,
Сөзимнин сизге айтқан бәри жумбақ,
Шешиниз үйинизде буны ойлап?
#
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Ж и г и т:
Бизин заман кемтаршылық заман ба,
Жвн билместей қудашалар жаман ба?
Бир-бирипе қыйсайысып қараған,
Қемпир янлы ғарры қызлар аман ба?
Қ ы з:
Арба жолда сүйретилип изиниз
Қуда бала қалай-қалай сөзиниз?
Шанқай түсте жас қызларды кемпир деп,
Қараўытып келиппеди к^-шниз?
Ж и г и т:
Қемпир дегениме арын келмесин,
Сорпа алар деген еттин есесин,
Қемпир демей, не дейин мен қудаша,
Сүринип аласыз жигит кесесин!
Қы з:
Сөз емес бизлердин анлығанымыз,
Аман болса болар, шыбын жанымы-зБизге ақыл бергенше, өзинди дүзе,
Саған батыппеди жығылғанымыз.
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Ж и г и т:
Қарағым батпайды
Қәўипли болды ма,
Үшеўиц үш жерден
Қемпир деген сөзге

жығылғанықыз,
шыбын жанықыз,
бақырып свйлеп,
келди арықыз.

Қ ы з:
Арымыз келмейди, кемпир дегенге,
Кемпир ҳәм қәдирли парқын билгенге,
Иркилместен тез жолықа түсе бер,
Сөз зая етпеймиз сендей есерге!
Ж и г и т:
Қарағым қызлар-аў, мен есер болсам,
Есерлик ҳәсер менеп қасықда турсам,
Иркилместем жолға түсип кетейин,
Қол қағысып, бириқ меиеи дос болсам!
Қ ы з:
Ийииқде келте тон дизец жаппайды,
Қатық, ашшы, айранға мийриқ қанбайды,
Жети қат жайықнық барлығы қайда,
Жалғыз қатыныцыз тамақ таппайды.
Ж и г и т:
Ҳәрким барар, ағайинииқ қасына,
Ашлықта қосылар, туўысқанына;
Мал жыйнап байымақ қыйын емес ғой,
Бахыт қонса, ер жигиттин басына!
Қ ы з:
Байман деген к еўилиқниқ тоғына,
Туўрыдан сөйлей бер, сөздиқ ҳағыиа,
Қай жерде айтсақ да бизлер кепилмиз,
Ҳарамнан, ҳадалдан ийтин жоғына.
Ж и г и т:
Мал берее қыйын ба, бизиц талайға,
Өтирикши батып өлсин ылайға,
Бизде бийик тилек, уллы ден саўлық,
Малы жоқ деп, қәси болма қудайға!
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Қ ы з:

Дуйым журтқа сондай болса қпдириц,
Қатық ишип ш.ығып еди бүйирнн,
Үш мезгил саўдырған ертели-кеши,
Тас булақтай бар ма еки еыйырьщ?
Ж и г и т:
Қызлар жуўап айттым, алдынды орап,
Қеўилим кетеди, қәржаққа тарап,
Тас булақтай еки сыйыр бар болса,
Барайын деппедиц асқатық сорап.
Ж и г и т:
Айқан атын шығыпты,
Бийәдеплик сөз бенен,
Беллескен адам лсығыпты,
Онынды көрдик көз бенен,
Жөн алдына жөн таўып,
Жүрмедин қошшым из бенен.
Бизлердей жигит келип тур,
Дүзер сени тез бенен.
Женемиз деп ойлама,
Айтыс қәне биз беиен,
Шай қайнатып жүре бер,
Қәддинди бузбай ҳәз бенен,
Жуўапты торлап қойыппан
Қарағым саған күн менен
Қүн барында женбесен,
Айтысармыз түн менен
Баяғыда ойнадын
Қыстаў жерде биз бенен
Айта бер қбшшым жуўапты,
Аяма қызыл тил менен.
Қ ы з:
Ҳаплық па жигит, ҳаплықпа?
Шабаланып коргеисиздей,
Ҳәрнәрсе айтып шаплықпа,
Жөнине жүр қарағым,
Қарап жүрип қақлықпа?
Мақтанасан қуры сен,
Жан Ж-олатпай қасьща,
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Сеники бала сақлық па?
Берман қарат жүзицди,
Сен жигитти көрейии!
Мақтанған жигит өзице,
Жуўапты сөйлей берейин,
Ақмақ өзин мәс тутар,
Ас берсе саған адам деп,
Ол адамды дуз тутар,
Парқына түсин қарағым,
Жаз тутпаса қыс тутар.
Шопан менен Хийўалы қыздыц дәсме-дэс айтысы.
Ж и г и т:
Әкец келди дегенге әкец келди,
Қоразлардыц ишииде дәкец келди,
Қызық-қызық қосыктап айт шайыр қыз,
-Тәреп болып айтыспага аған келди,
Қ ы з:
Бүлбиллердиқ қонғаны гүл болады,
Дүньядағы бар сөзди тил биледи,
Трреп болып келипсиз айтнш аға,
Шайырлььғыцды бул жерде ким биледи?
Ж и г и т:
Қосық айтсам барлығын күлдиремен,
Жүйрик тайды қонаққа мйндиремен,
ҚыЭық-қызық жуўаптан айт шайыр қыз,
Шайырлығымды мен сонда билдиремен.
Қ ы з:
Тақыядағы нағышты тартып бериц,
Қара нарға жүгвдди артып бериц,
Тәреп болып айтысқа келеғапсыз,
Бир еки аўыз тойларда айтыппедиц?
Ж и г и т:
Бир биссимиллә дегендей бир бнссимиллә,
Бир биссимиллә о1рилген жети тилде,
Бир-еки аўыз тойларда айтқаным жоқ,
ҚоЛ берген Қыдыр ата өзиц қөлла.
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Қ ыз:

• Қийген тоньщ жарасқан бойынызға,
Меи билмедим не сөз бар ойьщызда,
Бир-еки тойларда айтпасаныз,
Үндеместен барып жат үйицизде!
Кәраматдийин Султановтық айтыс қосықлары
Бул айтыс қосықлар республикамыздыц белгили шайыры
ҳәм жазыўшысы, — Қарақалпақстан АССР халық " жазыўшысы Қәраматдийин Султановтыц» айтыслар қол жазбасыныц папкасы» атлы үй архивынан алынды.
Айтыс ўақияларыныц себеп-бәнелерин
шайырдыц өзв
былай баянлайды:
«Бул 1940—1942 жыллары еди. Урыс ўақты Аўылда, —
Мойнақ районыцдағы Ақ дәрья деген жерде муғәллимбиз.
Сол жыллары «Сталинградты жаўға бермеймиз», «Жаўынгер солдат пенен келиншегиниц хаты» деген
қосықларым
Мойнақ районыидағы «Қызыл балықшы» деген газетада басылып, жаца жас шайыр атым кешип жүрген ўақтым.
Жорам Жумабай Әженов қосық қумар, поэзия жанлы,
зейинли жигит еди. Тәбият оған хош ҳаўаз, қүдиретли даўыс
берген еди. Отырыспа жыйыиларда Аяпберген шайырдьщ
«Қоныратбай» атлы қыссасын бастан аяқ ядта айтатуғын еди.
Өзи де шайыр еди. Сол жорам Молдавия жақтан келген бир
қызға ашық болыпты. Усы хабарды еситип, лсорама бир
еки аўыз қапия дәлкек жаздым:
Қаяқларға кеттиц, достым Жумабай,
Қөп ўақ болды, ҳал аўҳалды сорамай,
Баяғыдай бизиц бетке қарамай,
Зым ғайып боп, қайда жүрсец, жорам айг1
Бәрин қуртып, енди мерген болыпсац,
Гүнасыз қусларға ойран салыпсац,
Қөп қуслардыц жүреклерин жарыпсац,
Қашып бизиц бетке келди Жумабай.
Бир күнлери Мойнақ бетти гөзледиц,
«Қара тер.ец», «Зайыр» қоймай изледиц,
Ал жигитлер той болады тез дедиц,
Тойдыц да тоқпағын жедик Жумабай.
815,
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Жақында бир сулыў қызды таўыпсақ,
Ықласықды берип, жаман аўыпсақ,
Жасым өтип баратыр деп тарықсақ,
Бизиц елге бир келип кет Жумабай.
Оны алсақ бул елаттан жөнерсеқ,
Ашшы-дузшы несибеқнен көрерсеқ,
Бажақ Петро самолетке минерсеқ,
Келген дәўлет басы шығар Жумбай,

Жумабайдық

Жуўабы

Кәрам жора, иеге быйыл күлесеқ,
Қосық жазып, адым жерде илесеқ,
Көрмеген соқ узыи шаштан басқаны,
Келте шаштық қәдирип қайдан билесеқ?
Басында илентасы, шашы келтеди,
Келте шашы жүрегимди елтеди,
Ол қыз кете ғой,са өз елатына,
Мине деген жигитлерди ертеди.
Караматдийинниқ Жуўабы:
Зейиниқе тийсем, кешир жорақды,
Көрсетпей кеттиқ аў, сирә қарақды,
Ол қыз байласақда бунда турмайды,
Қақғыртпа елинен ғәрип анақды?

