www.ziyouz.com kutubxonasi

Ө ЗБ Е К С Т А Н И Л И М Л Е Р А К А Д Е М И Я С Ы Н Ь Щ
ҚАРАҚАЛПАҚСТАН БӨ ЛИ М И
КАРА ҚА Л П А Қ Г У М А Н И Т А Р И Л И М Л Е Р
И Л И М И Й -И З Е Р Т Л Е Ў И Н С Т И Т У Т Ы

ҚАРАҚАЛПАҚ
ФОЛЬКЛОРЫ
Көп томлық
5 7 —6 6 -т о м л а р

НӨКИС «ИЛИМ» 2013

www.ziyouz.com kutubxonasi

ББК 82.3 (5Ў-6К)
К 59
Қарақалпақ халқыньщ оғада бай руўхый қәдириятларыныц ажыралмас бир бөлеги есапланған
халық аўызеки дөретпелери, соныц ишинде халық дәстанлары, мындаған жыллар даўамында
әўладтан-әўладқа, атадан-балаға өтип, ец қәдирли халық ғәзийнеси сыпатында изин жоғалтпай
киятырған, тәрбиялық әҳмийети күшли бийбаҳа мийрас болып есапланады. Мәмлекетимиз өз
ғәрезсизлигине ерискеннен кейин усы ата мийрасларымыз қайта тикленип, бүгинги күнимиз,
ертецимиз, келешегимиз ушын, мәмлекетимиздиц, жәмийетимиздиц қәлиплесиўи, беккемлениўи
ҳәм раўажланыўы ушын хызмет ететуғын күдиретли күшке айланды.
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кецеси ҳәм Ҳүкиметиниц қоллап-қуўатлаўы менен
басланған «Қарақалпақ фольклоры»ныц 100 томлығын баспадан шығарыў жумыслары азат,
еркин Ўатанымыздыц руўхый күш-қүдиретин буннан былай да арттырыў, ата-бабаларымыздан
мийрас болып киятырған руўхый қәдириятлары мы зға жацаш а нәзер таслап, олардыц мол
мүмкинҒшиликлеринен халқымыздыц келешеги ушын пайдаланыў, миллий сана-сезимлеримизди
байытып, миллийлигимизди терецирек ацлаў, инсанларды, биринш и нәўбетте, жас әўладты
туўылып-өскен Ўатанға, халыққа садыкдық руўхында тәрбиялаў жолындағы жаца қәдем болып
есапланады.
Нәзерицизге усынылып атырған усы басылымға «Едиге» дәстаны (Ерполат жыраў), «Мәспатша»
( Төре жыраў), «Мәспатша» ( Қыяс жыраў), «Мәспатша» ( Әбдимурат жыраў), «Ғәрип ашық»
(Қазы Мәўлик), «Өтеш батыр» (Балтабай Юлдаьиев), «Маликайы Зуҳрия», «Қарабек» (Курбанбай
Саманбаев), «Бекимбет бақыныц баязы» (Рәмберген Хожамбергенов), «Гүл — Сәниўар» (Айтбай
Балтабаев) дәстанлары киргизилген. Дәстанлар қолжазба нусқалар тийкарында қайта таярланды,
бурын баспа жүзин көрген вариантларда қалдырылып кеткен, өзгертилген текстлер қайта тикленди
ҳәм өзгериссиз жиберилди.
Бул дәстанлардан халқымыздыц аўызеки дөретпелерин жаца дәўир көзқарасынан үйрениўди
максет еткен алым ҳәм изертлеўшилер, оқытыўшы ҳәм талабалар, руўхый-мәдений мийрасларымыз
бенен қызығыўшы кец жәмәәтш илик ўәкиллери пайдаланы>п>1 мүмкин.
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«Ҳәр қандай халық яки миллеттиқ
мәнаўиятын оныц тарийхынан, өзине тән
үрп-әдет ҳәм дәстүрлеринен, турмыслық қәдириятларынан бөлек ҳалда көз
алды м ы зға келтирип болмайды. Бул
багдарда, әлбет т е, мәнаўий мийрас,
мәдений байлықлар, әййемги тарийхый
естеликлер ец әҳмийетли факторлардыц
бири болып хызмет етеди».
И СЛАМ КАРИ М ОВ