' Ташкентте, Қарақалпақстан Әдебияты ҳәм Искусствосы
декадасы күнлери, шайыр Садық аға Нурымбетов
пенен
«Ташкент» мийманханасында бир бөлмеде жатыр едик. Сол
жылы Ташкентте Садық ағанық «Сәлем дос‘лар'ым» деген
топламы өзбек тилинде шықты.
Мен Садық ағаға мына бир куплетти жазып жибердим.
Жылдан-жылға таеқын суўдай ағасақ,
Бул шийриғисөз.лерди қайдан табасақ.
Бизге де бир китап, инам ет аға,
Атым Кәрамаматдийин, руўым, қабасан.
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Садық аға бир китабына мына автографты жазып берип
жиберипти:
Сенде бир баламсац Кзраматдийин,
Саўға болды елге «Ақдәрья» сыйьщ,
Ақ дәрьядай таса берсин, илҳамьщ
Жазғаиықды қарсы алғай шар-жыйын.
* $ «
1952—1953-жыллары Ташкенттеги Партия мектебинде
оқып атырмыз. Қусқана жақтан келген Арзымбет деген жигит бизиқ жорамыз Сарыбай деген жигит ке «кешеде көп
қыдырасац» деген бәне менен мына қосықты жазып жиберипти:
Жигитликте кимлердеи кем порымы ай,
Жүрипти бир нысанаға дарымай,
«Гупшек» деген бир кеселге тап болып,
Түии менен ыцқылдайды Сарыбай.
Биреўлердиц жүрген жери сарымай,
Бул жүрипти ҳеш нәрсеге жарымай,
Ерген менен олардаи ҳеш қайран жоқ,
Сағанда бир нәўбет келер нарым ай...
* * *
Сарыбай усы хатты алып, Алламуратты ертип, «жуўап
жаз» деп, маған келди, «Не қылсам екен?» деп еки-үш күн
ойланып, мына хатты жазып бердим:
Сүйемдей жуўық қарыстан,
Қим жақын, ким алыстан,
Жыйналып едик Ташкентке,
Бир жага бойлы жагыстан,
Айыппа екен жаслықта,
Рети келсе танысқан,
Ҳешқимде аман жүрген жоқ,
Бире|ци 'биреў бағысқан,
Ыққь1лдаса Сарекеқ,
Әбекеқнее жуғысқан,
Қөринии жүрсиз сизлер де,
Қеш болса қылўат-қуўыстан,
Не^е болса ол кәсип,
Халқабад жақтан шығысқан.
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Табылама ҳәммеге
Өзицдей сақый туўысқан.
Арзымбеттиц жуўабы:
Алламурат қыймылдатқан шөп басын,
Бизди қойып, әлле кимге тартпасын,
Мен мусылман айтып едим нәсийҳат,
Маған десе тан, атқанша жатпасын.
Бизлерден де сөз шығады тонналап,
Уәжди билмей гөрди-жерди шатпасын,
Халқабадты салық қылып айтқанша
Пуллап алсын балық-шабақ қақпашын...
* Ф*
Географиядан еки саат лекция ўақты еди. Сабақтан қач
лып, төмендегише жуўап хат жазылды:
I
Шайырлығыц жүрме қыстап,
Сөз ҳасылын терген жигит.
Сен өзицди бийик услап,
Мақтанасац бирден жигит.
Айт гәпицниц мәнийқасын,
Ҳәркимде көрсин шамасын,
Шайырлығыц болса басым,
Орын бердим төрден жигит.
Айыплы емес Алламурат,
Суғанақлық еткен уят,
Са-лмас араға адаўат,
Шын мереке көрген жигит.
Мен жүригощн сон>ы ойлап,
Сен сөйлейсец одағайлап,
Сөйлейик аға абайлап,
Көп қулақ сап жүрген жигит,
Кешир кетсе, сөзим қатты,
Шапқылама жүрмес атты,
Айтыссақ халықтан уятты,
Бир областьтан келген жигит,
Шайыр едиц қайсы гезде,
■ Тап болды ма, усы гүзде,
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Қосығықды баспа сөзде,
Басыппеди, көрген жигит?
Шайыр аға танысайық,
Сопсыи жолға тарысайық.
Гүпти енди таўысайық.
Жуўап қайтар ертен жигит?
* * *
1951-жылы Ташкеитте, партия мектебинде, жорам Аяламурат пенен бир партада отырасуғын едик. Бир күни лекцияда ис еригип отырғанда, оныц келиншегишщ аты Набат есиме түсип, бир шуўмақ қосық жазғым келди.
Ҳаялыцыз Набат екен
Набат саған жағады екен.
Набая- пенен Шекерханды,
Журтлар қалай табады екен.
Бирақ арақ ишкен күни,
Сени аштаи қағады екен...
Алламурат хатты алып, бир майдан күлип отырып, былай
деп жазды:
Ҳаялыцыз Тиллахан,
Тап болыпты достым саған,
Майлы бөрек берип турма,
Шырайыцда шығып қаған.
# # ф
Ташкент областыныц Шыназ районынан
болса керек,
Өтебаев деғен жасы үлкен. қазақ киси бирге оқыды. Ол местком еди. Бир күни «взнос төле, бала!» деди. Оны ақын киси
деп еситетуғын едим. Мен мынандай хат жазып бердим.
Жақсы көретин ағасыц,
Ойда жоқ гәпти табасын,
Прөфсоюз взнос деп,
Он манаттан қағасыц,
Теитр менеи живонын
Билеснц ғой баҳасы-н,
Буйте бе^рсец, қақацлап,
Иниге қалай жағасыц?
Қақыраған етиктиц,
Қ-аға алмай лсүрмиз тағасын.
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Жақсы көретин баласыц,
Биреўде барма аласыц?
Театр менен кино деп,
Гезесиц күнде арасын,
Бүйте берсец келиннен,
Айрылыпта қаласын,
Сөйтип жүрип биреўдиц,
Қөтерип жүрме жаласын,
Төлей бер, оннан взносты,
Патриот сонда боласын.
$ $
1960-жылы болса керек. Тахта көпирге
барып, жорам
Қанияздыц үйинде қонып отырып, 'аяғыда Мойнақ жақтан
көшип кеткен бир қыз туўралы сорадым.
— Наржан, дейсец бе? Ол усы қалада ислейди.
Қазақ
қызы ғой, я, аўа сол болса керек. Усы жаққа көшип келип,
бир жигитке турмысқа шықты, — деди.
Азанда папкамды қолыма қысып, кецсесине излеп бардым.
Сәлем имди мен бердим. Бирақ, ол меиин бетиме бир қарап,
(.сөлемди алған — алмағанын еситпедим), мени
таныған
болыў'керек, дәрҳал терис қарады да, өз жумыслары менен
бола берди.
Мен не ислеримди билмей, қатты састым. Ойланып отырман: «Аўа, сол ғой. Анаў баяғы көзи, анаў жүзи, сәл қарайған ба, онда аппақ жумыртқадай қыз еди». Зорға ориымнан
турдым. Ийним түсип қайттым. «Аўа, мен гүналыман. Ол
айыпкер емес»...
Түнде қайта-қайта бузып, дүзеп мынандай хат қурадым.
Оиыц ақын қыз емес екенин билсем де, қосық пенегГжаздым.
Жуўап бермесе қалар! дедим:
Еске алып, ширкин жаслық әрманымды,
Гейде өкинип тислеймен бармағымды,
Тециз жақты шарлаған ақ қус еди,
' Қарындас көрмедин бе «Наржанымды?»
Усылай дусмаллап, жазған сораўыма былай деп хат келды. Мен буны биреўге жаздырған аў деп ойладым. Шынында да, соцынан билдик. Бир ҳаял ақын жуўапқа жуўап жазып тур екен. Арада бир бала апарып берип турды: Жуўап
былай келди:
320
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Көрмедик сенмн ақ қус — Наржапыкды
Налей бер, аўыл-елат аймги-ыцды,
Ақ цусыца ийелик ете алмасац,
Қонтссиц, шайнайсыц ғой бармағацды.
Сол қусқа тап шырайыц усайды екен,
Гедейлик жомарт қолын тусайды екен,
Еситтим Тахта бетке келипти деп,
Көл қусы шөлде қалай жасайды екен?
Адамзат_болғаннан соц усалған ғой,
Жоқлықтан жомарт қолы тусалған ғой,
Меннен басқа адам жоқ деп жүрмедиц,
Сеинен де жүйрик мерген киси алған ғой...
Жүрер еди, айдынныц етегинде,
Бнр хабар бермегени 'кетеринде,
Туўып-өскен айдынын көзи қыйып,
Қалай кетти жат қолдыц жетегинде.
Несине айқайласын, кетеринде,
Жүрипти Бөрши таўдыц етегииде,
Аяқтан жүрген қусты ким алмайды,
Шөже санап, сеи жатсац кетегинде.
Неде болса, бир маллы киси алған ғой,
Көцил ширкин топырақтан жасалған ғой,
«Адамды сөз бузады» деген нақыл,
Биреўдиц дәўлетине масарған ғой.
Меп билсем, ол биреўден өш алғанғой,
Мал шақтан, адам тнлден тусалғаи ғон,
Жиғиттей емес сөзи, сылдыр шеге,
Ҳаял-қыз сазлы жерден жасалғанғой.
3. ТИЛЕК,

СОРАУ-ЖУУАП АЙТЫСЛАРЫ

Үмбеталы шайыр менен Тилеўбергенниц айтысы

Мен 1934-жылы Мойнақ районьшыц Аққум деген жерпнде
(бурынгы «Кецес» колхозы)1 туратуғым едйм. Усы ўақытлары қазақ халқыпыц шайыр-жыршысы Үмбеталы қарақалпақ халқыпын, еллерпн аралагт, жыр айтып жүретуғын еди.
Ол.Аққумдагы көпшилик адамлардан мени «шайыр»
деп
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еситедн. Бир күни Үмбеталы: — «Мен сиздй көпи.шлйкте1|
шайыр бала» деп еситемеи. Шайыр болсан сксўпмпз ашысайық. И.чпмпзде атларымыз қалсыи!», — дедн.
Мен ол ўақытлары онжетн жасымда сднм. Еле, тск д-апа
бир аўылға белгили болғаным болмаса, пүтмн елге мәлим
болғаным жоқ еди. Үмбетали суўырып салып айта беретуғын
ақпа шайыр еди. Талай қыз-жигнтлердиц
отырыспасында
жырлағанын көретуғын едим. Меи сизин мепен айтыспайман.
— деп жуўап қайтардым. Бирақ, аўылдыц халқы Үмбеталыны қоймағаи. «Сен сол бала менеи айтыс. Өзи келнспм менеп
айтыспаса, сен сөз беиен омы шшп ант. Опнаи кейнп ол д а '
айтысты даўам етип жибередн», — дснти.
Усындай сөзлерге байлапыслы Үмбеталы маған мынандай
сораўларды берди: — Қарақалпяқлар, Хожақмет Ессаўпйдин
шымылдығын урлап, ғарплс алған. Қлрақалпақлардьщ аз болыўы да' соннаи дейдн. Соныц ыряс-өтирнп-ш антып бер?—
деп сорады. Сөз тийгеппеп кейип меп де қарап қала алмадым. ЕкеўимизХип, арамызда айтыс басланып кетти.
Мен
оньщ сораўына жуўан қаптардым. Бунап кейин ол жецилип
қаларман деп ойлады ма? Шаманды байқадым. Сении алдықа басымды. ийемеи!», — деп айтысты даўам етпеди. Сонд аш Үмбеталыньщ сораўы мыиадай еди:
Үмбеталынық сораўы
Тйлеўберген қарағым, жас баласын,
Аққумнық отырыспасын басқарасын,
Юсуптей сын-сымбатыц келисип тур,
Қызлардыц жүргинде сақталасыц.
Уясы дүзиў жердиц улы дейди,
Псйттим көп аралан, ел арасын,
Айтқаиьт адамлардыц ырас болса,
Дүньяда кнтап қойман ақтарасын.
Журттыц бәри сыртыциан шайыр дейди,
Жүйрик болсац несине тоқталасыц?
Қей-кейде сөзимизди, илин алып,
'Тартысып көриўге де оқталасын.
Узақ жолдап шабылған тарлан ғон деп,
Менимен айтысыўға жасқанасыц,
Ағацныц той-мереке жыйыпдарда,
•Билесин еш иркелип тоқтамасын.
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Сенп де бнр қамшылап' жиберейии,
Шайыр болсан сен неге сақталасық,
Барьщ болса шығаршы қарыўыцды,
Шырағым, ел пшине сөз тарасын!
Қарақалпақ үлкеи ел болған екен,
Басқарған талай журттын буқарасын,
Түркистанға барғанда көрип жүрмиз,
Хожа' Ахмет Яссаўий мақбарасын.