Халқымыздыц атадан балага өтип киятырган руўхый мийрасларын қәстерлеў,
оларды мәцгилестириў мәселелери бугинги күнде бизиц ҳәрбиримиздиц миннетли
ўазыйпаларымыздыц бирине айланып атырганлыгы тосыннан емес. Себеби, узақ,
машақатлы әсирлер даўамында қолымызга киргизген миллий гәрезсизлигимизди
беккемлеў ҳәм раўажландырыў ушын ата-бабаларымыздыц тарийхый турмыс қәлпин,
басып өткен жолларын, урп-әдетлери менен дәстурлерин, дуньяга көзқарасларын, өзара
қарым-қатнасларын терецнен уйрениў арқалы гана биз өзимизге тән мунәсип туўры
жол тацлаў имканиятына ийе боламыз. Ҳала берсе, бул ҳасыл мийрасларды ҳәзирги
ҳәм келешек әўладларга саўга етиў мақсетинде бизиц әждатларымыздыц руўхый
жетискенликлерин улыглаў, оларды дуйым журтқа жәриялы етиў жуўапкершилиги
өз алдына ислениўи зәрур болган талапларды келтирип шыгарады.
Усындай ийгиликли нийетлеримизди әмелге асырыў барысында Қарақалпақстан
Республикасы Жоқаргы Кецеси менен Ҳукиметиниц қоллап-қуўатлаўында ҳәм
Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы Илим ҳәм технологияларды
раўажландырыўды муўапықластырыў Комитетиниц инновациялық грантлары
жәрдеминде, сондай-ақ, көптомлықты баспадан шыгарыўга жәрдем етип атырган
кәрхана, мәкеме ҳәм шөлкемлер менен фермер хожалықлары басшыларыныц қалыс
хызметлери нәтийжесинде қарақалпақ халық дәстанларыныц 56 томын шыгарыўга ерисилди. Ҳәзирги сизиц дыққатыцызга усынылып отырган гезектеги халық
дурданалары усы қарақалпақ халық дәстанларыныц даўамы болып есапланады. Биз
буннан кейин де дәстанларды жәриялаў жумысларын даўам ете бериўимиз мумкин.
ӨзР ИА КБ фундаментал китапханасыныц қолжазбалар фондында еле жәрияланбаган
көп вариантлы дәстанлардыц бирнеше нусқалары («Қоблан», «Едиге», «Ғәрип ашық»
ҳәм т.б.) сақлаўлы. Оларды жәриялаў имканиятларымызды ўақытша шеклеп турыўга
туўра келеди, себеби биз қолжазбалар фондынан орын алган аз вариантлы дәстанларды
толық ҳалында оқыўшылар қәўимине усыныўды мақул көрдик.
£>'ул ва сы лы лгны ц н л ип е гптп ө я е е т е л и к л е р и н и ц б и р ч , б и з и ц м и л л и й р у ў х ы й д ү н ъ я м ы з г (1
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толық ҳалында жәриялаўды дыққат-итибарга алганымызда болып табылады.
Сондай-ақ, «Ғәрип ашық» дәстаныныц кец көлемли ҳәм көркем варианты белгили
шайыр, қыссахан Қазы Мәўлик тәрепинен қайта исленген нусқасы менен жиберилип
атыр. Бул дәстанлар жеке миллий сыпатларга бай болып, халқымыздыц тарийхый
турмысынан, кунделикли кеширмелеринен, үрп-әдет, салт-дәстурлеринен көп гана
қунлы маглыўматлар бере алады. Басылымнан орын алган басқа дәстанлар бурын
жәрияланбаган жеке-сийрек ушырасатугын аз вариантлы эпикалық дөретпелерден
ибарат.
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«Едиге» дәстанынық Ерполат жыраў варианты еқ дәслепки баспа жузин көрген
муқаддес китапларымыздық бири. Оны белгили фолъклоршы алым Қ.Айымбетов 1929ҳәм
1934-жылы Ерполат жыраўдан еки мәртебе жазып алган. Кейин усы вариант Москвада
(1937-ж.) «Көркем әдебият» баспасында китап етип шыгарылды. Ҳәзир дәстаннық
қолжазба нусқасы (инвентаръ №1084) ӨзР ИА ҚБ фундаментал китапханасынық
қолжазбалар фондында сақланбақт а. Бул нусқа 1990-жылы Қ Б айниязовт ы қ
таярлаўында қайта жарық көрди. Дәстаннық бул варианты халықлық сөйлемлерге жудә
бай. Әсиресе, нақыл-мақаллар, ушырма сөзлер дәстаннық мазмунлық ҳәм көркемлик
жақтан жетилисиўине тийкар болган. Жыраўдық ата мийрас руўхый мулкимизге
садықлыгы айқын сезилип турады.
«Мәспатша» дәстанынық Төре жыраў варианты Қаллы Айымбетов тәрепинен
1934-жылы жазып алынган. Ҳәзир усы варианттық кирилл имласындагы нусқасы ӨзР
ИА ҚБ фундаментал китапханасыньщ қолжазбалар фондында (Р-82а, инв. №37406)
сақланбақта. Бул вариант бурын жәрияланбаган, мазмунлық жақтан «Мәспатша»
дәстанынық басқа вариантларына огада жақын. Бирақ, атқарылыў, ўақыяларды
байланыстырыў, қаҳарманлар образларын дөретиў өзгеш еликлеринде идеялық
турақлылық сақланган ҳалында жыраўдық жеке дөретиўшилик шеберликлери көзге
тасланады. Профессор К-Айымбетов Төре жыраўдан алган маглыўматлар тийкарында
«Мәспатша» дәстанынық екинши бөлими бар екенлигине дыққат аўдарган еди. Бирақ,
жыраў дәстанды толықтырыўга улгере алмай қалган. Солай да болса, дәстаннық бар
нусқасынық өзи де миллий руўхый тусиниклеримизди байытыўга хызмет ете алады.
«Мәспатша» дәстаныныц Әбдимурат жыраў варианты еқ қысқа вариантлардық
бири. Көлеми қолжазбада 87 бет. ӨзР ИА К Б фундаментал китапханасынық
қолжазбалар фондында сақлаўлы бул нусқаны (Р-826, инв. № 73) тахтакөпирли
Әбдимурат жыраўдан С.Мәўленов ҳәм Ш.Хожаниязовлар 1938-жылы жазып алып,
«Әдебий альманах» басылымынық 1939-жылғы 1-2 санларында жәриялайды. Дәстан
көркемлик жақтан бирқатар өзгешеликлерге ийе. Дәстаннық улыўма мазмунына
тән болган гейпара сюжетлер менен эпизодлар қысқартылып қалдырылган. Бирақ,
тийкаргы сюжетлик желис, ўақыялардық избе-излиги, қаҳарманлардық образларына,
көркемлигине, идеясына байланыслы жетерли маглыўматлар орын алган. Дәстаннық
көркемлиги менен ўақыялардық баянланыўында атқарыўшынық дөретиўшилик өнерге
жеке қатнасы айырымланып турады.
«Мәспатша» дәстанынық Қыяс жыраў жырлаған нусқасын 1956-жылы фольклоршы
А.Кәримов жазып алып, 1958-жылы жеке китап етип шыгарган. Бул вариант
1982-жылы «Карақалпақ фолъклоры» көптомлыгынық 10-томында басылып шықты.
Изертлеўшилердиқ тастыйықлаўынша, дәстаннық дөрелиўи Х У П -Х ҮШ әсирлерге
туўры келип, ондагы ўақыялар Бухара қарақалпақларынық арасында болып өткен.
Дәстанда Бухара сорамындагы Кенегес елинде туўылып өскен Мәспатша исмли
жигиттиқ тусинде көрген ашыгына қолы жетиўи ушын оны излеп жолга шыгыўы
ҳәм усы сапар даўамындагы басынан кеширген ўақыялар сәўлеленеди. Ўақыялар
органикалық байланыста баянланган болып, онда халықтық бай дәстурлери менен
турмыс жагдайлары көркем суўретленип берилген. Дәстан мазмуны өз журек ҳәмирине
бойсынган жас жигиттиқ барлық тосқынлықларды жеқип, қыйыншылық пенен болса да
арзыў-нийетине, мурат-мақсетине жетиўи менен жуўмақланады. Баспага жиберилип
отырган бул нусқа ӨзР ИА КБ фундаментал китапханасынық қолжазбалар фондында
(Р-82в, инв.№18547) сақланбақта.
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«Маликайы Зухрия» дәстаны қыссаханлық жолы менен атқарылып келген дөретпелер
қатарына киреди. Бул дәстанныц усы басылымга жиберилип атырган араб имласындагы
нусқасы (Р-317, № 98352) бурын жәрияланбаган, авторы яки атқарыўшысы туўралы
маглыўматлар жоқ. Қолжазбаны араб имласынан кирилл имласына илимий хызметкер
А.Р.Идрисов көширип, баспага таярлады. Қолжазбалар фондында бул нусқадан
тысқары 1961-жылы А. Балтабаевтан Камал Әбибуллаев тәрепинен жазып алынган
нусқа (Р-317, № 77464) сақланбақта. Мазмуны жагынан лирикалық (ашықлық)
руўхтагы дәстанлар қатарынан орын алады. Ондагы ўақыялардыц баянланыў усыллары
китабый-жазба дәстанларга тән болган қос ашық-машықтыц бир-бирине болган
туйгы-сезимлерин тәриплеўден ибарат. Дәстан сюжетлеринде аўызеки шыгармаларды
дөретиў усылларыныц үлгилери, миллий үрп-әдет ҳәм салт-дәстүрлеримиз туўралы
маглыўматлар жийи пайдаланылган.
«Қарабек» дәстаны 1960-жылы атқарыўшы Қурбанбай Саменбетовтан профессор
Қабыл Мақсетов тәрепинен жазып алынган. Бул халықлық дөретпе ӨзР ИА ҚБ
китапханасыныц қолжазбалар фондында сақланбақта (Р-468, №176411). Бурын
баспада жәрияланбаган жеке вариантлы дәстанлардыц бири. Онда ертеклик сюжетлер
басым орын ийелейди. Қаҳарманлардыц мурат-мақсетлерин әмелге асырыў жолындагы
қыйыншылықларга төтепки бериўи гайрытәбийий күшлердиц жәрдеми менен әмелге
асатугын ертек-дәстанлар қатарынан орын алады. Ўақыялардыц қызықлы, ықшам
халықлық сөйлеў тилиниц үлгилери шебер ҳәм орынлы пайдаланылган.
«Гәрип ашық» дәстаны Шыгыс халықларына кец тарқалган лиро-эпикалық
дәстан саналады. Дәстанныц қарақалпақша бирнеше версиялары бар. Соныц ишинде
ец көлемлиси ҳәм қарақалпақ қыссаханлары тәрепинен көп атқарылган версиясы
көрнекли шайыр, халық агартыўшысы Қазы Мәўлик тәрепинен толықтырылган нусқа
болып табылады. Бул версияныц жүзеге келиўи жөнинде Қазы Мәўликтиц (Мәўдит
Бекмуҳаммед улы) өзи баласы Абдулла менен сәўбетинде «...жас жигит ўақтым еди.
Гүрленге дайыларыма қыдырып бардым. Ҳәзирги өзиц билетугын бөлем Мәтяқыптыц
аўылында жасайтугын дайыларымда бир қыз бар екен, өзи талыбы-илим ҳәм хошхат,
меннен еки жас шамасында үлкен екен. Жүдә ақыллы, ийбели бул қыз көп китапларды
жыйнаган. Маган бул мақул келип, бул китапларды оқып миназараларга машгул болып,
шамасы бир ай ҳәмсәўбет болып елге қайтпақшы болдым. Бул қыздыц маган жақсы
мүнәсибетте болганы соншелли, китапларынан керегинше алыўыма руқсат етти.
Әсиресе, «Ғәрип ашық» дәстаныныньщ бирнеше түрли нусқасын әнжам еткен екен.
Мен сол нусқалардан бирнешеўин сорап алдым. Әне, енди Шымбайга келип, өзимниц
оқып жүрген нусқамды да қосып, бир жылдан кем ўақыт ишинде әнжамлап, бир китап
етип сарраслап жазып шыгардым. Енди бул китап Шымбай халқына тарқап, кәтиплер
қолдан-қолга көширип жазып, Хожелиге, Қоцыратқа шекем барып жетти. Мине,
қолымыздагы «Ғәрип ашық» — усы» деп маглыўмат береди. Әлбетте, «Ғәрип ашық»
дәстаны Орта Азияга «халық китаплары» сыпатында да кец тарқалган дәстанлардыц
бири.
1985-жылы жарыққа шыққан «Қарақалпақ фольклоры» көптомлыгында дәстанныц
Ә.Шамуратов, ҲАбутов, Ж.Бабаниязов, Н.Қошекенов, Ә. Тарийхов тәрепинен айтылган
нусқалар пайдаланылган. Бирақ Қазы Мәўлик варианты ҳәзирге шекем жәрияланбаган
нусқалардыц бири екенлиги белгили. Дәстан китабый тилде дөретилген болып,
қыссаханлар арасында көп атқарылган. Сонлықтан онда Орта Азияга тарқалган
«түрки» деп аталган жазба әдебий тилдиц элементлери басым. Дәстаннныц Қазы
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Мәўлик атқарган ҳәм қайта ислеп шыққан версиясы шайырдыц баласы Абдулла
Ҳәбибуллаевтыц қолында сақланып келген еди. «Ғәрип ашық» дәстаныныц бул варианты
илимий жәмийетшиликке бурыннан белгили. Усы нусқа шайырдыц ақлыгы Пайзулла
Ҳәбибуллаев тәрепинен Өзбекстан Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлиминиц
фундаментал китапханасыныц қолжазбалар фондына 2012-жылы тапсырылды
(Инв.№182154) ҳәм туцгыш мәрте жәрияланбақта.
«Гүл — Сәниўар» дәстаны халық арасына қолжазба туринде тарқалып, көбинесе
қыссаханлар тәрепинен атқарылып келген дөретпелердиц бири. Дәстан рәўийлер
(нәсиятлаўшылар) тәрепинен баянланган халық рәўиятлары тийкарында жүзеге
келген. Изертлеўши Т.Айтановтыц маглыўматларына қараганда, дәстанныц дәслепки
жазба вариантларыныц бири X V III әсирде жасаган қарақалпақ шайыры Шайдайы
қәлемине тийисли болган. Шайдайы нусқасы бақсылар ҳәм қыссаханлар атқарыўында
галабаласып, халық арасына белгили дәрежеде тарқалган. Дәстанныц қолжазба
түриндеги түпнусқасы Ийшанқала уламаларын қуўдалаў дәўиринде жоқ етилген.
«Гүл — Сәниўар» дәстаныныц баспага жиберилип отырган бул нусқасы К. Әбийбуллаев
тәрепинен Айтбай Балтабай улынан жазып алынган ҳәм ӨзР ИА ҚБ фундаментал
китапханасыныц қолжазбалар фондында (Р-16, инв.№172908) сақланып келмекте.
Буннан тысқары, дәстанныц М. Сейдаметовтан жазып алынган көлеми киши нусқасы
да бар (Р-312, №99426). Дәстанныц баянланыў стилинде китабый тил элементлери
айқын байқалып турады. Бул оныц жазба түрде дөретилгенлигине ҳәм оныц тилстилиниц сақланыўында қыссаханлардыц үлеси үлкен болганлыгына дәлил болады.
Дәстан ўақыялары Сәниўар ҳәм оныц гайбана сүйген қызы Гүл ортасындагы ашықлық
мүнәсибетлерине қурылган.
«Бекимбет бақыныц баязы» деп аталган шыгарма халық арасына аўызеки
атқарыўшылар арқалы тарқалып келген дөретпелерден. Оны қыссаханлардан
тысқары, фолъклорлық үлгилерди яд билиўши ҳәм ҳәзиржуўап сөз ийелери саналган
жуўабыйлар, нақылшылар, тымсалшылар ҳәм ертекшилер атқарып келген. Бул шыгарма
халық поэзиясыныц дәстүрий үлгиси болганлықтан «баяз» деп аталганы менен де,
дәстан жанрыныц талапларына да жуўап беретугын дөретпелер қатарына киреди.
Сонлықтан оны жазып алыўшылар шыгарма атамасына «дәстан» сөзин де тиркеген.
Айтыўшылардыц маглыўмат бериўи бойынша, дәстанныц дәслепки шыгарыўшысы
(авторы) Бекимбет бақы исми менен белгили халық дилўарларыныц бири болган. Ол
өзиниц өмир тәжирийбесинен түйген ҳәм өз басынан кеширген ўақыяларды, ендиги
алдында боласы ислерди де алдын ала болжап, усы шыгарманы дөреткен. Оны өз
изине аманат етип жазып қалдырады. Бекимбет бақы дүнъядан өткеннен кейин
жүз берген ҳәдийселер ҳақыйқатында да оныц ойлаганындай болып шыгады ҳәм бул
шыгарманы халық арасынан шыққан ертекши-нақылшы ядый адамлар, қатықулақ
инсанлар көпшиликтиц алдында жасларга нәсият сыпатында айтып берип жүреди. Бул
дөретпениц ертек варианты да бар болып, ол 20 томлық «Қарақалпақ фольклоры»ныц
1-томында жәрияланган.
Дәстанныц бул вариантын халық мийрасларын жыйнаўшы Рәм шайыр (Рәҳимберген
Хожамберген улы) Шоманайлы Ережеп ертекшил деген қат ы қулақ қарияныц
айтқанынан ядлап алып хатқа түсирген ҳәм ӨзР ИА ҚБ фундаментал китапханасыныц
қолжазбалар қорына тапсырган (Р-384, инв.№ 169635).
«Өтеш батыр» дәстаны деп аталган шыгарма X IX әсир соцы
XX әсир басында
болып өткен ўақыялар ҳаққында дөретилген. Дәстан қаҳарманлары да ҳақыйқатында
—
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тарийхта болган тулгалар. Дәстанныц бас қаҳарманы Өтеш батырдыц заманласлары
оны тәриплеп, халық қоргаўшысыныц көзи тирисинде-ақ қаншама ацызлар, қосықлар
шыгарады. Сол дөретпелер аўыздан-аўызга көшип, журтшылық арасына кецнен
тарқалып кетеди. Халық ишинен шыққан шайыртәбият адамлар оны тагы да
толықтырып жырлап, байытып барган, оны дәстан ҳалына жеткерген. Өтеш батыр
ҳаққында жырлаўшылардыц бири қарақалпақ халқына Балтақ шайыр исми менен
белгили болган сөз шебери.
Балтақ шайыр (Балтабай Юлдашев) өзи балалыгында еситкен Өтеш батыр
туўралы тарийхый гуррицлер менен қосықларды ядлап, оган өзиниц дөреткен Қанлыкөл
аймагыныц өтмиши жөниндеги ҳәдийселерди де қосып, жаца нусқаны жузеге шыгарады,
оныц тарқатыўшысы да өзи болады. ӨзР ИА ҚБ илимий хызметкерлериниц сораўы
бойынша Балтақ шайыр өзи атқарган «Өтеш батыр» дәстанын 1985-жылы Илимий
китапхананыц қолжазбалар фондына тапсырган (Р-495, инв.№ 176438).
Дәстанлардыц гезектеги томларын баспага таярлаўда Өзбекстан Республикасы
Илимлер Академиясы Қарақалпақстан Бөлими Қарақалпақ гуманитар илимлер илимийизертлеў институтыныц илимий хызметкерлери: филология илимлериниц кандидатлары
А.Альниязов, Ж .Хошниязов, П.Нәж имов, Қ.Бекбергенов, илимий хызметкерлер:
А.Идрисов, Т.Қанаатов, А.Қалендерова, компьютер операторлары Б.Сейтбекова,
З.Аманбаевалар қатнасты.
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I Бөлим

Д аба Түюаи Әзииз «Кубыр» деген әўлийеде денесине түк шығып жүретуғын еди. Сонда бир булақ
суу бар еди. Сол булаққа үш кептер жыл он еки ақда бир келетуғын еди. Ол кептер емес еди пери
Г й и ^ р и н ™ Г „ ™ ” ер кептер больш келип- су?га шомылып атырранда
Перилер:
— Бизиқ кийимлеримизди бер,—деди.

™ ;РДы „

м ағ7н?^дедиеРеЙИН' ^
еКеўИЦНИН кентер липасынызды берсем, биреўицизди берип кетесиз бе
Олар:
— Мақул — деди.
Сөйтип биреўин ҳаяллықа алды.
Пери айтып еди:
,7 Менип саған қоятуғын төрт шәртим бар, мине сол шәртлерди орынласац, мен — сеники. Әгер
ол шәртлерди орынламасац, мен саған жоқпан.
Р
Биринши — жүргенде өкшеме қарама.
Екинши — суўға түскенде үстиме кирме.
Үшинши — қолтығыма қол салма.
Төртинши — жума күни басымды жуўаман, сонда үстиме кирме, — деп еди.
Аяғына карап көрсе, өкшеси жоқ екен. Қолтығына қол салып көрсе, қанаты бар екен Суўға
түскенде қарап көрсе, қарынларын ақгарып жуўып отыр екен. Жума күни басын жуўғанына қа^ап
көрсе, геллесин қопарып алып, шашын алтын тарақ пенен тарап отыр екен
Пери:
п а - СеН маған жоқ’ мен саған жок- Ишимде алты айлық балац бар. Сол баланды пәлен күни
пәлен деген дарақтьщ түбинен таўып ал, — деп ушып кете берди
С
Г

ааманда Туман 7ОЖа дегеннин шорысы перинин бала туўып атырғанын көрди. Пери шорыны
конды- ПеРи ҚОЗДен ғаиып болды. Бала көрмеген шоры мумдай ерип, баланы көтерип
қолына алды, шорыныц емшеги ииди. Баланын аўзына салып еди, бала үш мәртебе сорыды, өзиниц
ууған анасын еме алмаи қалды. Шоры баланы Туман хожанын ҳаялына әкелип берди Туман хожаЙ Г ҒаНДа 1УУИШ балам>> деп’ жалғаннан ятын қойдыраман деп Тоқтамыс ханньщ алдына барды'
етшаНП ^ ! ^ б 1м а ғ ^ н а т 1Ла^Ы
бизиҚн-Деп жалғаннан даў салды. Екеўи де ханға барып арыз
Патша б Г н ь Г Г ы Г Х ы
¥СТИНДе " ерИНИН
квй"е™н
— Адамыйзаттыц кийими ийне менен, периниц кийими қыял менен тигиледи. Ҳәр ким баланын
көилегиндеи көилек тигип әкелсе, бала соныки, болмаса, ғайып бала хандики, - деп баланы
перТедиСТЬЩ ӨЗИ
Баланьщ атьш Едиге ҚОЙДЬ1. Сөйтип, Едигенин атасы Түкли Әзийз, енеси
БДИГе ° Н ТӨрт жасына Қелди. Едиге жылқы бағатуғын еди. Жьшқыныц пири әўўел Жьшқышы
сш н аП аНлыпИедиИСИ ДИГС
Шаншь1ўлатқан ^ылқыны Едигениц мазары қьшып айналдырмақ
Сол жылқы бағып жүргенде арыз қьшған кисиге дурыс төрелигин бериўши еди Тоқгамыстын
ҳаялыш: — Едигени өлтирип бер, - деди. Ҳаял өзи туўмағанлығын қылып: - Я ^ ы - деди Био
там ағы сГ ^дГ

СУЎСЫЗ

УЙЫТЬ1П ҚОЯТуғын еди’ Едиге жылқьщан келгевде беретуғын

Бир күни бир табаққа үш мысқал зәҳәр салды, сөйтип уйытты да қойды. Едиге табақга зәхәодин
Г пышақ
“ “
еЛИ,Ие
6ерГеН
жэ?тар
пышак 6анжиберди
« п- "ь™
еди,
зәҳәрди
тартып алды,СУ¥
пышақ
пенен
қарып-қарып
де3™
иштисалып
— Екиленши бундай етпе!
Ашыған екен шелегиц,
Қацсыған екен шапшағьщ,
О ш тГ со н » ™ П Ы6 е и Г КаТЫҒЫКДЫ гаЙТЫП келгенимше' - Ден
Патша оған:
— Неге жыладыц? — деди.
— Бағанағы Едигениц айтып кеткенин ацладыц ба?
— Едиге не деди?
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ш«™ г. кете берди.

— Оны билмедиц бе? Табактын ишине пышақгы салып, төрт кесе қылып бөлди. Бул алты айлық
журтынды қымыздай писемен дегени. «Шапшақ» деп үлкен қызынды айтты. Кишкене қызьщ
Тыныкей екеўин де сакдай бер деди. Бунысы екеўин де ҳаяллыкка аламан дегени, — деди.
— Ырас па? — деди патша.
Патша бул сөзге инанды. Алпыс еки ҳәмелдарына:
— Мен Едигеден кештим, Едигени өлтиринлер! — деди.
Едиге алпыс еки ҳәмелдардьщ жаманлық еткенин билди. Ноғайдан қостар таппай, журттан
шығып кетти.
Едил менен Жайықган,
Пайтақ қураған жери еди,
Сарымай, Елек бойынан,
Қостар таппай Ноғайдан,
Нуранын қара кумынан,
Шығып кетти Едиге.
Тоқгамыстай патшаньщ,
— Жаман ушын жақсыға қылыш урып, ноғайдыц ҳақ қанын мойныма жүклемей-ақ, басымды
алып кетейин, — деп журттан шығып кетеди.
Едигенин ҳаялы — хожаныц қызы Кдрақаш:
— Я өлтирип кет, я мени алып кет, — деп жылаўынан услап жибермеди.
Оннан сон Едиге ҳаялына қарап:
— Ҳә, алғаным, қағып төсек салғаным, алты айлық ҳәмиле бойьщда қалып баратыр. Сени не қылып
өлтирип кетейин, дилбарым, ай жарылқап күн туўса, ҳеш кимге ойласып, кецеспе, перзентимнин
атын Нурадцин қой, — деп жүрип кетти.
Барарына жери жоқ, батарына көли жоқ, тәцирге тәўекел етип, жөней берди Едиге. Өткенненкеткеннен, кәрўаннан еситиўи бар еди, Сәтемирдиц журты бар деп, сол Сәтемирдиц журтына кете
берди.
Ақгөбе деген жерге келип, толы журтын қыя алмай, шығарында шықса да, журтынан шығып
кете алмай, «Атаныц баласы бар, ағаныц иниси бар, изимнен киси жиберер» деп үмит етип, төбеде
жата берди.
Күнлерден бир күн Кенжембай, сегиз атлы, өзи менен тоғыз болып, Едигенин жатқан жерине
келди. Кенжембай әлинде сазы болмаса да, тилинде сөзи, жырлай берди:
— Ат береди хан атац,
Патшалык дәўран сүрсеце!
Тон береди хан атан,
Ак төбеден сен түсип,
Ханньщ атын минсеце!
Атаца куллык етсеце!
Ханныц тонын кийсеце!
Қайт, Едиге, қайтсаца!
Қайт, Едиге, қайтсаца!
Оған кеўлиц толмаса,
Байтал бөлип алсаца!
Ханныц еки қызынын,
Байтал байлап саўсаца!
Қәлегенин алсаца!
Пайтақ бөлип алсаца!
Қайт, Едиге, қайтсаца!
Алтын тахқа минсеце!
Оннан соц Едиге турып ҳәр түги тебендей шаншьшып, мына гәпти айтқанда кап-қара болды
жүзи, жер көрмеди көзи, кдтты ашыўы келди:
— Кисиниц тоны киршилди,
Кисиниц аты тершилди,
Киршил кийим киймеймен,
Сендейин залым менен,
Шәҳәрге кайтып бармайман.
Ханныц айтар сөзи емес,
Еситер мениц гәп емес.
Кенжембай!
Қамшы тийер мойныца,
Қан сорғалар қойньща,
Мен төбеден түскен соц,
Шыдамассац ойыныма,
Аманатка кыянат,

Етегөрме, Кенжембай!
Айтып бар буны ханыца,
Алты айлық ҳәмиле қалды,
Мениц бары-жоғымды,
Билдирмесин жалғызға.
Қанатлыға қакгырмай,
Тумсықлыға соқтырмай,
Атам таза сакласын,
Айтып бар буны ханьща.
Өзим келмей өле қойса жалғызым,
Өлтирермен орнына,
Айтып бар буны ханьща.

Оннан сон Кенжембай Едигенин ашыўыныц қатты келгенин билди. Кенжембай қайтып кетти.
Едиге буўыршын атқа қамшы басып, Ноғайдан шығып жүре берди.
Аттыц жалы жатқанда,
Ат қапталға батқанда,
Туяқлары қатқанда,
Ат жиберип көлатқа,
Атка салған тиллалы ер,
Шьщай алмай ғайратқа,
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Үш ай он күн жол жүрип,
Жетип келди Едиге,
Сәтемирдей дацкды патша,
Сорап жатқан елатқа.
Сәтемирдей патшаньщ,
Бийиктен салған қаласы,
Булжарланып көринди.
«Танымаған жерде бой сыйлы»,
Таўшаннын туўған төбеси,
Ысык көринер көзине,
Ҳәр ким елинен айрылса,
Қандай арыслан болса да,
Жеккелик келер өзине.
Барарына жери жоқ,
Батарына көли жоқ,
Көрмеген ел еди,
Жүрмеген жолдыц бәлентин-пәсин,
Ойлы-шуқырын биле алмай,

Қайлардан қайда барарын,
Есебин арыслан таба алмай,
Әне, турып Едиге,
Ат басындай сом жүрек,
Қанаға сыймай туўлады.
— Бул кеткеннен кетейин,
Аллатаала жол берсе,
Әўлийелер қол берсе,
Сол қалаға барайын,
Аталық, найып, қусбеги, метер,
Барып буларды көрейин,
Булардыц иси болмаса,
Буннан арман өтейин,
Сәтемирдей патшаныц,
Нәзерине барайын,
Халымды, жағдайымды,
Ханға баян етейин, — деп,

әне, патша «Хош келдиц, сапа келдиц» деп ҳүрмет етсе, атын бағып, отын жағып, ханньщ
хызметинде болайын, патша мақул көрмесе, енди кайлардан қайда кетейин, арба айдап, мәскепши
болып суў тасып, аўқатымды етейин, — деп, Едиге қалаға қарай сүрип жүре берди.
Дәрўазаға келеди,
Дәрўазаны бағып турған,
Мүритейлер менен сөйлесип,
Рухсат алып қалаға,
Ат ойнатып келеди.
Едигени көрген адам,
Болсац гөрге атадан деп,
Ҳәмме ҳайран калады.
Аталық отыр бир жерде,
Найып отыр бир жерде,
Дийўан отыр бир жерде,
Жүзи төмен талайы,
Ашақ көринди талайы,
Өте берди Едиге.
Хан есиги датқа жай,
Тар қапылы кен сарай,
Жетип барды Едиге,
Сәтемирдей патшаныц,
Есигиндеги мәҳреми,
«Есикке мийман келди», деп,
Ханға хабар береди.
Минген аттыц, кийген тонньщ,
Ғайрасын көрип,

Сәтемирдей патшаға,
Барып хабар береди:
— Ақша аты бар астында,
Қоныраўлы найза дәстинде,
Қундызлы соппас басында,
Жолдасы жоқ қасында,
Әйне он төрт жасында,
Рустем киби айбатлы,
Сүймурықтай сымбатлы,
Арбадан кец көкиреги,
Арыстан жуўан билеги,
Тепсингенде ер корққан,
Дәрья қатып муз болған,
Лалаўласқан калмақтыц,
Тоқсанға шыққан кемпири,
Қорққанынан қыз болғандай,
Айбатлы мийман келип тур.
Асынғаны ердики,
Жамылғаны ердики,
Бәриси ердин жарағы,
Келле кесип, кан төккендей,
Бәриси ердин жарағы.