,

«Содан қарғыс алыпты қаракен,», — деп,
Душпанлары шығарған масқарасын,
«Содан кейин азайып қалған екен»,
Деп сыртынан айтады, журт ырасын.
Ақын болсац осыған жуўап қайтар.
Шебер сөз ескен желдей бурқырасын.
Шымылдықты урлаған урылардын
Урпақтары болған соқ сақталасық.
«Карақалпақ улымын» деў де уят,
Оны айтып несине мақтанасын.
«Халық айтса қалып айтпайды» деген сөз
Дәлилде «қаракеқниҚ» ақ-қарасын?!
*
Тилеўбергенниқ жуўабы:
—Қөп сәлем! Үмбеталы ағамызға, •
Излесек сиздей аға табамыз ба?
Талай-талай мақтаўлы болсақыз да,
Асылып турсыз бүгин жағамьтзға.
Ҳәзирше шабытыма келгеқим лсоқ,
Ойлаисақ шамалы сөз табамыз да,
Сиз бир бийик, асқартаў, мен төбешик,
Шабылған тарлансыз ғой арамызда.
Оқып қойдым жасырын хатықыздьт,
Мақтап өлеқ жазыпсыз Сара қызға,.
«Қазақ қызы жаным» деп айырыпсыз,
Сонда биз бөлекленип қаламыз ба?
Сизге дос қарақалпақта аз емес ғой,
Жеткерейин Төрехан жорақызға,www.ziyouz.com kutubxonasi

Жабылып бир басқьтлап ала ғойса,
Өкпелемен, бизлердей балацызға.
Еки жыл туўысқамдай еми])кспип,
Буннан былай қас душпан боламыз ба?
Түркистанда шымылдық урлаған деп,
Сын тағыпсыз бизлердиц бабамьтзға!
Урлаўына сизлердей гуўа турса,
Бабамыздық айыбын жабамыз ба?..
■Шымылдықты урласа, алған шығар,
Бул гәп я ырас, я жалған шығар.
Бир шымылдық бир халыққа мүлк болмайды.
Көп болса төрт-бес уры болған шығар.
Ҳәр елде ондай уры болмай мекеи,
Қазақта да, урылар болғап шығар.
Әўелден арқан-тусаў урлайтуғын,
Өзиқниқ арқадағы шарўақ шығар,
Нағашылы-жийенлер урлап больтп,
Жаласы қарақалпаққа қалған шыга-р...
Гүмбезинде бар дейди, алтын алқап,
Қазақлар сатыр жеген жүрек жалғап,
Ҳеш ^азамат өз халқын ғарғамайды,
Яссаўий-қазақ емес, қарақалпақ!..
(Изи жыртылып қалған).
Үмбеталынық еқ соқғы жуўабы.
Хат жазамыи мен арная,
Тилеўберген қарағым.
Ықбалық жүрип бул күнде,
Әркимнен артық талабық,
Сен болмасақ қызбайды,
Аққумда мениқ базарым,
Қай ўақытга ҳат жазсам,
Меқлибек еди шабарым.
Мойнаққа сени кетти деп,
Хабарықды сорадым.
Аман-есен келдиқ бе?
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Арымяйтып аряныц,
Ангысыўга шама жоқ,
Күшгщдп байқап қарадым,
Анпадайьш қарағым,

Алдыца бас урамын!
Палманпыц 'Гилеўберген менен айтысы
Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры Тилеўберген Жумамуратов наўқаслаиып рсспубликалық кеселханада
жатырғанында оған мойнақлы дайысы шайыр Палман оннан ҳал-жағдай сорап, айын-дәлкек ҳәзпл мәписиндеги мына
айтыс қосығын жазып жиберди.
Шайыр Тплеўбергеи де Палманнын, усы қосығына жуўап
иретинде қайтарып қосық жазаДы. Бул қосықта онын-дәлкек,
ҳәзил мәиисиидеги айтыс формасывда жазылған. Екеўиниц
усы айтыс қосықлары Палманнан жазып алынды.
Ҳалыцды еситтим мен Тәжибайдан,
Жығылды деп сизди үш этаж жайдан,
Ондай ҳалға достым тан болдыц қайдан,
Тилеўберген тәўирмисен. жийеним?
Аўырыў деген бир әдет болады,
Ҳал сорасқан белге мәдет болады,
Бир атым насбайдан кеўил қалады,
'Гилеўберген тәўирмисен. жнйеннм?
Аяғы аўырып жатыр деп сизди,
Жас болсақ да иштин көп жерден дузды,
Ҳал сорасқан дайын, Палман дер бнздн,
Тилеўберген тәўирмисен. жийеним?
Мен өзим барыўга узақдур жолым,
Жумыста жүрген соц тиймей жүр қолым,
Орнымда ислеўгс яки жоқ улым,
Тилеўберген тәўирмисец жийеним?
Қетти деп еситтим Арабстанға,
Барып келиў қыйын емес жас жанға,
Көргенинди қосып узақ дәстанға,
Тилеў б ер ген тәўи рмнсен, жи йе ннм?
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Тәўир болыўьща тилеклес дайық,
Қулласы, тәўиримисец қалай ҳал-жайын,
Ҳал-жағдай сорасқан биз Палман дайыц,
Тәўиримисен Тилеўберген жийеним?
Кеўил деген әзиз, қылданда жицишке,
Өткен күнлер түсер ойласам еске,
'Гәўир болып кеткейсеқ айланып иске,
Тилеклеспен Тилеўберген жийеним!?
Тилеўбергенниқ Палманға қайтарған жаўабы
Әссалаўма әлейкум, Палман аға!

Саў-саламат жүрсиз бе, қуўатлымысыз? Бала-шағалар,
қонсы-қобалар саў ма? Турмыс — аўҳалларыцыз жақсы.ма?
Мен сизден еки ирет хат алып едим. Сақтында жаўабын
қайгарг алмадым. Оныц ушып Сизден кешнрим сорайман.
Себеби, әўелги жазғаи хатыцызға жаўап қайтарарман деп
жүргенде, әдресициз жазылған конверт көп қағазға араласып
кетипти, таба алмадым. Соцғы хатыцызда адрес жоқ екен,
Сол себепли ўақтында хат жазбадым.
Бизин саламатлығымыз жаман емес. Сиз айтқандай тамнан қулағаным жоқ. Жерде тайып жығылып-ақ бурынғы аўырыў аяғымнан майрылған едим. Ҳәзир тәўнрмен. Бирақ, көп
жатыспа болды. Ақыры қайыр.
Баяғыда молла Насыратдийии деген адам болған екен.
Сол атына мине алМай умтылып турып:
— Уай ғаррылық-а, дей берипти. Ҳўасы үлкенлер: — Ғаррыға көмеклесиц, — 'деп, атына көтерип мннгизнпти. Сонда
Насыратдийин адамлардан бөлек шығып кеткен соц артына
қарап:
— Қойышы, ғаррылық-ғаррылық дей бергеним неси, жасымда да қарық емес едим, — деген екен. Сол айтқандай бул
аяқ бурын да қарық емес еди: Бирақ, қудаға шүкнр, усы аяқ
пенен де дүиьяныц. талай жерлерин гезип жүрген едим.
Скз сораған араблардыц, Мысырдын жерлерин де, еллериндз көрмп қайттым, өткен жылы. Буннан алты мыц, жети
мыцыншы .жылларында салған патшалардыц корған-сарайларын, олардан да басқа тамашаларын көрлик. Адамтанкаларлық нөрселер дүньяда көп екен. Оны гезлескёнде айтып
бермесек, хатқа жазып үлгериў қыйын.
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Себебм, дүчьядагы ҳәрбир елднц, мәмлекетлерднц дәст^рзацлары, өмир кешнриўлерн бири-бпрпне уцсамайды. Жарлыларыньт турмыслары жүдә төмсн, адам аяғандай.
Күи жылығандай болса, саўлық болса, Мойнаққа барып
қайтарман дегсн нинетим бар. Мүмкин, сопда гезлесермиз нәснп болса. Ҳәзир Мойпақты суўық деген хабарды еситип, бирден үйде жатыи жуқарыцқырап қалғанлықтан, жүрегим даўамай тур.
Ҳаслыц қабасан дайымсаа,
Дуўай сәлем Палман аға.
Шайыр болыўға қайымсац,
Шешенликте палўаи аға.
Тоқтамайсац кетсец йошып,
Өтнрикке ырас қосып,
Қаршадайдан жазып қосық,
Жастан шапқан тарлан аға.
•Айтқаныцды билер халық,
Өзицде бар кәтқудалық,
Баяғыда тумсық салып,
Мени шоқьш алған аға.
Сезип едим, әне соннан,
Хабарым бар тамашацнан,
Үйленбеппен қабасаннац, —
Жүректеги әрман аҒа.
Сөзиц жүрди желдей тарап,
Ҳақ көцнлсец өзиц бирақ,
Хат жазьшсац аўҳал сорап,
Гәпнцде жоқ жалған аға.
Бурыннан-ақ майып аяқ,
Досларым жүр сырттан аяп.
Қыдыраман, қолХа таяқ,
Бой тикледим зордан аға.
Ҳәм дайысац, ҳәм де ағам,
Сәламат па бала-шағац?
Узақ өмнр болсын саған,
Буд күнлерн ҳармац ага?
www.ziyouz.com kutubxonasi

Кәримбай менен Тилеўбергенниц айтысы

1935 жылы Мойнақ районыныц Мадели аўылына Қәримбай Муўсаев деген жигит муғаллим болып барады, Ол ҳәммеге өзин шайыр етип танытқысы келеди. Ҳәзил жазады. Әсиресе, кыз-жигитлерге сын тага береди. Соныц бир қосығын
аўыл Советтиц секретары Мармтет Намеиов деген жигит, бнр
аўылда аўырып жатырған жас шайыр Тилеўберген балаға
(ол күнде солай аталған) алып барып бередп. Сонльиүган, ол
Кәримбайдыц сөзине ҳарсы қосық жазады.
Кәримбайдыц сөзи:
Мойнақтыц елине келдим,
Мадали жерине келдим.
Тецизиц, көллерин көрдим,
Егинлери де бар екен.
Тецизден сүўен аўлайды,
Желқом ҳәм ескек таўлайды.
Көллерге тағы қатнайды,
Мал баққан шаруалар екен.
Мен бир журген шайыр еднм,
Жоқарыдан келип едим.
Муғаллим боп сабақ берднм,
Бпразлары билмёс екеи.
.Жаслары отырыспа қурар,
Қыз-жигитлер соған барар.
Үлкенлер төрде отырар,
Бизлерди сыйламас екен.
Қызлары сулыў болса да,
Берген қесени алса-да,
Бир өзи аўлақ қалса да,
. Айтқан тилди алмас екен.
Қ ызл а р-ж игитл ер қ а сында
Жеккелнк келдн басыма.
Мирәт ж'оқ ғарры-жасында,
Менпн кеўлим қалған екен.
«Жеткиншек» ҳәм «Бирлик» ели,
Марпет, Сагый, Жәдигери
Мен бупда келгеннен берли
Қызға таныстырмас екен.
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Түсиремеп аСырайын,

Ҳәмме журтқа танытайын.
Қосық жазып қатырайыц,
Қимшш зорыи билмес екеи.
1\ыз жецгеси танымады,
Айнахапы мазақлады,
Сөйтип, маған қарамады,
Шайырды ацламас екен.
Муғаллиммен менин өзим,
Газийтке де шыққан сөзим.
Ба-рлығын көрип тур көзим,
Қыз-жигити надан екен.
Шайыр болып атын жайған,
Муўса улы Қаримбайман.
Қосық жазып қорқытаман,
Шайырлықты билмес екен.
1935 жыл.
Тилеўбергенниц Кәримбайға жазғаны