«Есикке сондай бир мийман келди» дегенди еситип, патшасы жағасы алтын, жеци зер қәсийетли
тонды жамылып, орнынан турып, бул дабылға шыдамай, есике шығып қарады. Едигени көрип,
Едигенин айбаты, саўлаты баяғы айтып келгеннен жети есе зыят көринди Сәтемир ханнныц көзине.
Едиге патшаға сәлем берди. Е1атша сәлемин әлик алды. Едигениц қасына патша келгенин
билмей—ақ қалды. Оннан соц патша Едигеден жол болсын сорап, не дейди екен, қәне:
— Ҳаўа жаўсын, айдын көллер ҳөл болсын,
Астында әреби ат қустан қанатлы,
Жылдан-жылға кем дәўлетиц мол болсын,
Уғлым, баян еткил шыққан елинди.
Астында әреби ат, үстинде тоныц,
Ақша ат минген уғлым, саған жол болсын.
Ақша жүзин запырандай сарғайып,
Мудам ат үстинде ҳаққа қол жайып,
Он төртиннен шалқып туўған айынды,
Алдында басшыц жоқ, кейнинде қосшьщ,
Көрип қуўанаман сениц бойынды,
Қайсы журттан шықтын бунша муцайып?
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Кшъшйүща тала йаүдын, т р и с е н ,
Халык еткиўши бир алланьщ кулысац,
Астында әреби ат, үстинде тоньщ,
Елатында қандай шаньщ улысан?

Аиып көрме, сөйлеп турған кызыл тил,
Гәҳи айтқыл, гәҳи айтпа, өзин бил,
Сәтемир хан сөзди ада етти,
Мийман өзин бил,

- деп патша сөзди ада кылып, оннан сон Едиге елин, халқын Сәтемирге баян етип, бир-еки
аўыз орсақы айтып турған қусайды:
— Едил менен Жайықтан,
Бөктергили адырдан,
Бөгенекли шүнгилден,
Нураньщ кара қумынан,
Ноғайдыц толы журтынан,
Киятырман мен шығып.
Айрылған көлден сонаман,
Гәҳ тутасып, гәҳ жанаман,
Алты айлық ағыр журттан,
Қостар таппай келемен.
Атын болса, бағаман,
Отьщ болса, жағаман,

Сизге хызмет етпеге,
Мен күнликши боламан.
Сен сыйласан бир киси,
Сыйламасац, хан ата,
Қәдиримди мениц ким биледи,
Биз бир келген келгинди,
Тентиреген күнликши.
Талаўда калды дүнья-мал,
Тасаддык болсын шийрин жан,
Гәҳ жарылқа, гәҳ қарға,
Ендигисин өзин бил,
Журт ийеси атажан.

Әне, оннан соц Сәтемир Е;дигеге қарап гәплейди:
— Ашылған бағда гүлин,
Атынды айтсац қәйтеди,
Бағда шәмен бүлбилиц,
Узақтан келген кулыным?!
Ат сораспақ сүннет екен,
Оннан сон Едиге турып:
— Атым Едиге, — дейди.
Оннан соц патша айтады:
— Едигени ат қағып, шаршап келген кусайды, пинҳамы жайда он бес күн бак, он алтыншы күни
мениц бәргаҳыма алып кел, алып барып, ўәзирлериме тапсыр, — дейди.
Әне, он бес күн жатты, ат ырғандап, ер тырнандап, жол азабы шығып, ел-халқы, толы журты
ядына түсип еди гүциренип, Сәтемирден жасаўыл жетип келди:
— Хан шакыртты, жүресиз, — деди.
«Хан шақырады» дегенде Едиге, ҳақыйқаты алла, нәзери уллы патша айбатынан, саўлатынан
сескенип, тура берди жайынан. Сәтемирдей патшаньщ шақырғанлығьщьщ себеби, «Едигени сынайын,
батыр ма екен, қорақак па екен, ақыллы ма екен, ақмак па екен. Алтын тахқа мин деп ишарат
етип көрейин. Ҳәмиримди тәрк етпей, алтын тахқа минсе, ҳәр ис келер қолынан» деп сынамакка
шақырып еди сарайға.
Едиге жетип келди патшаға, сәлем берип, қол қаўсырып, нәзеринде турды. Оннан соц патша
турып:
— Елге келген мийманды сыйламакдык орын, себеп пенен келген екенсен-ди, Едигежан, алтын
тахқа мин, — деп инам етти Сәтемирдей уллы хан.
Минейин десе, алтын тах миясар емес өзине, минбейин десе, мажазый уллы патшаньщ ҳәмири
тәрк болатуғын болды. Ханньщ ҳәмири тәрк болмасын деп, Сәтемирдин тахтына минип, отыра
берди сымпыйып. Едиге тахка минген соц патшаныц көнди жай болды. Оннан соц Едиге турып:
— Ата, сөзинде жоқты хата, ҳәмиринди тәрк етпей, тахтыца миндим. Енди ҳәмириц питги. Тах
өзице қутлы болсын, — деп Едиге тахтан түсти.
Сәтемир тахқа минди. Тахқа минген соц патша ғамгүн болды.
— Едигежан, айып көрме, бир кәлийма саған айтатуғын сөзим бар — деди.
— Сиз патша, биз пуқара. Патша пуқараға арыз етпек қатты әбести. Сиз төменге түсиц, биз тахқа
минейик. Сиз арызьщызды айтсацыз, биз дәлил таўып берейик, — деди Едиге.
Макул сөзге ким карсы, Сәтемир хан тахтан түсти, Едиге тахқа минди. Оннан соц Сәтемир
арызын айтып толғай берди:
— Қақпакды Хожа көлинде,
Шылпықтыц қара таўында,
Атса, мылтық өтпеген,

Шапса, қылыш кеспеген,
Алланыц дады жетпесе,
Бенденин оғы өтпеген,
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Бир душпаным бар еди.
Кдратийин Әлип баба,
Шаўып кетти қаламды,
Алып кетти шырқыратып,
Қыз да болса, улдан зыят,
Көрер едим Акбилек атлы баламды.
Алыста болса, сорарым,
Жакында болса, барарым,

Барсам-келсем, базарым,
Қаратийин қолында,
Жылап кетти нашарым.
Буўған белге кәмарым,
Яр болғай қәдир қудайым,
Сол дүньяныц кейнинен,
Барамысац, мийманым?

Оннан соц Едиге ханға қарап бир-еки аўыз гәплеп турған қусайды:
— Ҳә, ата!
Қайлардан қайда буйырсац,
Күнликшиниц күни питпей,
Бармайман, деп айтпаға,
Көнегин қолдан берер ме?
Келиспейди жағдайым,
Баяры хызмет буйырса,
Тәўекелши боламан.
Бармайман деп айтпаға,
Ерк өзинде болар ма?
Әжелим жетсе, өлермен,
Несийбем болса, келермен,
Ийиргенде жатаман,
Тәциримниц не салғанын,
Айдағанда өремен,
Мандайымнан көрермен.
Едигениц сөзи астарлы еди, Сәтемир мына сөзди еситип, билсе де, билмеген қусап:
— Едигениц атын алып кел, — деди.
Ақша атын әкелип қолына берди. Ақша атын ертлеп, жаў-жарағын бөктерди, «бисмилла» деп
Ақша аттыц үстине минди. Сонда Сәтемир турып Едигеге қарап толғайды:
— Ҳә, Едигежан!
Көрмеген елиц,
Жүрмеген жолыц еди,
Бәлент-пәсин билмессец.
Қаратийин Әлип бабаныц,
Келген изин көрсетип,
Қайтқан изин көрсетип,
Сени жолға салайын,
Изиме ер, Едигежан,
Жол силтеўин берейин.
Едиге турып толғады:
— Ҳә, хан ата!
Сизге жолға салмакдық,
Жол салығын алмакдық,
Орын емес бизлерге.
Алты ай атым шабарман,
Кешеги кеткен қызынды,
Бир қыядан болмаса,
Бир шәҳәрден табарман.
Аллатаала жол берсе,
Отыз еки күнде келермен,
Отыз еки күнде келмесем,
Дәў қолында өлгеним.
Ыразы бол, хан ата,
Он бес күн берген дузыца,
Журт сеники, жол бизики.
Хош аллияр айтысып,
Атлана берди Едиге.

Шарайнасы жалтырап,
Туўы, қасы қалтырап,
Буўыршын атқа қамшылап,
Шыға берди қаладан.
Қайтадан шығып из кести,
Бир тулпардыц изи бар,
Белбеўликтен қазылған,
Қалаға келген изи бар,
Қайтып кеткен изи жоқ.
Сол излерден айрылмай,
Басқа жолға қайрылмай,
Қуўғыншы болды соцынан.
Алдывда бир бөлек таўға,
Едиге барып минеди.
Мингени — Төктиц таўы еди,
Төк таўына минген соц,
Бестөбениц таўлары,
Булжарланып көривди,
Төк таўынан түсип,
Бестөбеге жетип келди Едиге.
Бестөбеге келген соц,
Қырық артыўда қырық қыя қарады.
Қаратийин арысланныц,
Бийиктен салған қаласы,
Булжарланып көривди.
Дәўди көрмей Едиге,
Қаласын көрип, қәўип етти.
Бир көзине қан алып,
Бир көзине жас алып,
Алты айлық иште қалған баласын
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Едиге жалғыз қайғырып:
Ол басынан сыйпар,
— Алдымда аға, кейнимде ини жок еди,
Менде костар жок еди,
деп,
Алты айлык иште калған баланын,
Жетип келди калаға.
Баяғы куўған из каланы бир мәртебе айланды. Қалаға келип карады, адам түўе нәрсе жок.
Дәрўазасын тартып, сыртынан гилтин салып, капыны боскд таслап, жайлаўға көшип кетипти. Он
жети ханньщ келлесин, он жети ханньщ сүўретин дәрўазаға шекип, жабанға көшип кетипти.
Едиге буны көрип, кублаға қарай жүрди. Таслакган бир танап жерге курылған жүз де токсан
баслы орданьщ көшип кеткен журтын көрди Едиге.
— Пай, занғардьщ журты бунда, қай тәрепке көшти екен? — деп дөгерекке кдрады. Бүлбиллер
сайрап, кумырылар жуғырласып, әнжир, алмасы писип, торсылдап жерге түскен бир уллы бағды
көрди.
«Шаят бағында ма екен?» деп, батыр хабар алайын деп бағқа келди. Бағды аралап киятыр еди,
қолында кепше, пешин белине салып, кепшени қолына алып, қарықка суў ашкан, бағқа тәрбия
еткен бир ғарры бағмағщы көрди. Бағман сәлем берди. Сәлемин әлик алды. Бағман турып Едигеден
жол болсын сорап бир сөз деди:
— Ашық оты лалазар,
Жуўап алмай бул бағды,
Бизге болдын дуўшакер,
Қайғысыз неге аралайсан?
Хабарласпай, гәплеспей,
Қайдан келдин, сен жандар?
Қанатлы кус болмаса,
Төрт туяклы хайўан,
Өзиц жас бир баласан,
Еки аякды инсан,
Жанынды отқа саласац,
Кире алмастай бағ еди.
Оннан сон Едиге турып бағманға қарап толғады:
— Ғодалак арба жүрместей,
Қорғаўлымеди елиниз?
Телеген арба жүрместей,
Тергеўлимеди елиниз?
Ғәрип-қәсер келместей,
Қайырсыз, қадағанбеди бағьщыз?
Мүлик кимдики, бағ кимдики?
Тил кимдики, дин кимдики?
Хабарынды бер! — деди.
Сонда бағман сөйледи:
— Атса, мылтык өтпеген,
Шапса, қылыш кеспеген,
Қаратийин арысланнын,
Билмедиц бе хабарын?
Сол Қаратийин бағы еди,
Төрт аяқды ҳайўан,
Еки аяқлы инсан,
Қире алмайтуғын,
Бир кадаған бағ еди.
Айтып аўзын жумғанша,
Ескен шамал тынғанша,

Мен аспаннан тилесем,
Жерден берди кудайым,
Жерден тилегенди көктен берди,
Абырайым жабылды,
Излеген дәўдин дәреги,
Бул жерден маған табылды,
Қаласын көрдим анда,
Журтын көрдим жолда,
Бағы бунда, өзи қайда? — деп,
Сорады дәўдин дәрегин.
Бағман турып сөйледи:
— Мына дәўдиц қылўасы,
Тезек тоцса, конар еди қалаға,
Тон ерисе, кетер еди,
Мал жайында далаға,
Бүгин үш күн болды көшип кетти,
Ағар суўдыц бойына,
Өзи малдыц жайына,
Излегенин дәў болса,
Сол жерден таўып аласан.

Едиге буны еситип, куўанып, силтеўин алып жөней берди. Бир майдан жол жүрди, алдына кдрап
еди, желегин жерге сүйреткен, бир танап жерге курылған жүз де тоқсан баслы орданы — буны көрди
Едиге. Сол орданыц алдында, ағар суўдын бойында, топ-топ кулын байлап, бийе саўған кулларды
көрди Едиге. Қаратийин Әлип үйине келгенин сол ўақытта биледи. Аттан жерге түсип, шийрин
жаннан кешип, Акща атын дараққа тартып байлады. Жаў-жарағын бөктериўге байлап, қылышын
қолына алып, отаўға карап жүрди. «Қаратийин арысланныц қайсындай ер екенин барып өзим
көрейин», деп пиядалап жүрди. Жаз айы, есикти ҳәм түрип қойған екен, үйге дуўры барып карады.
Өзи жаман айбатлы,
Қайнатқан темир сыпатлы,

Аяқлары маладай,
Кулақлары қалқандай,
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-«всж®»Тәселле берди өзине.
Қоллары бар жабадай,
— Буйрықсыз тикен кирмес,
Иренине қарасан,
Бийәжел адам өлмес,
Дуўры келген бәледей,
Тутқалы емес қара жер,
Басы төрде жатыр,
Алладан ҳүким болмаса,
Аяғы есикке жетип атыр,
Бул кара жер қозғалмас,
Уллылығы соншелли.
Ҳаўлықпа кеўлим, шоршынба жаным.
Дәўди көрип сескенди,
Қоркқанлығы соншелли,
Буны айтып, көкирегин басып,
Геллеме-гелле қайтқан қошқардай,
Қәдем урып отаўға,
Турған жерде шегинди,
Жүре берди Едиге.
Сөйтип және ойланды:
Үйге дүзиў барады,
— Узын жолдын ушы өлим,
Босағаға асылып,
Қысқашықлы қысқа өлим,
Нәзер етип қарады,
Айланыш емес, төте өлим,
Көк шымылдық ишинде,
Кеште емес, ерте өлим,
Қызыл шымылдық сыртында,
Ҳаўлықпа кеўлим, ҳаўлықпа,
Тилладан жамы қолында,
Шоршынба шийрин жаным, — деп
Қәтире жамға таслап, жылап отырған бир қызды көрди.
Әне, Едиге: — Мынаў жылап отырған Сәтемирдин қызы екен. Мынаў жатқан Қаратийин Әлип
баба екен, — деп кыял қылды.
Қаратийин Әлип баба орнынан ьщыранып турды, есикке қарап еди, турған баланы көрди.
— Нетип жүрген баласан? — деди.
Сонда Едиге турып:
— Аға! Атсызға ат, тонсызға тон, нансызға нан берип атыр, деген менен атынды бағып, отынды
жағып, саўмал ишип хызмет етип жүриўге келген күнликшимен, — деди.
— Күнликши болсан, бүйерде нен бар, бийе саўып атырған қуллардьщ касына бар. Жылқы
кайтарып келерсен, қулын байлап берерсен, көптин биреўи, солардын бири болып, саўмал ишип
жүре берерсен, — деди.
Едиге мына сөзди еситип:
— Әжеп болады, — деп өрре турды орнынан.
Жылкыньщ пири әўўел Жылқышы ата, оннан сон Едиге еди. Шаншыўлаткан жылқыны Едигенин
мазары қылып айландырыў соннан қалып еди.
Едиге ашыўланып, жайьшып атқан жьшқыға қыйқыў салса, семизи, шаққаны көлден шығып,
шабысып келер еди, арығы, майыбы көлден шыға алмай, турған жерде шырқырап қан сийип қалар
еди. Жьшқыға қәҳәринин өткирлиги соншелли, көл бойына барып еллисин, қырқын бир желиде,
қырқы бир сабаны толтырғанша, бир өзи сабаны толтырды.
Едиге Қаратийин Әлип бабаньщ қасына барып:
— Бул бийе саўмақ, мал бақмақ бир әзиз адамньщ иси деп ойлайман. Маған бир уллы хызмет
буйырсаныз, мен оны орынласам, қалай болар екен? — деди.
— Ақбилек! Мына бала хызметке қайым бала екен, буны басқадай көрме, дарактағы жақсы
саўмалдан бер, — деди.
«Дарақгағы саўмал» дегени жети жылғы ашыған арақгьщ қоры еди. Адам ишпек түўе, ығынан
жүрип өткенде тири кетери я өлип қалары гүман еди. Тилладан жамды алып, Едигени ертип, Ақбилек
жайынан турып жүре берди. Едигенин кәдди-бойына қарап, өлимге миясар көрмеди. Кейнине қарап
еди, Қаратийин Әлип бабаньщ Едигеден қәўип етип, төмен қарап отырғанын көрди. Жолдағы таза
саўмалдан бир жам таза қымызды алды. Дарақтағы саўмал сықыллы қылып, Едигеге берди. Едиге
ишип қанып, Қаратийиннин қасына келди.
— Инггин бе, бала? — деди.
— Иштим, ата, — деди.
«Иштим» деген сон Қаратийиннин етине қалтыратпа тийди. Арыстан қьшған оғын, тоғыннан
кылған жайын шакыр-шуқыр көтерип, мәгер жансыз болмасын деп жуўырып төбеге миғщи. Дөгерекке
қарады. Адам жоқ. Байтеректин түбиғще бир қыллы көт ябыны көрди. ЕдйТе минген әреби ат ҳаслы
ҳайўан демесен, ақылы адамнан зыят, тулпар бойын жасырьғп, ябы болып тур еди. Едиге минген
Ақша атты, Едигенин сары жайын көрди. Әне, қолын былғап Едигени шақырып толғады:
— Узақтан келген ғсүғшикши,
Алып кел сары жайығщы.
Мына таўдьщ үстиғще,
Ок атысып көрейик,
Тамаша етип жүрейик.

Едиге сары жайын көтерип,
Қасына барды жуўырып.
— Ал, күнликши!
Ол көринген дарақгын,
Бирисин байлап ат! — деди.
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Едиге:
— Жасы уллысыз, сиз бурын атьщ, — деди.
— Әжеп болар, бала, — деди Қаратийин Әлип баба.
Қаратийин Әлип баба бирисин байлап атты, атқан топтай «гүрп» етти. Ж ақыннан кеткен оқ
ийттей кақғып шығып кетти, көринген дарақгьщ биреўин копарып, ар жағына атқан оғы шақ берди.
— Әне, күнликши, сен биреўин ат, — деди.
Едиге жайды қолға алып, бийе саўым отырды, оғын гириске толтырып, өткенлерди яд етип,
бул ҳәм жайды тартты. Аткан оғы үш жүз алпыс қусты үркитип, ол көринген дарақгық бирисин
қопарып, дәўдиқ оғы түскек жерге бунық да оғы шақ берди. Оқгық түскен жерине екеўи теқнен
жуўырды, барып оқгы көрди: дәўдиқ атқан оғынық қара тасқа кирип кеткен изи бар. Едиге аткан
оқгық кирмей қалған еки ели ғана гези бар.
Қаратийин Әлип баба атқан оқган қәўип етип, бир жерге барып отырды.
— Күнликши! Мына атқан оғыннан қәдигим бар, қәўпим зор. М ениқ енем пери еди, «мениқ
әжелим кимнен?» деп енемнен сорап едим, соннан соқ енем толғады:
— Атса, мылтык өтпейди,
Я үш ели, я еки ели кем келсе,
Шапса, қылыш кеспейди,
Едиге бөлеқ сол, — деди.
Әўладымда, туқымымда болмаса,
Кем келгениниқ себеби,
Әўладым ким? — деп сорадым.
Едигени туўғанда,
— Едил менен Жайықга,
Анасынық сүтин еме алмай калды.
Қумкент деген қалада,
Ш
орынық сүтин емди,
Кубыры деген жерде,
Сол себепли жети есе зыят келди.
М ениқ сиқлим бар еди.
Ананық сүтин емгенде,
Туўған оны қ баласын,
Сениқ
атқан оғықнан,
Едиге жалғыз дер еди,
Жети
есе
шандан зыят,
Әжелиқ соннан, — деп еди.
Кетер,
—
деп
еди,
Едигениқ не нышаны бар? — деп сорадым.
Айтқан
сөзи
келип
тур,
— Үстиқе душпан келгенде,
Едигемедиқ сен? — деди.
Оқ атысып көр, — деди.
Едиге ойланды: - Суўға сүйенбе, душпанға исенбе деген, буған айтпайын атымды буны
алдаиын, — деди.
’ *
— Ол айтқан Едиген; мен емес, мен талапкер күнликишмен, — деди.
— Ҳә, күнликши! Сен өлген менен жер толмас, өлмеген менен көбеймессеқ, бул жерге көринбе,
кет!
деди.
/ /
Едиге:
— Әжеп болар, — деп атынық жанына келди.
Атына минип, сай-сай менен буққышлап қаша берди. Бир сайға барды. Атын байлады тасаға
Едиге буққышлап тура берди сол жерде.
6363 бо Р ТӨбСГе МИНИП КЬ,ЙҒырьш еди’ жеРге шьгққан шөплер, таў-таслар гүниренип саза
берди сестине. Ол жылқыманға, түйешиге берген хабары еди. «Үстимизге душпан кедди көшейик»
деген хабары еди. Жылқысын, түйесин жыйып алып, үйин бузып, қалаға көшип жөнейберди.
диге дәудиқ көшкен журтына барып, Ақбилекти жокдап толғай берди. Толғап жүрип био
кетГенЬе1еГ?Г>ноеиХҚГГЫ ОҚЬ1П’ ыоллаш“ лыктьщ шарапаты бул жерде тийди. Ақбилек хат таслап
кеткен екен. «Сеннен Кдратииин Әлип баба қәуип етеди, сәрсемби күни меннен хабар ал» - деп
жазған екен.
’
т и ^ е н е 1 ен °? агДИГе ЖаЙЬШан 1ИРЫП көш тиқ кейнинен жөней берди. Баяғы кеткен таслаққа үйди
кен екен. Таудық жырасына атты байлап, пиядалап отаўға жақынлап барды. Ақбилек Едигенин
келгенинен хабардар екен. Майданға шығып, шөпшек тере-тере Едигеге келди Келип— Мен дәўди уйқылата алмадым ғой, оны қ илажы не болар? — деди
Едиге:
— Ендиги қапашылығынды қой, ойнап-күлип, дәўдиқ қасына бар. «Егер үстиқе келип ата
Г ҒаГ
оқкаиерицнен өтеди?>> деп сора- Сағап айтпас, айттырмай қойма, ояғына бир шық, буяғына
бир шық, аяғын қыс, «сыпаиыны яқшы, сартгы пақ-пақ, қулды қыял өлтиреди» деген, соннан соқ
=