Мен билмеймен ҳаслы-затьщ,
Жоқарыдаи келген жигит,
Қәримбай ма ырас атық,
Бнзин журтқа күлген жигит.
Пайда жоқ көмпейген урттац,
Еснтемен сени сырттац,
Тап келгендей басқа журттац,
Бпзлерди жат көрмец, жигит.
Бурыцғыиыц жолын тутып,
Отырспада қызлар күтип,
Уақтында тым-тырыс кетип,
Сырттан сайып күлген жигит.
Жарамапты саған Мойиақ,
Сөзлериц бар доннақ-дойнақ,
Жүрипсен кмм менен ойнап,
Тақым салдын бирден жигит.
Көринесен сөзге батыр,
Л йт қ а 11л а рыц қот ыр-қот ыр,
Гәп таппасац тыныш отыр,
Тақырдан шөп терген жигит.
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Жәдпгер менен Марпетке,
Сағыйдулла, қызлар бетке,
Басда да қошшақ жигитке
Айын тағып плгеп жигит,
Қайдан таптын шайырлықты,
Тутысайық болсац мықлы.
Бизии. елат адамлықты
Үпренбейди сениеи жигит.
Шайыр болсац, айгысанық,
Бир-бнреўге қатыса йық,
Сөздиц оғыц атысайық,
Болсан егер мергеп жигит.
Аида шаўып, мыцда шаўып’
Ҳәркимге бир жала жаўып,
«Қоясац — деп бир қыз таўып»,
Ҳақыц бар ма берген жигит?!
Сулыўларды саған қыйып,
Гәплессин деи қойған жыйып.
Барыўдан қабақты уйип,
Ҳәр муқамға дөцген жигит.
Саған пайда ойлағанда,
Түсинбейсен ойнағанға,
Өкпелепсец Айнахацға,
Ҳеш пәмиц жоқ, менмен жи^ит.
Ҳәр нәрсеге керек төзим,
Жатық болса айтқан сөзин,
Қарапайым болсац өзиц,
Орын берер төрден жигит.
Әдепсизлик — елге кулгец,
Қоқацламас ҳалын билген.
Болғанлықтан жасыц улкен,
Қатты қашпай жүрйен жигит.
Гәпиқ аўы.р ғарры-жасқа,
Өлемәта ҳәдден аспа,
Бизин, елге аўыз ашпа! —
Деген Тиләўберген жигит!
1935 жыл
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* * *

1928-жылы Қазақбай шайыр Сейфулғәбит Мәжитовқа .хат
жазып, оннан әдебнят майданында жол көреетин, ғамқорлын,
еғиўии отннген сораўы:
Нәўпнршпмен, ўрыўым Қоцырат,
'Гәлнймпм жоқ, әдебдят,
Ьуў замаштыц түри зыят,
Ҳәр түрлн жол айтып жибер?
Не әдеп икрам болмышын,
Ҳәртүрли елдиц түрмышын,
Қәлем алып жазып жибер?
Мен еситтим сыртыцыздан,
Ашық болдым затыцыздан,
Әдебият китабыцыздан,
• Бизге инам қылып жибер?
Бизлердиц сөзимиз ири,
Сөз айтаман әри-бери,
Бири гшсик, бири тири;
Қыйсық жерин дүзеп жйбер?
'

Қазақбайдур мениц атым,
Ебин жорық салтанатым,
Ендиги хат болар латын,
Буған бир сөз салып жибер?
Бирге мәжилисдар болмаға,
Ҳүкимет парқын билмеге,
Мәрҳаматлық қылып маған,
Бир қолыцды созып жибер?

4

1928-жылы Сейфулғабнт Мәжитовтын Қазақбай шайыр
дыц өтинишине қантарыи, жазған жуўап хаты: (Қосықтын
изине «Еркин Қарақалпақ» басқармасынан деп адрес бергеи):
Қазақбайжан дәртнц болса,
Ллға қәдем урып жнбер?
Әдебият майданы кец,
Нама атын сүрип жнбер?
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Жорға сурер майданы кен,
Пайты келген заман екен,
Сүрмегенге әрман екеи,
Ойындағыпы айтып жибер?
Жағдайын айтьш даланын,
Жылаўын тартып тазаныц,
Пайдасы ушын нуқараныц,
Ылайық жолда жүрип жибер?
Шул майданды жаўлап өтип,
Шилленп буз ойран етип,
Лдасқапды. аян етци,
Жолды оқға бурып жибер?
Илим ақсый' сарқыраған,
Гүллер шықснп жарқыраған,
Қаршығадай аўсырағаи,
Пәнже салып бүрпо жибер?
Басылсын газетаға хатыи,
Журтқа белли болсын атыц,
Дүзиў болсын жазғам хатыи,
Сайлаиып бир көрип жибер?
Түсимде саўал

.

Жатыр едим бир күн сәҳәр шағында,
Әйне танныи атар алды -ўағында,
Бүлбүл сайраи турған гүлдиц бағында,
Өзи ақсақаллы бир адам көрдим.
Бүлбүлге жарысып сөйлеп тур тили,
Күнге шағылысып жүзнниц нуры,
Шоқ сақал, ат жақлы, сүйеги ири,
Жақынласып қалыс сәлемим^ бердим.
Қолына қол берднм, жасы үлкен деп,
Гүл бағдын, бағманы мекен жүрген деп
Гүлдиц арасына қайдаи келген деп,
Ҳайран болып онын қасында турдым.
Өзи узын бойлы, қара киси екен,
Шым қара емес, қарабаран түс.екен,
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Жасаған шЫн жасы жетпнс үш екен,
Жылын сорап мен есанлан келтирднм.
Г'аррыпьщ. қәддине қарағым келди,
Хабар алып, ҳальш сорағым келди,
'Гилди созып алдын орағькм келдн,
Жүгиинп алдында қарсы отырдым.
—Ата дедим, не саўда бар басықда?—
Кемпириқ жоқ, жолдасын. жоқ қасықда,
Сен пағып жүрипсеқ аўыл арасында?
Бул бағдық ншинде ие себеп турдық?
Бағманы болдық ба бағдағы гүлдиқ?
Озиқ адамысақ ата қайсы елдиқ?
Көп жасапсақ, заманыцнан не билдиқ?
Жасаған дәўириқде кпмлерди көрдиқ?
Баян етиқ маған ҳаслы затыц ким?
Ағайин ким, жақынық ким, жатық ким?
Атақыз ким, атағықыз, атықыз кнм?
Шарўа ма, дийқан ба, қәйерде жүрдиқ?
Қандай сөз билесеқ қарақалпақтан,
Әмиўдәрья аржағынан, бержақтан,
Көрсеқиз хаба,р бер шайыр Бердақтан,
Жигитлик дәўранды қайерде сүрдиқ?
Дабыл улы, атым Аббаз сорасақ, •
Сизге рухсат ата, алдымды орасақ,
Я бағмансақ, яки гүлге қонасац,
Снз жуўап берсеқиз, мен саўал бердим,Саўалға жуўап

Айтты ғарры, өмирим қарақалпақта,
Өтип еди атым шығып шақлақта,
Доцызлар төбеге шығып аўлақта,
Ийтнмди соларға қосқан Бердақпан:
Он тоғыз әсирде аты белгилй,
Қарақалпақ халқынық буўынсыз тили,:
Нама тапса гүл таппаған бүлбүли,
Өмири өшик болып өткен Бердақпан.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Заманымнын [латпақларын жаза алмай,
Ипне, тебен мепем қудық қазалмай,
Мақсег шптш, баўырымды бнр жазалмай,
Бул дүньядан көшип кеткен Бердақпан.
Найза қылып тилин урған ҳәр тасқа,
Алты қабат аспан түсип бир басқа,
Қойын-қоиыш, етек толып көз жасқа,
Сыйғызалмай булип өткен Бердақпан.
Нешшс қабақ жаўды маған түнерип,
Бүпш басқан изи ертеқ гөнерип,
Қолы түўе көзи жетпей мөлерип,
Душпанлары күлшт өткен Бердақпан,
Тар заманнын талай сапар тарлығын,
Әдалатсыз патшалардыц зорлығын,
Зәҳәрин жанғап аждарҳаныц барлығын,
Илажым жоқ билнп өткеи Бердақпан.
Сөзди дәрья қылып жүрдим дарғадай,
Қарақалпақ, Қолдаўлы, әкем Ғарғабай,
Жүрген жернм бар ма халықты жырламай?
Жигитпмде желнп өткен Бердақпан.
Арал тециз, Қазақдәрья, Дәўкемпир,
Қалды сөйерлерде сөзлерим нәўпир,
Бизиц қыслаў басып өскен мәкан жер,
Жылап, күлип, жанып өшкен Бердақпан.
Душпанларды көрсем көзим қанталап,
Талай сапар жетип бардым анталап,
Он бармақты ои мыц әскерге санап,
Дуўтарымды гөзеп өткен Бердақпан.
Халқымды жырладым талай жыйында,
Арал тециз, Қазақдәрья бойында,
Әдил қалмақ, Қулен болыс жайында,
Тилдиц ушын безеп өткен Бердақпан.
Басты қутқаралмай жәнжел-ғаўғадан,
Таталмай кеткенмен шийрнн мийўадан,
Сөзи зая, жетпис үш те дүньядан,
Өмиримди тежеп еткен Бердақпан.
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Меииц өлгешше еллй жыл толды ,
Қәбприм көгерген қызыл гүл болды,
Ьнлмсймсп жайнаған гәўҳар нур болды,
Ҳәнрана-ҳәйрапа турған Бердаҳпан.
Хабареыз жатыр ем өлгеннен бери,
Гүлленнип кеқепди гөримниц төри,
]'үл бағ деп турғаныц Бердақтыц гөри,
Шадлаиа-шадлана турған Бердақпан.
Заман өзгерилнп тазарғаннам сон,
Қуўраған тамырлар жасарғаннан соц,
Қарацғы гөр бүгин ағарғаннан соц,
Қуўана-қуўаиа турғаи Бердақпан.
Қарақалпақ балларыныц барлығын,
Мен тнлеймен барлығыныц саўлығын,
Ядыиа алған соц ақлық, шаўлығын,
Гүллене-гүллене турған Бердақпан.
Атымды дүньяда тәрип қылған соц,
Сезимдн нусқада тарийх қылған соц,
Қарацғы гөримди жарық қылған соц,
Мәрдаиа-мәрдана турған Бердақпан.
Деним сезип әдебият майданын,
I еўдеке қайтадан жайғасты жаным,
Қеўлицде бир шер қалдьтрмай.әрмаиым,
Тарқата-тарқата турған Бердақпан.
Бизден сәлем болсыи барлық балларға,
Алғысым көп бизди билген жанларға,
Сүўретимди қойса, сахна, залларға,
Тприле-тпрпле турған Бердақпап.
Рахмет, балларыма атымды бнлген,
Жыйнастырып алғаи нусқамды елден,
Қәбириме нур толды, кепиним гүлден,
Сайрана-сййрана турған Бердақпан.
Бир пәрсепи алып турман ойыма,
Сүўрстимди тайынласа тойыма,
Штлн ҳасылдан кийиндирсе боныма,
Долана-долана турған Бердақпап.
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Аббаз шаныр, еллм жылда тирилдим,
Сөзлериме сен ҳақыйқат берилдин,
Бупш саған мен түсниде көрипднм,
Оята-оята турған Бердақнан.
Аббаздыц сози:

Мен ояндым тан сарғайып атқанда,
Геўгим кетип, барлық жулдыз батқанда,
Қәбиринде гә түргелип жатқанда,
Мен еситтим усы сөзди Бердақтан.
Анық өлген екен жетпис үшинде,
Қөрген ўақта алды ақьтлы-ҳуўышымды,
Сондай болып көрнндп маған түсимде,
Айырмадым усьт көздн Бердақтан.
Аббаз шайыр дийдарьща тояр ма?
Тири болс.а жыр етпеслен қояр ма?
Мәцгйликке халық ядынан қалар ма?
Шайырлар үйренер бәрҳа Бердақтан.