СОНЬМаН
“ ННаН “ Н
Ақбилек қайтып Қаратийинниқ қасына келди.
— Сизге мылтық, оқ кәр етпейди. Мәселен, ата койғанда кайериқнен өтеди? — деди
Олип бабақ жақсы жууап бермеди, бул сөзди қоймады.
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— Ақбилек, сен сорап коймадьщ ғой, айтайын. Я колтыктан, я жүректен ата қойғанда масақсыз
қамыс оқ тиймей өтип кетеди, — деди.
Айтарын айтып, айтқанына пушайман етип жата кетги Әлип баба.
Әлип баба жатқан соц аяғын кысып, арқасын басты. Соннан соқ Әлип бабан «Ақбилек маған
кеўлин берген екен» деп, ғәплет басып уйқылады. Дәў уйқылағаннан соц жабыкты түрип, орамал
алып Едигени шақырды. Оннан соц Едиге жетип келди. Жабықгы түрип карады. Уйқылап атырған
бөлесин көрди. Бөлесин өлтирейин деп еди, Едигениц көзи кыймады. Ханныц кызы:
— Я қолтықган, я жүректен байлап ат, — деп қоймады.
Оннан соц Едиге ақылына жуўырып, телпегине кецесип:
Едиге өлгенимди еситсе,
— Едил кайда, ел қайда,
Ағызар көзден қанынды,
Елге жетер күн кайда,
Едиге алар жанынды,
Жалац аяқ сорлыға,
Туқымқурт қылып қырар сени,
Тикенексиз жол кайда.
Байтак жатқан жеринди,
Душпаны зор бендеге,
Мени билмей өлтирдиц,
Бундай қайым қол қайда?!
Жаным көзиме көринди,
— Тезирек байлап ат, — деди,
Енди демим бөлинди,
— Атпасац, неге келдин? — деп,
Мен әрмансыз болайын,
Сары жайын қолға алды.
Едигемедиц сен? — деди,
Ақ баслы ердин тусы деп,
Ы расыцнан кел, — деди.
Тап жүректиц үсти деп,
Байлап атты Едиге.
— Едиге болса қәйтер едиц?,
Жақыннан келген серпи оқ,
Ш ын Едиге мен, — деди.
Ийттей қацсып шығып кетти,
Жүрегин қырқып ок өтти,
— Әгер болсац Едиге,
Астындағы кара тасқа,
Қолынды маған бер, — деди.
Пәрлигинен ғарк болды.
Едигедей жалғыздын,
Оц қолынан бир сүйди,
Қаратийин арыслан:
Ш еп колынан бир сүйди,
— Әдира қалғыр каланыц,
М андайынан жуп сүйди:
Бүргеси неге шағады? — деп,
— Ҳә, Едиге, Едиге!
Аўдарылып түседи.
Ецбекли жалғыз, ер егиз,
Аўдарылған ўақгығща,
Егиз
едик озалда,
Душпанньщ атқанын билди,
Жалғыз қалдыц Едиге,
Жан айбаты, өрре жайынан турды,
Сен Ноғайда, мен бунда,
Майданға шығайын десе,
Сәтемирдей гүлли қыя,
Үйдиц аўзын таба алмай,
Қыйсық ханға барғанша,
Көзи жерди көрмеди.
Өзиме дуўры келгенде,
— Әдира қалғыр үйим, — деп,
Тоқгамыстай патшадан,
Сөгилсин сениц жүйиц, — деп,
Зорлық көрип келдим десец,
Меннен қалып не боласац,
Әдира қалғыр жылқымда,
Отқа жанғыр мүлким, — деп,
Неше тулпар атым бар,
Үйди аўдарып таслады.
Гүз атлансак,
Узақган колын сермеди,
Барар едик бәҳәрге.
Едиге минген Ақша атгыц,
Тоқгамыстай ханыннын,
Куйрығынан услады,
Немене журты бар еди?
Едигени ҳайран етти,
Айрандай атлап,
Усларында усласа да,
Қымыздай писип,
Мәдары болмай жүриўге,
Тоқгамысты өлтирип,
Қаратийин Әлип баба қулап,
Сени тахкд миндирип,
Жатып атып Едигеге,
Мурадыма жетер-ем.
Қарап турып жылай берди:
Қырғыздын Ала таўын аралап,
— Ҳә, күнликши!
Аўзы
түкли орысқа,
Мени билмей өлтирдиц,
Дин
билмеген
шуршытқа,
Қостарсыз деп жүрмедиц,
Қара басыц хан қылып,
Қостарым бар, күнликши!
Қайтарман деп жүр едим.
Ол Ноғайдьщ журтында,
Мақсетиме жетпедим,
Едиге деген бөлем бар,
2 — Қарақалпақ фольклоры
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«Еки аяқлыда бөле татыў,
Төрт аякдыда бота татыў»,
Мен апаныд баласы,
Сен синлинин баласы,
Ана сүтин емгенде,
Болар едик мийирман,
Шорыньщ сүтин емип,
Мийримсиз болдын, Едигежан!
Сен де туўдын периден,

Мен де туўдым периден,
Қарғысым қара тасқа өтеди,
Сени қарғап нетейин,
Қарғамай ақ кетейин,
Инанбасан сөзиме,
Белги салып кетейин,
Сен балалы боларсан,
Балан менен мәлеллесип,
Он көзин шықсын, Едиге!
Әлип бабаны өлтирип, дәрўазасын кулатып, қаласына кирди. Он жети ханды битирип, он жети
ханньщ ғәзиинесин он жети өжиреге салған екен, он жети өжиренин аўзын пәшеклеп, Едигенин
атына жазып қоиған екен. Едиге сол ўақытга не болғанын билмеди. Жер жарылмады, Едиге кирмеди
Ыразы еди Едиге, әгер усы ўақга өле қойса, дуўры әжел келмеди. Өлтиргенлигине өкиниш етип
жер оауыры суўық, жерди тырнап, баўырын берип жатты.
Ақбилек келип Едигеге нәсият етти:
- Нәмәрт болма, сынған сынып, күйген күйип, өткен иске өкинсен, орнына келмейди Қазаға
ыразы болып, бәлеге сабыр ет, бунша кайғыланба, себеп меннен, әжел алладан болған шығар, - деди
Ьдиге мына сөзге көкирегин басып, Қаратийинниц жети атасынан бери жыйнаған дүньясын
түиеге артып, шорысын, қулын шуўлатып, Әлип бабаны өлтирип, ызғытып айдап қайта берди Едиге
Сәтемирге отыз еки күнге ўәде берип кетип еди, отыз бир күни болып, енди бир күни калғанда
Сәтемир Едигенин алдына шыкты. Едиге Сәтемир ханға келип сәлем берди. Өлтирген нышанасын
көрсетти. Сәтемир Едигеге малы-мүлкин, жалғыз қызын инам қылды.
Едиге Сәтемирдиц қызын алып, патшалық дәўран сүрип, сол қалада жата берди.
II бөлим
Ендиги гәпти баяғы алты айлық иште қалған баладан еситиц.
Әне, Едигенид алғаны, қағып төсек салғаны, тоғыз ай, тоғыз күн қурсақ көтерип, ай жарылқап
күн тууды, ат басындаи ул туўды. Баланьщ атын Нураддин қойып, Тоқтамыс ханды сынамақ ушын
еки адамды «сүиинши тилед патшадан» деп буйырды.
- Әгер патша сүйинши берсе, усында бола берейик, әгер сүйинши бермеси, орданы бузып жар
оасына барып, жарты ылашықты қурып, сонда бола берейик, — деди.
- Жылқын семиз болғанда, асыранды ульщыз, жьшқық арық болғанда, сатып алған қулықыз
Кешеги елиқнен шығып кеткен кулыцнан алты айлық ҳәмиле қалған екен. Келинициз ул туўды
акдық емей немене, — деп буны ханға билдирди.
Тоқтамыстай патшаныц жер көрмеди көзи, қап-қара болды йүзи. Қатыўланып:
- Ҳә, ноғайлым! Бир сапарға сизлерди не қылайын өлтирип. Екиленши Едиге деп тилице бассан
қыркаман тилинди. Хабардар бол, ноғайлы! — деп пашшабын шақырып алып'
— Булардыц инамын бер, — деди.
Пашшаплар түсинип, сүйинши тилеп барғанларды далаға алып шығып:
— Бизден емес, патшадан ҳүким болды саған, — деп қулақ-мурнын кесип, өзлерине жегизди
Қулақ-мурнын кескен соқ, бет-аўызы тап-тақыр болып, геллеси ойран, бояў тийген келсаптай
болып, кызыл қанға боялып, сүйинши тилеп келип, кулақ-мурнынан айырылып, Қарашаштьщ
қасына келди. Қарашаш буны көрип, патшаныц макул көрмегенин билип, Едигеден қалған отаўды
оузып, апарып жардьщ басына тикти. Баланы сақлап отыра берди.
Бала бес жасқа келди. Бес жасына шыққанда ананы-мынаны көрди, тийгенге тийип, тиймегенге
кесек атып, он жасар, он еки жасар балалар көшеге ойнап шықса, асығын басып алып, зорлық
етеди. Нурадцинди көргенде Ноғайлыныц баллары қырғый көрген шымшықтай ҳәр тәрепке қашады
Сол уақытта баланыц жүрегинде сөзи бар, айтайын десе, айбатлы, әдалатлы улығынан қоркдцы.
тпағаншелли мына гәп жүрегине сыймады. Енесине билдирмей, ханньщ отырған жайына қарай
бала жууырып жөнеи берди. Қараны кара демейди, бегин көзге илмейди. Сол ўақытга жети жасына
кирип еди. Өлимин шыбын шелли көрмейди. Гөне тонды жамылып, ҳеш кимнен айбынбай, ханныц
отырған жаиына барып, артын босағаға қойып, аяғын ишке киргизип, бала ханға қарап ғамгүн
болып жылаи берди.
1
Патша:
— Жетим бәтше! Менде патшалық барлықта кимнен зорлық көрдин? — деди.
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Сол ўақытта бала толғай берди:
— Қырымнан ләшкер атланса,
Султан дейди ағасы,
Сөйлейтуғын шешеннин,
Тилинде болар шекери,
Жүретуғын арысланньщ,
Сексен жигит нөкери,
Қырык ешек пенен бир ғашырға,
Жүк болыпты күнинде,
Бир ҳаялдын мәккары.
Қайын менен тал болар,
Өзенли суўдын жағасы,
Қар менен булактан,
Еситиўим: Едил-Жайық сағасы,
Едилге салған Ноғайдын,
Қайыннан соққан кемеси,
Кеме деген немеси,
Батырларға жарасар,
Ак гиреўке жебеси,
Патшаларға жарасар,
Бийиктен салған каласы.
Жесир қатын, жетим ул,
Арыз етип келсе сарайға,
Есиктеги ким еди,
Қолында айбалтасы,
Гәпин тынлар ағасы?!
Бай баласы байға усар,
Байлаўлы турған тайға усар,
Бий баласы бийге усар,
Бийик-бийик таўға усар,
Хан баласы ханға усар,
Уяда сункар палапан,
Тымсалы оған мегзер.
Қул баласы кулға усар,
Кулағы кесик ийтке усар,

Ағай менен Тағайға,
Патшалықтын ықгыяры калған сон,
Жесир катын, жетим ул,
Булардын күни неге усар?
Журтты бузды Ағайьщ,
Елди бузды Тағайьщ,
Буннан хабарық бар, я жоқ,
Журт ийеси патшайым!
Кимлердин болса ағасы,
Жаў жағыньщ панасы,
Уллы майрам жыйында,
Тели менен тентектен,
Пүтин болар жағасы.
Кимлердиқ болса атасы,
Перзентли болған күнинде,
Жетеди көкке төбеси,
Күдирети жетсе той берип,
Жасы үлкенге перзентин,
Атын оны қ койдырып,
Атасы жоқ, қостарсыз,
Аты халыққа бегисиз,
Мүсәпирмен, хан ата,
Сорама менин дәртимди,
Кешеги кеткен атамнын,
Миқгени киси аты екен,
Саўғаны киси бийеси,
Жеккени киси түйеси,
Алты айлык ағыр журтынан,
Қостар таппай атамньщ,
Кесилип кетти жүйеси.
Баланын айтқан сөзине,
Тамамы турған хүкимдардын,
Бәри көзге жас алды,

Едигеден қалған бала екенин патша сол ўақытта билди.
— Ҳә, жалғызым! Едигеден қалған жетимим, сеннен хабар алмағаным меники күстанышылык
болған екен ғой. Бабам Шьщғыстан қалған түп түмен менен қуйылған тилла ләген саған саўғат
болсын. Мәхдиер кипараты бола кеткей маған, — деп тилла ләгенди балаға инам етти.
Бул керсеннин турарлык саўдасы бабасы Шьщғыстын сораған журтыньщ үштен бириси еди.
Бала ләгенди сүйреп, сарайдан шығып жөней берди. Енеси баласын излеп жүрип, алдынан шығып
ләгенди сүйреп келатырған жетимегин көрди. Баланы көрип қуўанды, ләгенди көрип куўанды, бул
манлайға сыяр мүлк емес ғой, буны урлап алған шығар, деп енеси қыял қылды.
— Жалғызым! Кайдан алдыц буны? — деди.
— Патшадан саўғатқа алдым, — деди.
— Балам, сөзине инанбайман. Бундай затты бабасы Шьщғыс, атасы Тоқтаўыл, солар берген жоқ
еди, — деди.
„
„
— Жоқ, ене, инана бер. Жетим ул, жесир қатынныц жәбирин айттым. Ағай, Тағаидық Ноғаиға
еткен қысыўметин билдирдим. Атамнын қашып кетип, өзимнин жетим қалғанымды айттым. «Ҳә,
жалғызым! «Мәҳшер маған кипараты бола кеткей», деп өзи инам етти, — деди.
Оннан сон гәптин ырасын билди. «Сөз жүйесин тапса, мал ийесин табады» деген нақыл бар деп,
баланыц дал мойнынан кушақлап, көзиниц жасын моншакдап:
— Айланайын андызым,
Аспанда гәўхар жулдызым,
Жети жасар ўағыцда,

Хан атацныц алдында,
Дәлил айтып патшаға,
Ләгенди алған жалғызым,
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Жерди, көкти халық әйлеген илайым,
Зар жыласам, төгилгей ме гүнайым,
Жасаўылға мени бунша қуўдырып,
Не жазығым болды сизге, патшайым?
Оннан сод патша:

алдына гуспп журе

Кдзан урып, қызыл гүлим солды ма,
Қурысын жеккелигим есим алды ма,
Жасаўылға мени бунша қуўдырып,
Мен жалғызға өлим лазым болды ма?