Ғ.ки достық айтысы

1 - д ост ы:
—Сениқ ушын алдым шийше,
Қәдирин билееқ алтын шийше,
Ҳеш болмаса аўыз тийсе,
Достым иш деймен, иш деймен!
2-досты:
— Ишкиликти сүймес жаным,
Ишсем жаман болар ҳалым,
Тилегимди қабыл алық,
Ҳәргиз ишпеймен, ишпеймен.
1 - д о с т ы:
Жигит болсақ қатардағы,
Қағыстырып қотардағы,
Шампань, қызыл, дәркар ағы,
Достым иш деймен, иш деймен?
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2 - д о с т ы:
Ондайлардан қашып жүрмен,,
Араны көп ашып жүрмен,
Аўқаттан көп ишип жүрмен,
Буны ишпеймен, ишпеймен.
1- д ос т ы:
Тартқан менен зыян қылмас,
Азлаў көрсец пьян қылмас,
Меи ушын тартпасан, болмас,
Достым иш деймен, иш деймен?
2 - досты:
Қыйнамағыл мени зинҳар,
Жумысыма кесенти бар,
Халҳыма шерменде қылар,
Ҳасла ишпеймен, ишпеймен.
Қөкнаршы меиен көкнардын айтысы

К ө к н а р ш ы:
Жолдас болдыц маған отыз жасымнан,
Сени жақсы көрдим палаў асымнан,
Қалтама сап қалдырмадым қасымнан,
Бүгинлиги ҳайран еттин көкнарым.
К ө к н а р:
Дурыс айтасақ, мепде болды қастықыз,
Мени көрсен қулқынықды аштыныз,
Уйықлағанда көпшик қылып бастыцыз,,
Мен ушын ацсарыи. аўып қардарым.
К ө к н а р ш ы:
Суўсыннан да зыят көрип симирдим,
Езип үш мезғиллеп бәрҳа тигилдим,
Пилкиби үқилип, нардай бүгилдим,
Басымды саўдаға салдық көкнарым.
К ө к н а р:
Олай демец, меннен талай көрдиц ҳәз,
Әтештанда қыс күницди қылдым жаз,
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Меннен-басқа затқа болды ышқьщ аз,
Мени жоқ жеримнен таптыц қардарым.
К ө к н а р ш ы:
Алпыс еки тамырымды жайладын,
Табжылмастан шылбырсыз-ақ байладыц,
Мени ермек етип әжеп ойнадьщ,
Ақыры жериме жеттин көкнарым.
К ө к н а р:
Мен қәйтейин, түстиц өзиц изиме,
Бөтен дәри көринбеди көзице,
Соны ойла, енди айтайын жүзице,
Қутылмалғыц қыйын бизден қардарым.
К ө к н а р ш ы:
Бурынырақ неге айтпадыи бул жөнин,
Сениц иплас екеиицди билмедим,
Мени колға түсире алмай жүрмедиц,
Сен аўыр мусаллат болдыц көкнарым.
К ө к н а р:
Биз бенен әўелде үлпет боласац,
Жаман болсам неге жолдас қыласац,
Пайда бермес, енди өкинип жыласац,
Ис өтип кеткен соц айтпа қардарым,
К ө к н а р ш ы:
Мен неге қызбайын күйинип писип,
Ҳеш абырай алмадым, көп жыллып ишип
Тап сени қояман өлсем де исип,
Арамыздан атыц өшсин көкнарым.

Анасы менен бөбектиқ айтысы

Тас қылып аяқ-қолымды,
Бәнт етип оцы-солымды,
Қайнатып әбден сорымды,
Аўыртып неге бөлейсец?
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Ҳалым келмес қыймылдаўға,
Маған қылдыц қыйын саўда,
Ишим писеди байлаўда,
Узақ күн неге бөлейсец?
Шыдарман ба бул азарға,
Жағдайым жоқ бой жазарға,
Болармаи жатып қан сорпа,
Аямай неге бөлейсец?
Қолтықларым қабызлады,
Қолбаў қысып тән сызладьқ
Қьилытады қаўызлары,
Бесикке неге бөлейсец?
Тақымымды сүмек қыйды,
Оннан бетер түбек қыйды,
Терлеп жаўырным ашыйды,
Қундақлап неге бөлейсец?
Ескермейсец ицгаласам,
Сөзге қулақ салса анам,
Жәбир берип сонша маған,
Аўыртып неге бөлейсец? •
Әлле айтасац бөбегим деп,
Жаным балам жүрегим деп,
Мен жатырман өлейин деп,
Қәпеске неге бөлейсен?
Төзгим келмейди қыспаққа,
Ҳәўсспеи буннан шықпаққа,
Етим қатпаған жас ўақта,
Тацгышлап неге бөлейсец?
Жайнап-жаснап өссем деймен,
Қроватьқа көшсем деймен,
Аяқ-қолымды шешсем деймен,
Анажан неге бөлейсец?
Ананық жуўабщ

Тилгенецнен баўырым,
Сайлап устаныц тәўирин,
Өсснн деп сениц кеўилиц,
Дүзстип ем бул бесикти.
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ҲаСыл ағаштан қыйдырып,
Усатып нағыс ойдырып,
Пөпек, қон.ыраўлар қойдырып,
Зийнетлеп ем бул бесикти,
Қолбаўлары жипек-мақпал,
Атлас шайы көрпе жапқан,,
Қелистирип түрли жақтан,
Арнап едим бул бесикти.
Саған зыяиын билмедим,
Соған өкпелеп нсүрмедиц?
Түсинбеўимнен ол менин,
Жоқ етейин бул бесикти.
■Әперейин кен кровать,
Еркин жатып көр рәҳәт,
Жаса перзентим саламат,
Қөрсетпейин бул бесикти.
Лахта ҳаққында айтыс
Б а л а:
-—Айта ғой апа, тан атты,
Бермеймен деп силен қатты,
Пахтан ширип қайда жатты,
Дерегин сен айтсан нетти?
К е м п и р:
—Сорайсан балам дәрегин,
Билмейсен маған керегин,
Аўлақта сеннен тилегим,
Бир сапар қалдырсан нетти?
Б а л а:
— Көпке төмен болар жүзин,
Зацға сыймас айтқан сөзин,
Түнде жүрипсен бир өзин,
Қалпаллықты қойсан нетти?
К е м п и р:
— Қоймайсан балам сеи неге?
Тиймегил шарық, гүлеме,
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Пахтаны меннен тилеме,
Бир жақсылық қьтлсац нетти?
Б а л а:
— Пайда жоқ шарық, қозақтан,
Қутылмақ керек азаптан,
Қашайық кемпир узақтан,
Жасырғанды берсен нетти?
К е м п и р:
—Шарық дегеннин қумары бар,
.Ҳәнгирлеп турған зары бар,
Үйде бир узын қары бар,
Бөз тоқып өлшесем нетти?
Ба л. а :
—Дүканда бар арзан таўар,
Көргеникде есин аўар,
Өлсеи де бес қатлап жаўар,
Сол пикиринди қойсац нетти?
К е м п и р:
—Ондай емес менин дәртим,
Сексен қары бөздур шәртим,
Керек болса алсыи ҳәрким,
Пайдаланып жүрсем нетти?
Б а л а:
'—Заводтан келер тай пахта,
Алсац сораўсыз жай пахта,
Тесин шығады қай пахта,
Бул әдетти қойсац нетти?
К е м п и р:
—Балам маған жәбир етпе,
Қыстастырып ҳәмир етпе,
Қоцсы-қобаға дабыл етпе,
Бир жақсылық қылсац нетти?
Б а л а:
— Урлық етиў уят ҳәрўақ,
Кейнинен тислейсец бармақ,
841
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Жаман және сөзге қалмақ,
Қалпаллықты қойсан нетти?
К е м п и р:
•—Жасырғаным ғамы үйдиц,
Жарқыратып бөзии кийдим,
Мениц еле көпдур дийдим,
Бул сөзиқди қойсан иетти?
Б а л а:
—Бузық кәпси отқа салып,
Пахта урлаған түнде барып,
Бираз кемпирлер сотланып,
Қеткенлигин билсец неттн?
К е м п и'р:
■—Қйм бпледи бул исимди,
Жармасац егер ишимди,
Өйтип қуртпа сен писимди,
Бир сапар қалдырсап. иетти?
Б а л а:
—Апа ақылға келициз,
Пахтаны таўып бериииз,
Басқаны да, бежериқиз,
Азырақ ойлансан нетти?
К е м п и р:
—Қойып тур балам ол жағын,
Билин, пайданыц мол жағын,
Айтпайын саған аржағын,
Өз жөнине жүрсец нетти?
Б а л а:
—Уғынсац бойма сөзимди,
Аясац бойма өзицди,
Түсинбедим минезицди,
Бул нийеттеи қайтсац нетти?
К е м п и р: .
—Урласам ол өз еккеним,
Не керек көп сөз еткениц,
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Зыян затпа бөз еткеиим,
Изиме түспесен, нетти?
Б а л а:
— Апа, мен сизди айтпайман,
Айтсам сөзимнен қайтпайман,
Ҳәзир дизимге қатлайман,
Сол пахтамы тапсац иетти?
К е м п и р:
■
— Болсаныз ҳадалый улым,
Күтә аўыр маған буныц,
Мен саған айтмайман шынын,
Өз жайыма қойсац нетти?
Б а л а:
Апа гәпке түсин енди,
Сондай сенин исицбеди?
Көп пахтаға зыян келди,
Плаиды ойласац нетти?
К е м п и р:
—Планын менен исим жоқ,
Аўзымда жалғыз тисим жоқ,
Жумыс етиўге күшим жоқ,
Маған тиймесециз нетти?
Б а л а:
—Тоқ етерин айтсам ашып,
Апа қутылмайсац қашып,
Әкел мыпда өзиц тасып,
Урлық исин қойсац нетти?
К е м п и р:
—Айтпайман балам болғаны,
Сөзимнин жоқдур жалғаны,
Жақсыдур ширип қалғаны,
Өз жөиине жүрсен нетти?
Б а л а:
—Бәрибир излеп табаман,
Ақсақалдан күш аламан,
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Бул исти мен шеше аламан,
Ақылыда келсец нетти?
К е м п и р:
.—Не болды оншама саған,
Маған салып ақырзаман,
Мен болсам өзиқнин анан,
Пахта деп айтпасан нетти?
Б а л а:
.—Мен билемен көмгенинди,
Сасқалақлап жүргенинди,
Түни менен бүлгенинди,
Сөзге қулақ ассан нетти?
К е м п и р:
Көрген болса балам көзин,
Менин саған айтар сөзим,
Бул сырды ҳешким билмесин,
Пахтамды қалдырсан нетти?
Б а л а:
—Қалдырмайман оиы сизде,
Пахта керек, сондай бизге,
Толмағанша плаи жүзге,
Сол сөзинди қойсан нетти?
К е м п и р:
—Қәйтейин енди жан балам,
Азғана пахтам бар балам,
Урлықтын жолы армаған,
Апақды кеширсен нетти?
Б а л а:
—Рахмет, апа ырзаман,
Кешиктирмейик бир заман,
Өлшенбей қалса дым жаман,
Тезирек көрсетсен нетти?
*