ИНЫН СебебИ' А" * > Тағайдын

билесен? Мен буннан

I
ЖаўЫЗЛЫҒЬШаН’ отыРыс-турысынан анлайман, - деди Нурадцин
Соняя НигГ
куллығын айтып бер, - деди Токтамыс хан.
^
Сонда Нураддин ханға толғай берди:
Мийман келсе сарайға,
Ағай менен Тағайға,
Қой семизин сойьщ деп,
Буларға хызмет етиц деп,
Ағай менен Тағайдьщ,
Ойлағаны пикирлик,
Арық малдан сояды,
Бабамнан қалған дүнья-малды,

Өз мүлкиндей көреди.
Қызғанады Ағайьщ,
Бақыллық етер Тағайьщ,
Ҳаслы-затын бизге айттырып нетесиз,
Ағай менен Тағайдьщ,
Ш ақьфып алып ата-енесин,
Сорап көрид, патшайым!

Сол ўақытта патша Ағай, Тағайды шақырып алып:
~ к,л !ЛеРДИН аТаЛарЬШЫЗ ким? ~ деп с°Рады жети жасар баланьщ сөзине ерип
Бнз соҒа ”
Патша:
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а ~ БуЛ Занғар бирден өдмесии, күнбе-күн өлсин. Ноғайға еткен қысыўметине пушайман етип
^сү й еете^ў әзр ^қо й д ьГ ^Б и о ЗИН? аинып түбинде өтсин, - деп Ағай, Тағайды зинданға салдырды’.
Р ид .
р қои аидаған жесир қатын мьщ қой айдап, ноғай абаданшылық болды.
***
Ағаи төрт жыл зинданда жатты. Әне, лекин хан дийўаны Қосназарға астыртын хат жибепли - д1 Н,ПатҒШалан гүлли гүнайымды тилеп, менин зинданнан шығыўымньщ илажын көрсин - деп
Ағаи, Тағаидын гүнайын патшадан сорады.
көрсин, - деп.
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Дийўанбеги:
Әжеп, тақсыр! — деп қуллық етти.

сьшсын.
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ж ГйпТ Т
КеШТИМ' Ағаи’ Тағаиды зинданнан шығарып алып келиц, - деди патша
үирик атлы, өгкир қылышлы баҳадыр жигитлер зинданньщ басына барып Ағай Тағайлан
суннншн тилсп, квп инамын алып, зннданнан шырарды, келип пагшара к Г н „ и с ^ Т б Г ™
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орнында турды. Енеғар, зинданда жатып, гәпти дуўрылап атыр екен, бурынғы еткен иси абырайлы
еди. Оннан бес бетер Ноғайға қысыўмет кылды.
Сол ўақытга Нурадцин он төрт жасына шыкты, нардай күшине кирди. «Мақгаған жеткерер,
шақкан өлтирер» деген. Баланы Ағай, Тағай ханға жаманлап, патшаға қол кдўсырып арыз етти:
— Тақсыр, тири түлки байладьщыз, жыланньщ уллысы да шағады, кишиси де шағады. Атасы
Едиге не қылып еди, баласы да соны қылады, қыз-жаўанға мейил етеди. «Тоқгамысты өлтирип,
орнына патша болсам» деп намаздьщ кейнинен аллаға салаўат етип, перилерден тилейди. Бир күни
болмаса, бир күни дуўасы мүстажап болса, атасы Едиге бир тәрептен келсе, Ноғайлыны астын-үстин
етер ме деген қәўпим бар, — деди.
Патша бул сөзге инанды.
— Нураддинди өлтирин! — деп алпыс еки ҳәмелдарға гүлли ықгыярын берди. Ойланып-кенесип
Нураддинди шақыртып былай деди:
— Едиге улы Нураддин,
Адла берсин мурадьщ.
Узақ журтга хызмет бар,
Барарсыз ба, шырағым?

Жанған отқа айдасан да,
Мен тәўекел етейин.

Жаз болса ҳәўжирер таўда булағым,
Сен өлсец, ким болар ҳалдан сорарым,
Узақ журтта хызмет болды сизлерге,
Бул хызметке барарсыз ба, шырағым?

— Көрмеген бақсым ж оқ еди,
Көрмеген жыршым жоқ еди,
Соппаслы Сыпыра жыраўды,
Тири деген хабар бар,
Жалғызым, соған барасац.
Алып келсец жыраўды,
Соннан кецес сорайман,
Буны қалай көресен? —
Деп буйырды Тоқгамыс.

Мына сөзди еситип:

Ашылғай да он гүлищшн бир гүлин,
Саған келген душпанға келгей шум өлим,
Хан атаннын мына сөзин,
Нешик көрдин, қулыным?
Нураддин ханға арыз етти,
Айтып сөзин қарж етти:

Сол ўақлары Нураддин,
Жеккелигин андамай,
Жалғызлықгы қайғырмай,
Өлерин бала байқамай,
Ханға қарап толғады:

— Атам менен бизлердиц,
Сизлерге тарьщай жоқ қатамыз,
Қул тилине инанбай,
Өз туўрьщыздан хызмет буйырсац,
— Ата! Сөзинде жоқгы қата,
Оннан да ары кетеди,
Минериме атым жоқ,
Қостарсыз жылай қалған ботацыз.
Кийериме тоным жоқ,
Бийтлер тояр қаным жоқ,
Ат-тонымды саз қылсац,
Аяйтуғын жаным жоқ,
Тәўекелши боламан.
Дүньясы қурысын, нетейин,
Әжелим жетсе өлермен,
Мен ҳәм садаған кетейин,
Несийбем болса, келермен,
Қул тилине инанбай,
Не салғанын ығбалымнан көрермен.
Бизге хызмет буйырсан,
Патша баланьщ сөзин еситип, корғасын янды балқып, баланыц гәпи жети жүйесинен өтип,
алпыс еки ҳәмелдарын шақырып, оларға қарап толғай берди:
Жьшқьщан әреби сайлап сиз берин,
— Алты айлық ағыр журтты,
Кешиктирмей айтқанымды тез берин.
Бир қәлемнен өткерген,
Қосназардай дийўанды,
Хан дийўаны Қосназар,
Заманласым, тецлесим,
Қынабы жоқ бир кылыш,
Байназардай қусбегим,
Ш оқпары менен екеўин,
Кенегесте Керим бий,
Алып келди енеғар.
Оймаўытта Өмир бий,
Хан мәҳреми Байназар,
Нураддиндей баланыц,
Ашамай ер, кендир айьш,
Кийимлерин сиз бериц.
Жип қуйысқан алып келди геллеғар.
Журт ийеси Ағай бий,
Кенегесте Керим бий,
Ел ағасы Тағай бий,
Жағасы пүтин, нешше жылғы,
Нурадциндей жалғызым,
Қашса қутылып кеткендей,
Ш ирик тоннан әкелди.
Куўғанда қуўып жеткендей,
Журт ийеси Тағайы,
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Көп жылқыға барады,
Жылқыларын үркитип,
Кейнине назар салады,
М ойны таяктай,
Қурсағы суўқабақгай,
Жаллары бар бир қушақ,
Аяқлары топышақ,
Жылқыларға ере алмай,
Баратырған ябыға,
Ноқганы услап салады,
Бири айдап, бири жетелеп,

Патшаньщ нәзерине алып барады.
Нураддин патшаға қарап толғанды:
— Аялы қолдан май берген,
Тар қурсақган жай берген,
Ғәрип анам бар еди,
Мен анамды көрейин,
Жаслықга емген сүтимди,
Ырзаласып келейин, — деп,
Ханнан жуўап сорады.

Патша айтты:
— Барыўьщнан келиўиц жылдам болсын, әгер кешиксеқ, кейниннен жасаўыл барып, азап берип
жүрмесин, көрмесин көзим, тез келегөр, перзентим, — деди.
Нураддин үйине барып анасын көрип, қушакдасып, бала ғамгүн болды.
Енеси турып:
— Балам, ғамгүн болма, жалғызым! «Даўагериц қазы болса, дадынды алла берсин» деген. Мажазий
патша хызметке буйырса, жолыц болсын, жалғызым, — деди.
Анасы менен хошласып, ханныц тилла сарайына қайтып келди Нураддин. Баяғы алып келген
жаў-жарағын, шоқпарын алып, қылышын қайтып берди. Тәўирин кийип, жаманын таслап, сары
ала атын ҳәм ертлеп, бала үстине минип алды. Еки көзи аландап, дөгерекке қарай берди.
Ағай, Тағайдыц иши күйип, сырты мәккарлық етип жалғызға қарап толғай берди:
Етпе маған мәккарлық,
Жибер атты тезирек.
Араларман қыядаш,
Ўақтыц толса ағызарман,
Көзицнен енди қанлы яш,
Күйип турған жанымды,
Сен де енди күйдирме,
Жибер атты қызылбаш.
Азығы бар ма бөриниц,
Парталы бар ма бөриниц,
«Бөри азығы — ер азығы,
Жолда болар», бәдирек.
Нураддин буны еситип,
Көп ишинде қул дедим,
Қатты ашыўы келеди,
Буннан артық сендей қулға,
Ағай менен Тағайға,
Өлим
деген не керек?
Жалғыз көзин алартып,
Ағай
менен
Тағайдыц,
Турып сөйлей береди:
Баланыц айтқан сөзине,
Қатты ашыўы келеди,
— Ат басындай сом жүрек,
Хан тамғалы сары аланыц,
Бизден сизге сөз керек,
Саўрысына бести-онды урады,
Ишиц күлип, сыртыц жылап,
Әне, Нураддин шығынып жүре береди, атасыныц устазы еди. Кәтте ҳәзирет, уллы пир,
Тоқтамыстай патшадан тилер ме екен гүнамды деп мешитине барады. Жалғыздыц гүлли гүнайын
сорамады устазы, қала берди, муцайып Нураддин шығып жөней берди қаладан.
Ҳаслы-затын сорасац,
Саўырға қамшы тийген соц,
Енеси желден дөреген,
Алып қашты ябысы,
Суў тулпардан болған,
Үш күн өтти арадан,
Жел бийеден туўған,
Төртиленши күн болғанда,
Буўыршын еди ақша ат,
Бала атын таныды,
Нураддин минген сары ала ат,
Ақша аттыц бел баласы,
Хан тамғалы тулпар еди сары ала ат.
Едиге минген ақша аттыц,
Бел баласы дер еди,
— Ҳә, Нурадцин,
Алла берсин, мурадыц,
Узақ журтқа баратырсац,
Атыц арық, өзиц жас,
Шығарып жолға саларға,
Хошласып енди қаларға,
Жоқты сенде қарындас,
Узақ журтқа барасац,
Партал болса қәйтеди,
Азық алсац нетеди?