#

Ф

Ери менен ҳаялынық айтысы

Сөз айтылар көкнаршылар жөнинде,
Үш мезгиллеп тийирек жедин, күнинде,
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Көкнаршыныц өз белгиси түринде,
Үш мезгил кейпине көшкен көкнаршы.
Базар күни көбейеди шарбақта,
Уранласып отырады ҳәр ўақта,
Шай жеткер деп еки көзи жән-жақта,
Шарбақшыға ҳәз бер дейди көкнаршы.
Көкнар сықғырласа сестицнен дейди,
Бир езип өткерсем дәстимнен дейди,
Ҳәр куни өзиниц кеппесин жейди,
Үш мезгил кейпине көшкен көкнаршы.
Ҳ а я л ы:
Көкнарды көргенде кетеди есиц,
Ҳаслан тыцламайсац қалса да исиц,
Атызда нормалы ислериц қалды,
Миясар ма сениц бүйтип жүргениц?
Е р и:
Ацла ҳаял, тартып сөйле тилицди,
Көкнар ишсем қандырады мийримди,
Нәшемди ушырдын, ақылсыз ҳая-л,
Ҳәр сөз айтып келтирмегил жинимди.
Ҳ а я л ы:
Күни-түни көтермейсец басьщды,
Мүлгип отырасац ишпей асынды,
Лаўабы кесеге көкнарды езип,
Сен-ақ мениц ағарттыц ғой шашымды.
Е р и:
Көкнарым мыц есе жақсы асыцнан,
Өйткени, дос маған он төрт жасымнан,
Сонлықтан қ-оймайман нәшебентликти,
Мыцғырламай жоқ бола бер қасьшнан.
Ҳ а я л ы:
Саратанда әтештанға от жағып,
Отырғаныц тум-тусыцнан тер ағып, .
Ҳәмме кетти жумысына, мен қалдым,
Отырамаи ба сени өлидей бағып?
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Е р и:
Палаў ас, күйдирип сары майьщды,
Ашшы етип демле мениц шайымды,
Ҳәммесин таярлап, өзиц кете бер,
Қосып орынлап қайт мёнин пайымды.
Ҳ а я л ы:
Қостарым тьщлағыл, қурысын көкнары,
Мийнетти сүй, турмысыцньщ гәўҳары,
' Мийнет-бахыт, жеткереди муратқа,
Мийнет қылсан тарқар кеўил қумары.
1946-жыллары Қоцырат районындағы «Биррнши
колхозынын баслығына арнап шығарылған қосық:
Қ ы з:
Басқа елден өз елим деп келим ем,
Мен сизлерди ағаларым билип ем,
Қонқақ мурын үлкен қыз боп меи аға,
Қайсыцыздын кейницизге ерип ем.
Бәҳәр болса бағда ашылар таза гүл,
Қоцқақ мурын десец аға өзиц бил,
Писент етпей аўылдағы қызларды,
Қиши мурыннан сайлап ал да көзге ил.
Жигит болып киятырған баласац,
Не себептен қыз-кемпир деп шаласац,
Закон менен сизлер бизди жумсамай,
Қалай аға ат алдына саласац.
Армияныц семьясы бизлермиз,
Жер бериўге миннетлилер сизлерсиз,.
Егистиц ўақтында айтысқа шығып,
Енди қайдан туўры басшы излермиз.
Изентаев Аяп аға,
Тәнирберген, Оразбайға,
Қецседеги шайырларға,
Бизден болсын сәлемлеме.
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Ж и г и т:
Қонқақ мурын үлкен қызсац,
Дуўтарға даўысыц сазсац,
Қысталғанда көзге түссец,
Заманлас қалай көрерсец?!
Қ ы з:
Уақтьщ жетти дегенге,
Қорқыцқырап турыппан.
Ҳәр ис болса алладан,
Бес кнло туқым қойыппан.
Қолхоздыц жумысына қатнаспай қалғаны ушын дийўалы
газетаға сүўретиы салып, критикалық мақала жазғаи. Сондағы Оразгүлдиц колхоз баслығына жазған ойы менен тилеги. Свердлов совхозыныц Жданов атындағы бөлиминиц составлары хаққында шығарылған қосық.
Қолхоздыц баслығы Әлимбай аға,
Урықсат етицйз арзы айтыўға.
Арамыздан шықты бир-екн жалқаў,
Шебер сүўретшициз болса салыўға.
Бригадир агитатор Оразбай,
Қөпирген кеп сөздиц себеби қалай,Состав ҳаялларын сүўретке сапсыз,
Активликтен қәтереге қарамай.
Бизди де соларға қосқан қусайды,
Мақала дурыслаўшы Зия қусайды,
Семьяцыздан кимлер үлгили ислеп,
Қапшығы мспен киргизип тур бийдайды.
Қолхозшылар ислсй берсе күни-түи,
Өзлсрнцнеп табылмай ма ҳешбир мин,
Халықты баслаўшы басшы ағалар,
Ҳаялларыц ислеп тапты неше күн?
Уақытша қонақпыз бизлер елице,
Сопда да ислеймиз колхоз жерииде,
III айтап қусап бейим адамды қағасыз,
Жетим-жесир оцыспай ма елицде?
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Қолай көрип болмаған сон. қәтере,
Илип-қағып кемситесен, ҳәр жерде,
Ҳәммени тен көрмей актив боласыз,
Ылайықлы ис ислемей законға.
Биздей Армиянын семьяларына,
Жәрдем бериў миннетли ис колхозда,
Сонда да қызығып хызмет қылмаса,
Соннан сон болады уялтыўына.
Қеўил ашып қанша хызмет қылсақ та,
Жер егип бермейсиз алда болсақ та,
Мийнеттиц аўырын бизлер аламыз,
Иретинде жумыстан биз қалсақ та.
Қыслай-жазлай ислей бсрмейди дейсиз,
Жәрдем неге керек, өлмейди дейсиз,
Жиликтин кемигин өзлерин алып,
Саўатсыз колхозшы билмейди дейсиз.
Бригадир агитатор Оразбай,
Бул күнде колхоздыц аўҳалы қалай?
Газет оқып бериў жөнине турсын,
Ҳармасын айтыўға жүр ғой жарамай.
1948-жылы жазылған.
* * *
Бир адамнын алатанасы аўырыў болып, сонша' бақса да
семирмейди. Жүз баў пишенин жейди. Сонда да арық болады. Базарға сатыўға жарамяйпы.
Сондағы ийеси менен
алатанаиын айтысы:
И й е с и:
Алатанам арық болды,
Жүрегимди жарып болды.
Жүзбаў пишенди нуқырды,
Өлим бергир алатана!
А л а т а н а:
Быйыл жазлай көклеп кетсем,
Мурат-мәқсетиме жетсем,
Семирип майына питсем,
Бештилла боларман аға.
348

www.ziyouz.com kutubxonasi

Минаж шайырдыц пахта менен айтысыг
М и н а ж :'
—Қулақ салып сөзимди тьщла ақ алтын,,
Не бесептен, өспей турғаныц сениц?
Сенин тилегинде ўатаным, халқым,
Не себептен, өспей турғанын сениц?
П а х т а:
|—Мени әкелип усы партаўға екти,
Егисти болды да, турды да кетти.
Ҳәзир үш арым ай арадан өтти,
Сол себёпли, өспей қалғаным мениқ.
М и н а ж:
■
—Халық ушын көгерген қызыл гүл еди%
Жерди гүлге, елди нурға бөледиқ,
Алтын ғәзийнениқ уллы -кәни едиқ,
Не себептен, өспей турғанық сениқ?
П а х т а:
■
—Жабайы шөп тамағымнан буўып тур,
Жаздыра алмай басыма күн туўып тур,
Суўдан шөллеп тақлайымыз кеўип тур,
Сол себептен, өспей турғаным мениқ.
М и н а ж:
—Жарпағық сарғайып жүзиқ солып тур,
Бунша саған қандай аўҳал болып тур,
Ҳалықды сорап шайыр ағақ келип тур,
Не себептен, өйпей турғанық сениқ?
П а х т а:
<—Басқарманық маған мийрими түспей,
Сол себепли қалды, бойымыз өспей,
Мына Бесжаптан бир қасық суў ишпей,
Сол себепли, өспей турғаным мениқ.
М и н аж :
■
— Айт, ақ алтын тағы қандай кемисиқ,
Жетпей турма быйыл аўқат жемисиқ,
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Мойнына қой бригадтьщ қылмысын,
Не себептен, өспей турғаньщ сенин?
■1

П а х т а:
—Агрономлар меннен хабар алғаи жоқ,
Басқарма көзинин, қырын салған жоқ,
Мэдений төгиндн көзим көрген жоқ,
Сол себептен, өспей қалғаным меиин.
М и н а ж:
\
— Қетериўши сенсен халықтық абырайыщ
Хош болын ақ алтын, енди қайтайыи.
Районға аўҳалықды айтайын,
Бу қорлықта турған ҳалықды сениц.
4. МУҲАББАТ АЙТЫСЫ
Ж и г и т:
Туўған айдай жарқырған ақ жүзи,
Ядымнан шықпайды қәр айтқан сөзи,
Әдиўлеп өсирген ата-анаеы,
Ис пенен берилген советтиц қызы.
Мийнет ислеп өзин халыққа көрсеткен,
Өмиринше совет ушын ис еткен,
Билим алып оқьгп мектеп питкерип,
Совет заманында қыз боп ержеткен.
Аты Зийўар, күн көринер жүзинен,
Ҳешким мин табалмас айтқан сөзинен,
Бир қызықлы мақсет күтип Зийўардан,
Көп күтип ол қыздыц жүрдим изинен.
Бир сөзим бар ойда, айталмай жүрмен,
Узақ жерден келип қайталмай жүрмен,
Ойлаған мақсетим ишиме сыймай,
Арқалап көтерип тарталмай жүрмен.
Айтаман сөзимди етпесец мәлел,
Ҳешўақта да бизден көрмейсец зәлел,
Екеўимиз қосылып дәўран сүремиз,
Бул еөзиме жуўап қайтар биймәлел?
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Қ ы з:

Ойланып сөзице беремен жуўап,
Асықпа сүйиклим етип тур таўап,
Дуз нәсийбе қосса бизге не турыс,
Сендей бир Зийўарға баўырым кәбап.
Ж и г и т:
Күни-түни сен деймен, уйқым келмейди,
Басқалар күлсе де күлким келмейди,
Сизден бизге дурыслы хабар болмаса,
Дүньяда шадланып жүргим келмейди.
Қ ы з:
Узаққа өмир сүр ҳеш болмай қапа, .
Қосылсақ сүрермиз заўықлы сапа,
Күннеи бурын қайғы менеи сарғайып.
Бизин ушын шекпе жәбириў жапа.
Ж и г и т:
Сүмбил шашыц ақ сийнецди басады,
Сени көрсем мениц кеўлим тасады,
Ықлас пенен кеўлин; бизге берилсе,
Екеўимизди қудай өзи қосады.
Қ ы з:
Өлгенимше сеннен гүдер үзбеймен,
Басқаларға сирә көзим сүзбеймен,
Мен деп кеўил бөлсед сирә асықпа,
Сениен басқа меиен ойиап күлмеймен.
Ж и г и т:
Мен түс көрдим, сенид менен қосылып,
Бир лсүремен тал жипектей есилип,
Инанбасад өткен күни ашығым,
Бир төсекте бас қосыппыз қосылып.
Қы з :
Сиз көрген түслерди биз де көргенбиз,
Қосылысып қызық дәўран сүргенбиз,
Инанбасад жедгемизден сорап көр,
.Тап өлгенше сизге кеўил бергенбғз.
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Ж и г и т:
Дос боламыз айрылмастай өлгенше,
Мен интизар жаным сизди көргенше.
Инанбайман алдап айтқан сөзиқе,
Қол усласып қай ўақ бирге жүргеншв,
}

Қ ы з:
Қол қудайдын, мөри, усла қолымнан,
Өмирлик саўдасы келсе қольщнан,
Мен де инанбайман алдаған сөзге,
Жедгемиз қараўыл онлы-солымнан.
Ж и г и т:
Билдирейик жедгемизге бул исти,
Сизди бир қосыўға салса бар күшти,
Ата-ененид айтқанынан шықпайман,
Ырза болып келистирсе бул исти.
Қ ы з:
Қыз дәўран сүрмейди ата үйинде,
Бул сөзимнид мәниси бар кейнинде,
Қалыд мал сорамас совет дәўиринде,
Бирнәрсе бар душпаным көп кейнимде,
Ж и г и т:
Душпаннан зыян жоқ, көп болса достьщй
Ақыры келиссе ойлаған истид,
Ашып сәйле кеўлиддеги мақсетти,
Нелер бар кеўлидде әдиўли достым?
Қ ы з:
Анадан туўылдым Зийўарды атым,
Ҳеш ўақта қалмағай бул инабатым,
Тәўекел деп менид менен қосылсад,
Үстиме өлгенше алмайсад қатын.
Жи г и т :
Ондай исти кейўилиме алмайман,
Дос болдым деп неге сени алдайман,
Ондай деп кёўлиде гийне келтирме,
Сен турганда басқа қатыи алмайман.
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Қыз :
Мен десеқ ҳәммеде алда жүр мудам,
Шын дос болсақ ҳеш ўақ болма сен надан,
Жалқаўларға ислеп өриек көрсетип,
Айрықша ис етип бол жаным адам.
Ж игит :
Мен истеймен, сен де қарап жатпағыл,
Жалқаўдыд нийетин маған айтпағыл,
Колхозда ҳәммеге өрнекти көрсет,
Мийнет ет, басқаға кеўил бақпағыл.
Қыз :
Мийнет ет ағызып манлай теринди,
Қолдан келсе көтер туўған елинди,
Сен не десен. мен де саған еремен,
Қарап жатады деп таппа минимди.
Қ а йқ ы ж игит :
Қайқы жигит қайқаяды қыз көрсе,
Кеўлинде «муҳаббат» түрли әндийше,
Бир мәҳәли ушырасса бир қызға;
Төмендеги сөзлерди айтар бир неше.
Қарындасым, кешириниз сөзимди,
Мен унаттым мөлдир қара көзинди,
Жақында алған ҳаялымды жиберип,
Мақул десен алар едим өзинди.
Қыз :
Дәрьянық бойына салғандай керши,
Кеширерлик емес, сөзиқиз ерси,
Алмайатып ҳаялықды жиберип,
Жағымсыз минези, қандай қэтеси?
Қайқы жигит:
Қайқы болып, көп қыдырып жүремен,
Жақсыларды бир көргенде билемен,
Айтарлықтай ҳеш жағымсыз иси жоқ,
Ониан сени сулыўыр-ақ көремен.
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Қы 3 2

Исти сайыз ойлап жүрмениз еркин,
Турмыс кеширер ме рәўишке ҳәрким»
Бул сөзиқиз жақпас аулақ жүре бер,
Ҳешкимге унамас мына әдетии.
4!

*

*

Айтыс
Жигит з
Саў жүрсиз бе қарындасым,
Айтпасқа жоқ ҳеш илажым,
Қөрген жерде көзге илмейсиз,
Босқа кетип бар ықласым.
Қыз з
Бунша неге өйтип өзиц,
Усылай дейсиз көрген гезим,
Қөз абаға ақ урасыз,
Түсиниксиз бул минезиц.
Ж и г ит 5
Жүрсек деймен ойнап-күлип,
Ғайраткер қыз, биз ер жигит,
Аржағын өзиқиз билин,
Шым кеўилден еттим үмит.
Қыз :
Мен де сизди шеп көрмеймен,
Дурысын айтсам жек көрмеймен,
Бирақ исте сен арқайын,
Болғаньща қеш көнбеймен.
Ж и г ит 5
Муҳббаттан не зат күшли,
Пәсецлетип алдым исти,
Қемшилигим бар болса да,
Туралмайман көрмай сизди.
Қыз|
Ие пайда бос муҳаббатан,
Орын алып исте арттан,
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Мени сүйсец мийнетти сүй,
Бер қолынды азаматсад.
Қомбаиншы Қалбай менен салыкеш қыз Сулыўдыц айтысы
Ж и г и т:
Мацлайдан ағызғаи мийнет тер сулыў,
Мийнет тери тамған егис жер сулыў,
Салыньщ сәрдары саламатсыз ба?
Қөрисейик, қолыцызды бер Сулыў?
Қ ы з:
Шойын жүрек тулпар мииген ер жигит,
Қәдемин қайырлы болсын, кел жигит,
Өзициз де саў-саламат барсыз ба?
Көриссециз қолыцызды бер жигит?
Ж игит :
Суўдан көрицкиреп едиц қыйынды,
Сәл кешигицкнреп жапқа үйилДи,
Сәрдары Сулыў қыз «сары алтын» ныц?
Салыцныц жағдайы қалай.быйылға?
Қ ы з:
Қомбайншы Қалбай жол болсын сизге,
Қелген жумысыцыз сол ма еди бизге,
Суўдан қалып егинлерим жүритпей,
Қай ўақта қатардан қалып ем изге?

\

Ж и г и т:
Әй сулыў қыз, сөзлеримниц дурысы,
Ҳиижи салыцыздыц маржан гүриши,
Дастурханиыц көрки, дослықтыц сәни,
Халқымныц байлығы, елдин ырысы.
Қ ы з:
Олан болса ел исинен тайынба,
Қөрсет ерлигицди егин жайында,
www.ziyouz.com kutubxonasi

355

Күши қүдиретли, шойын жүрекли,
«Көк кораблин,» ди иске тайынла.
Ж и г и т:
Аўылына үлги етип исимди,
Өзине де өрнек қылып күшимди,
Салыкеш қыз не сыйьщ бар питкерсем,
Қыялындағыдай етип исицди.
Қ ы з:
Ер болсан ел хызметине еринбе,
Көз қысып көринген қызға берилме,
Саў болсақ аржағын көре берермиз,
Мийнетинди сицирип ал егинге.
Ж и г и т:
Келиссе талабым менен талайым,
Табыскер қыз ақылынды алайын,
Баҳаласан еткен мийнетлеримди,
Сенин комбайнын болып қалайын.
Қыз :
Ойлап көрсем езиқнин де, мениқ де,
Абырай-данқ, бахытымыз егинде,
Жуўмақлаўшы.жылы жетсен жениске,
Табылар Сулыўын, қыпша белинде.
Ж и г и т:
Ер жигиттин аўыз.бенен айтқанын,
Қөргеним жоқ орынламай қайтқанын,
Олай болса қолынды соз Сулыў қыз,
Егер ырас болса усы айтқанық.
Қ ыз :
Қолын-қолға, бармақ тийсе билекке,
Бара-бара жабысарсан жүрекке,
Қашып ҳеш жаққа да бармас Сулыўыц,
Салылар сепсимей түссе телекке.
Е к е ў и:
Табаннан ҳеш тапжылмастан тақ турып
Ислегенди басымызға бақ билип,
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Қуўантайық елимиздиқ ерлерин,
Егинниқ мол зүрәәтин тап қылып.
Жеқислеримизди шайырларымыз,
Жазып алсық қәлем менен хат қылып,.
Хош ҳаўаз қосықшы қыз, жигит, келин,
Айтып жүрсин көкирегине яд қылып.
Быйыл биз бәршеге үлги болайық,
Техникаға табысларды таптырап,
Съезд ҳүрметине алдымыздағы,
Уәдемизди орынлайық арттырып.
*

%

%

Қ ы з:
Жигит қайдан келип, қайда барасан,
Бизге билдирип кет, ҳаслы затықды,
Қөзиқ жүрегимнен өтер қарасақ,
Айтып кет, жигит сен, ырас атықды?
Ж и г и т:
Қелип кет деп, мени жолдан калдырған,
Шаўқым салып, сенбе мени шақырған,
Атым жылдырым ақыл есин алдырған,
Айтсам сол сорасақ, ырас атымды.
Қ ы з:
Сескенемен қулақ салсам, сөзиқе,
Қуўанаман кезим түссе, көзиқе,
Өзимди миясар, көрсеқ өзине,
Ашық болып сорап турман атықды?
Ж и г и т:
Еқиреп турғанықа рәҳим етермен,
Қочақ етсеқ қуўандырып кетермен,
Шыниан сүйсеқ, мәқсетиме жетермен,
Анламс, тықламас билсен атымды.
Қ ы з:
Ашығықман, сениқ ағалық қылсақ,
Гийнем барма, саған сақалық қылсам,
Умытпай ўәдени опалық қылсақ,
Айып етпе, айтып кетин атықды.
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Ж и г и т:
Еситкен тен, болмас, көрген көз бенен,
Сораған бир болмас, жүрген из бенен,
Уят болар сизди жықсам сөз беиен,
Асықпас, кешикпес дейди атымды.
Қ ы з:
Ақыллыман деп қәддицнен аспацыз,
Қец жолықды жигит өзин. қыспаныз,
Қуўсам қорқақшылық етип қашпацыз,
Айтсам мақул болар, еди атыцды.
Ж и г и т:
Саў басыма, душпан саўға салмаса,
Қол ҳәм аяқларым, сыныц қалмаса,
Әзирейли алқымымнан алмаса,
Адамға айтпаспан аиық атымды.
Қ ы з:
Өтирик айтпа, рас сөзден уялма,
Бирақ, ацсыз өз қаныца боялма,
Бизлерди қорқытып күшке буўсацда,
Әстелик пенен ақ, айтыц атыцды.
Ж и г и т:
Алыс жолдаи саған келген жаўшыман,
Ац аўлаған таўда жүрген аўшыман,
Жөн излеп жүрген бир, мен жолаўшымаи
Алмаебек, Таймасбек, дейди атымды,
Қ ы з:
Биреўдиц байлығына болмаспан бақыл,
Гүресте жығылар, ким қалса ғапыл,
Ҳақ адамныц болар мурады ҳасыл,
Айып болса да айтсац екен атынды.
Ж и г и т:
Жүрек туўлар зорлық келсе бир жанға,
Не айтсацда түсинбейди наданға,
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Ақырет азап, көп береди адамға,
Асықпас Айдынбай, дейди атымды.
Қ ыз :
Сен бузбақшы болдыц кеўил шадымды,
Душпанғада тыцлаттым мен, дадымды,
Ашыўландын айтсамда мен, атымды,
«Заўықпай» сорасақ ҳасыл затымды.
*

*

*

Жигит:
Қел дедин мен келдим сенин жанына, •
Қойма дилбар ҳайранлықта сен мени.
Бийҳўда от салма шийрин жаныма,
Мүтеж етпе жамальща сен мени?
Қ ы з:
Ашық болсан еки жаҳанда өзиме,
Майыл етсен шады шекер сөзиме,
Қылап етсец илмеймен ҳеш көзиме,
Қөрмегеймен, сүймегеймен мен сени!
Ж иг ит :
Гәп басласам саған өткен-кеткеннен,
Ҳақ жолында мәқсетине жеткеннен,
Яр деп ўатанымнан айрылып.кеткеннен,
Мәҳий табан қапа етпе сен мени?
Қыз:
Саған қарап көзлеримди сүзермен,
Сона яцлы суў көлинде жүзермен,
Уәдецди умытпа гүдер үзермен
Жцгит болсац зарландырма сен мени?
Ж и г и т:
Жол сорасац мен ярымды излермен,
Қара көзли дилбарымды излермен,
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Вул дүньяда өз ярымды излермен.
Бийопа болсан. сүймеймен мен сени.
Қ ы з:
Таппадым мен сендей тен ҳәм тусымнан,
Сени көрип кеттим ақыл-ҳуўышымнан,
Жигит болсан ирикпе жүрек йошымнан,
Шын кеўлиннен сүйген болсан сен мени.
Ж и г и т:
Зар урып келдим мен еситип зарыцды,
Опадарлық қабыл етсен ярынды,
Берип турман саған ыҳтиярымды,
Сүйсец қушақ ашып қабыл ет мени?
Қ ы з:
Сен жетпесец мениц көцил шадыма,
Талай жыл шыдадын еткен дадыма,
. Әўелден мен ашық едим атыца,
Сүймей алдап келип жүрме сен мени!
Ж и г и т:
Бир сениц жолыца қойып басымды,
Излеп келдим саған берип ықласымды,
Көрмесециз көзден аққан жасымды,
Мунайаман сүймесениз сен мени.
Қ ы з:
Саған өтсе жолдыц узақ соншасы,
Мен ҳәм сол бостаннын гүлдиц ғумшасы,
Уәде бузсан өзицизде оншасы,
Сүйип турман ғошшақ жигит мен сени.
Ж и г и т:
Қабыл етсен мени жолға басларсац,
Яр етпесек муцды көзди жасларсан,
Я өлтирип, я зынданға тасларсан,
Сәўер яр деп излеп келдим мен сени.
Зв@
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Қ ы з:
Қайғы ҳәсирет ҳеш шықпаса кеўлимнен*
Айралық ашшыдур бәлки өлимнен,
Қеўил ашып шәмен байла гүлимен
Бағыма бағман етемен мен сени.
Ж и г и т:
Бир баста өлим бар гуманым жоқдур,
Яр жолында өлсем әрманым жоқдур8.
Теўекел етпесен дәрманым жоқдур,
Сүйдим дедим сүйип турман мен сенн.
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1939 ж. Халық аўызыиан жазып алған. Гайыпов Б.
13. 1—«Әжинияз бенеп Мецештиц жумбақ айтысы. 2—
Әжшшяз шайырдьщ жумбақ айтысы. Бул Баскаковтыц «Каракалпакский язык. 1-том, АН СССР, Москва, 1951, стр. 12,» деген мийнетинен жазып алынды.
14. «Әжииняз шайыр менен Қыз Мецештиц айтысы.
1957 ж, Шымбай районы Әбдимуратов Турсынбақыйдыц дала жазыўы. Инв. № 23417.
15. Әжинияз Қосыбай улы. «Тацламалы шығармалары.
ҚҚМБ. Нөкис — 1960 ж.
16. Әжинияз бенен Қыз Мецештии. айтысы. 1960 ж. Ж.
Әбдикаримовтын дала жазыўы. Инв. № 136806.
17. Әжинияз бенеп Қыз Мецештин айтысы.
1962 ж.
Ипв. № 1097.
18. Әжииияз (Зийўар) «Қарақалпақстан» баспасы Нөкис
— 1965 ж.
19. Әжинпяз «Қарақалпақстап» баспасы. Нөкис— 1975 ж.
20. Қарақалпақ қызы Дәме мснен қазақ шайыры Мәнсүрднц айтысы (1-вари'анты) «Әмудәрья» журналыпын, 1969 ж. № 11 сапыпаи алынды.
22. Улбийке менен Манкел гсдейдиц айтысы. Айтыстыц
бирпиши томыпан алымды. Қазақтыц мәмлекетлик
көркем әдебнят баспасы. Алматы — 1964 ж.
23. Қулымбет пеиеи Кердери Әбиўбәкирдин айтысы. Айтыстыц екинши томыпан алынды. «Жазыўшы» баспасы. Алматы — 1965 ж
24. Өтеш пснен моллапын қәм Сапекениц айтыслары.
1957 ж. Тахта көппр райопы «Правда» бөлиминиц
№ 5 брмгадасыида пслсўшн Мүйтен урыўыныц, тели
тийрссн Үббпппнзов Пазылбектен ж-азып алған А. Қаримовтыц дала жазыўы. Имв. № 37397.
25. Ереке мсиеп Қоразбектпц айтысы, «Қыз бенен Ораздыц аптысы, «Қыз бснси Қара кисиниц айтыслары>
1963 ж. МоГшақ районы. Минажатдийин НизаматдиГпшоптыц дала жазыўы. Инв. № 50414.
26. Бсрдақ шайырдыц «Мүйлен» деген биринши ҳәм
I
екшшш айтыелары.
1939 ж. Орынбек Қожуровтьщ
I дллп жазыўы. Ипв. № 1154.
27. Өтеш шайырдыц «Бердақ бақсыға жуўап» айтысы.
1939 ж. О. Кожуровтьщ дала жазыўы, Инв. № 1154.
Госархив.
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28. Өтеш шайырдыц келини менен айтысы. 1962 ж. Моймақ районы Қазақ дәрья аўыл совети «Қоммунизм»
|
колхозы Бийбихан Қудайназаровадан жазып алынған. Инв. № 87342.
2 9 . «Ешки менен қойдьщ айтысы» 1957 ж. Тахта көпир»
районы Т. Бегжановтыц дала жазыўы. Инв. № 54364.
.80. Балалар ойыныидағы «Түлкишек», «Айқулаш» айтыслары «Адам менен ҳайўанат ҳәм тәбият арасындағы
айтыслар. 1963 ж. Минажатдийпн Нпзаматднйиновтын дала жазыўы. Мойнақ районы Ипв. Аг° 50410.
81. Бердақ шайыр менен сүйген қызынын айтысы. Минажатдийин Низаматдийиновтын үй архивинен алымды.
82. Сарыбай Оразша улыныц Шымшық пепен айтысы Қ.
Әйимбетовтып, дала жазыўы. Инв. Аг» 1108.
83. Алтын менен Сейдалыныц айтысы. Айтыстыц екинши
томынан алынды. «Жазыўшы» баспасы, Алматы —
1865 ж.
34. Аяпберген шайырдыц «Мәтеи шайырға
қайтарған
жуўабы» Аяпбергеп Муўса улыныц шығармалары
1960 ж. Баспаға таярлағанлар М. Нурмухамедов, Н.
Жапақов, А. Қаримов.
35. Аябергеннин Бегим бақсы мепен айтысы. 1960 ж.
Ж. Әбдикарммовтыц дала жазыуы. Инв. № 36806.
.36. Аябергенниц Ибнрайым молла мепен. айтысы 1959 ж.
С. Абдуллаевтын дала жазыўы, ипв. Ад 37452. Мойнақ районы.
^
37. Дәўлетияр Қасымовтыц Әлимбет Байманов, Валийюллин, А. Бегимов пенен айтыслары 1960 ж. 'Гахта
көпир районы Н. Қамаловтыц дала жазыўы. инв.
№ 34 658.
38. 1. Сыдық шайырдыц қызлар менен, Молла Дилим менен айтыслары 1962 ж. Нөкис қаласй Мшнажатдийин
Ннзаматдийиновтын дала жазыўы. Инв. А'» 50410.
№ 2 тетрадь.
89. 1. Қарақалпақ халық шайыры Т. Жумамуратовтыц
қазақ шайыры Умбеталы менен айтысы. 2. Тилеўбергенниц Палман менен айтысы. Тажетдийин менен
Тилеўбергенниц ҳәзил айтыслары. Тплеўбергеипиц
қазақ шайырлары менен айтыслары. Топламды дүдиўши М. Низаматдийиновтыц үй архивинен алыиды.
40. «Жездеси менен қыздын айтысы М. Низаматдийиновтын, үй архивинен алынды.
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'41.

42.
43.
44.

45.

46.

47.
48.

49.
^

Бегжан менен Муўсаныц айтысы 1962 ж. Мойнақ районы. Қазақдәрья а/с. Исақ Нағметуллаевтын дала
жазыўы. Инв. № 35386.
«Жигит пенен қыздын айтысы» Жанабай Сапаров.
«Шоманай» роман. «Қарақалпақстаи» баспасы. Нәкис. 1973 ж. 207—209-бетлер.
Шопан менен Хийўалы қыздын дәсме-дәс айтысы.
М. Иизаматдийиновтын үй архивннен алынды.
1. Қазы Мәўлик пенен Сапиўра қыз айтысы, С. Мәжитовтын саўал жуўап айтысы. 2. Мамбетнияз шайырдын ахун Төренияз болысқа айтқаи жумбагы»
1934 ж. профессор А. А. Соколоз Шымбай райопы,
Тахта көпир районы, плаклы илимий зкспединпя ўақытыпда Аббаз шайыр Дабыловтыц аўызынан жазып
алғап Қ. Әйимбстов. Ипв. № 1107139.
1. Садық шайыр менен Рам шайырдыц жумбақ айтысы. 2. Рахмаи менен айтыста ядымда қалғанлары.
3. «Антыс». 4. «Еки достын айтысы». 5. «Қөкнаршы
менен Қөкнардын айтысы». 6. Анасы мепен бөбектын
айтысы». 7. «Баласы менен кемгшрдин айтысы. Бүл
айтысларды 1969 ж. Нөкис қаласынын «N"9 116 Садовая көшесипде туратуғын Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры Садық Нурымбетовтан жазып
алғап М. Низаматдийиновтыц үй архивннеи алынды.
1. Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры
Аббаз Дабылов пенен шайыр ҳәм жазыўшы Ж. Аймурзаевтыц айтысы.
2. Қазақбай шайыр менеи Сейфулғәбийит Можитовтын хат арқалы сораў-жаўап айтысы. 1952 ж. Нөкис
қаласы. Д1айыр Аббаз Дабыловтын аўызынап жазып алған М. Низаматдийиновтыц үй архивинен
алынды.
Алтынай менен Елмураттыц жумбақ айтысы. 1963 ж.
Майиақ районы. М. Низаматдийиновтыц дала жа.
зыўы. Инв. № 50418.
1. Мамық қыз бенен Молла Омардын жумбақ айтысы,
2. Омар менен Ермағанбеттиц жумбақ айтысы.
3. Ермағапбет шайырдын қыз бенен жумбақ айтысы.
М. Пнзаматдийиновтыц.үй архиминен жазып алынды.
«Қыз бепсп жигиттиц айтысы. 2. Ери менен ҳаялыныц
аГпысы. 1949 ж. Шымбай районы. С. Қамаловтыц дала жазыўы. Инв. № 4116. № 2 тетрадь.
365
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50. Қыз бенен жигиттин айтыслары №№1 ҳәм 2-айтыслар 1958 ж. Сборник стихов сказителей до революционных каракалпакских поэтов собиратель Абдимуратов Турсынбакый. Инв. Лг9 23417.
51. «Қыз бенен жигпттиц айтысы» 1963 ж. Мойнақ, Хожели райоиы, Қ. Мамбетназаровтьщ дала жазыўы.
Инв. № 50411.
Б2. 1. Қомбайыншы Қалыбай менен Салыкеш'қыз Сулуўдыц айтысы. 2. Шайыр қыз Оразгүл Отемуратованыц колхоздыц басшылары менен айтысы. М. Низаматдийиновтыц үй архивинен алынды.
53. Аяз—баба менеи балдлардыц айтыслары. Халық аўызынаи жазып алған М. Иизаматдийииов.
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