Баланыц жолы болды, тулпар екенлигин билди, сары ала атты қамшылып Соппаслы Сыпыра
жыраўдыц елатын қыдырып жүре берди. Бир тама жол жүрди, Нураддин шөлден болдырды, өткенлерге
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сыйынып, кәлийма қайтарып жатты.
Ағзында бар алласы,
Қойнында бар кураны,
Басында бар сәллеси,
Ийнинде бар меллеси,
Өзи ҳақтьщ бендеси,
Хабардар еди ҳалынан,
Түкли Әзийз ғарры бабасы,
— Қорқпа, балам, қорқпа, — деп,
Ассыз жерде ас болсын,
Суўсыз жерде суў болсын, — деп,
Бир мүтире суў берди,

— Бала, атьщ жуўырсын,
Излеген елин табылсын,
Жольщ болсын, жалғызым, — деп,
Пәтия берди бабасы.
— Басьща күнлер туўғанда,
Душпанлар изден қуўғанда,
Шөлдеги көрген баба деп,
Сен шакырсан, мен таярман,
Камалыцнан қолларман, — деп,
Ғайып болды бабасы.

Әне, ол заманда сөз бенен, бул заманда саз бенен жеткерейик бул сөзди.
Азғана емес бул гүррин,
Дуўасы мустажап,
Үш ай, он күн жол жүрди,
Ғарры баба бар еди.
Көк орайлы көк тенизге ушырады,
Қыймылдап аткан ҳалы бар,
Мына көлди жағалап,
Тек шықпаған жаны бар,
Бүкецлеп жортып барады,
Ирецин сондай көрсен де,
Ғарры бабаға ушырады,
Тандайында бүлбилдей,
Баба менен сөйлесип:
Сайрап аткан тили бар,
— Тил кимдики, журт кимдики,
Көрмеген журты жоқ еди,
Хабарынды бер, — деди.
Бабаныц жайын сорасац.
Оннан соц баба сөйледи:
Нураддин буны еситип,
— Жасы жетип карыған,
Жетип келди қурыўлы турған отаўға,
Үш жүз алпыс жасаған,
Қырық отаўдьщ оц жағында,
Саўсап қалған сүйеги,
Аланыйы отаўды көрди,
Ол иззетлеп саклаған,
Соппаслы Сыпыра жыраўдыц,
Ҳәзирети Қьщырды жети мәртебе көрген,
Үйине келгенин сол ўакта билди.
Нураддин турып кыял қылды:
— Атымды байлап барып қолынан алсам, «хан шақыртып еди, жүресиз» десем, айтқан гәпим
қулағына жақса, жақпаса, балаларын шақырып алып, мени өлтиртип көмер, алты айлық ағыр журттан
сүйегимди излеп ким келер. Жасаўылдыц кьшўасын қьшып барайын, зәцгиге ширенип, қамшыны
таўлап, «хан шақыртып атыр» деп ат үстинен хабарласып көрейин, — деди Нураддин.
— Азған, алласына жазған!
Жабықгы түрип қарады.
Хан шақыртты, жүресец!
Жети көрпе төсенип,
Шаўып өтти армаған,
Жети көрпе жамылып,
Ҳеш бир хабар болмады,
Жатыр еди қарт бабац,
Артқы етеги басылып,
Қайтаўылдан Нураддин:
Душпанньщ бақгы кесилип,
— Тоқтамыстай хан атам
Өрре турды шубатылып,
Келсин деди сизлерди,
Керегеге асьшып,
Хан шақыртты сизлерди, — деп,
— Сабыр бар ма, балам? — деп.
— Сабырынды, жәбиринди билмеймен. Тоқтамыс патша сизди келсин деп атыр, — деди.
Баба айтгы:
— Балаларымды шақыртып алайын, ойласайын, кенесейин, соған дейин сабыр ет, — деди.
— Әжеп болады, ата, — деди Нурадцин.
Бабан балаларын шақырды барлық даўысы менен. Балалары шоршып: — Бунша неге қатты
шақырдыц? — деп жуўырып қасына келди.
— Ҳә, баба, үш жүз алпысқа шыққанда бунша катты бақырдьщ, алладан ҳәмир болды ма, малакул
мабуд алпыс еки тамырдыц бәнтине шецгел салып, паныйдан көшер болдыц ба, не ушын катты
бақырдыц?
— Ҳә, балаларым! «Түйе картайса, көшегине ереди» деген. Сизлерди ойласыққа шақырдым.
— Баба, не ойласық бар еди?
— Тоқтамыс патша бизди ойласыкка шақыртыпты. Соған апарғандай халыцыз, жағдайыцыз бар
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ма, балаларым? — деди.
Балалары айтгы:
Еси кеткен екенсиз, алты айлықжолға жаньщ туўе, сүйегин бара ма? Бизлердиц айтқанымызды
1ц>1лсац, сары ала атты уқсатып ғана соямыз, келген баланы терец қазып көмемиз. Етин жеген ғарға
Едилге хабар бере ме, баба? — деди.
Әне, баба мына сөзге шоршынып, балаларына қарап толғанып турған қусайды:
— Сары ала аты астында,
Жабықгы түрип қарады,
Шоқпары бар дәстинде,
Еки көздиц шуғласы,
Ердиц сести сықыллы,
Отлы гүрси үстинде,
Былай шаўып өткенде,
Жандымекен деп едим.
Жәбирайылмекен деп едим.
Емес екен, бала екен,
Қайтып шаўып өткенде,
Жанбайтуғын шала екен,
Тийегөрме балама,
Әзирайыл малакул мабуд,
Шаппай, сүрмей майырар,
Алпыс еки тамырдыц бәнтине,
Жез қанатты қайырар,
Шецгел салып...
Айтқанымды етпесец,
Паныйдан да тил қатпаға,
Душпанлык етсец,
Көштимбекен деп едим.
Ҳәмменди меннен айырар.
Бабанын балалары қолына қанжарларын алып, Нураддинди өлтирмекке қаст етип жүре берди.
ураддин де атын тартып байлап, шоқпарды қолына алып, бабаныц балаларына пиядалап келе
оерди. Анаўсын анда урды, мынаўсын мында урды, отызын да өлимши қылып қулатты, суўынланған
пишендеи бәрин бир жерге үйди.
— Таныйсыз ба дәкецди, Тоқгамыстай хан атама апарасыз ба атацды? - деп үстинде бала тепсицди
Бабаныц балалары:
'
— Қурысын, жанымыз аман калса болар, оннан талақ етейик, — деп астында жатып шуўлады.
Пураддин бабаныц балаларын босатты. Балалары атасыныц қасына кайтып келди
Баба! Сен хабардар екенсец, бизлер бийхабар екенбиз. Я арбада, я атга кебежеле отыпя
алмайсыз. Сизди қалай апарар екенбиз? -д е д и .
’ кеоежеде отыРа
Баба:
— Дәрриў бир шана соқгырыц, — деди.
Уллы шана сокгырып, жети көрпе төсенди, жети көрпе жамылып, қәсийетли жай булггы тециздин
жағасына барып ушырып еди, күн суўытып, ағып аткан қара суў муз болды. Жигирмасы шана тартып
он баласы орнында қалды.
ғ
’
Баба Нураддинге айтты:
— Алты ай ўәде болсын, алты ай деген күни Тоқтамыстыц дәргасында көр, — деди.
— Әжеп баба, әгер алты айда бармасац, ететуғын исим басқа, — деди.
— Әгер алты айда бармасам, ҳәр не қолыцнан келгенин қыл, — деди.
Сөитип Нураддин жөней берди. Бабаныц балаларынан көп саўғат адды. Кийимин, ат-жарағын
ат курбышын сазлап баибәтше янлы болды. Әне, ғарры суўдан кетти, Нураддин қырдан елине қайта
берди.
Ат жиберип көлатқа,
Көпир салмай, сай болмас,
Шыдамай бала ғайраткз,
Жалғызым келмей алдыма,
Үш ай, он күн жол жүрди,
Мына кеўним жай болмас.
Жетип келди қуптан ўақта,
Жылкышы кустыц баласы,
Енеси ғәрийп жылап калған елатқа.
Жьығада болар уясы,
Ак үйине келеди,
Жылға түбин суў алса,
Нураддинниц анасы,
Жылап шығар енеси.
Ғәрийп болған кәбасы,
Бир әрманым жалғаншыда,
Шашын жайып, бетин жыртып,
Барсакелмес журтына,
Нураддинди жокдап,
Сазыўар болды-аў баласы,—деп,
Отыр еди енеси.
Сәҳәр ўақга жылай берди анасы.
— Едилдиц қара суўлары,
Толықсырмекен тымықта,
Мына сөзди еситип,
Кешеги кеткен жалғызым,
Ат үстинде толғай берди Нураддин:
Отырмысац ана, — деп,
Айланармекен жуўықга.
— Бир кемликте бир кәмал,
Едилдин қара суўына,
Барды, ана, жылама!
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Бир заўалға бир кәмал,
Болар, ана, жылама!
Кәмалы болғай кемликтиц,
Жалғызьщ аман келип тур,
Минген атым жуўырды,
Жер танабын қуўырды,

Абырайым жабылып,
Излеген йерим табылды,
Бала жолда өлсин деп,
Ат жарамай қалсын деп,
Етип еди жаманлық,
Тулпар екен сары ала ат.
Атты анасына берип, барғаны ҳаққында билдирмекке Нураддин көшени аралап кете берди.
— Агасын куўдық, баласын Барсакелмеске буйырдық, - деп алпыс еки ҳәмелдар шарап ишип
мәс болып отырғанньщ үстине жетип барды Нурадцин.
Хан дийўаны Қосназар:
— Ҳә, бала! Барып келдин бе, бармай келдин бе? — деди.
— Барып келдим, — деди.
— Қәне, барып келген болсац, алып келген жыраўыц қәне? — деди.
— Сексен күн дегенде көресен, — деди.
— Мәселемки, оған келмесе, қәйтер екенсец? — деди.
— Оған келмесе, қандай қысыўметте өлтирсе де ырзаман, — деди.
Оннан соц Тоқтамыс турып сөйледи:
—Бәс, ҳарам, Нураддин менен бәслестициз. Баламныц ўәдели күни ол жетип келсе сиз қәйтео
екенсиз? — деди.
— Ўай, тақсыр, бизлерде қандай гәп болсын. Сол жыраў не десе, биз де соған қайыл, — деди
Гәп сол жерде кесилди-қалды.
* * *

Әне, арадан ай өтти, күн өтти, айткдн күни де жақынлап қалды. Ертеқ өлтиремиз деген күни
Тоқгамыс хан сәҳәр ўақытга майданға шықса, Едилдиц еки бойында есепсиз кияткдн ләшкерди
көрди. Байназар жыйыннан хабар алып, Соппаслы Сыпыра жыраўдыц киятырғанын көрди, патшаға
хабар берди. Тоқгамыс хан турып айтады:
— Бабамды көрген, атамды көрген ғарры еди. Отырысыма, турысыма тәнҳа етип күлмесин, жайды
сыпырып, ҳасыл төсектен төсец, бабац Шыцғыстыц дәскесин тутып отырыц—деди.
Шал ҳәўиз бойына қайықлы келди. Бабаны көрип, алтын тахтыц он жағынан жай берди. Ақшам
тац атты, тилладан кәтти арызханаға қурды. Бабаны кәтке миндирди.
Ҳә, баба! Сени алты айшылық жолдан шақыртып алдым, меники көп күстанышылық болған
екен. Баба, енди қолыца сазынды алсац, бес-алты аўыз гәплеп берсец, нәсият-гүрриндерден айтсан
- деди.
— Балам, белде мәдет, тилде куўат жоқ. Үш жүз алпыска шықгым. Бабанда не гәп, не сөз болсын
бабацныц сөйлейтуғын қуўаты жоқ, — деди.
Оннан соц Тоқгамыс:
— Көрмесем де, бул бабаны дүньяпараз дейтуғын еди. Тиллаханадан тилла алып келип қойыц
қызылдыц мәслиги менен сөйлер, — деди.
Кенжембай ғәзийнеханаға барып, астына пул, үстине қызыл себелеп, бабаныц алдына қойды.
Әне, баба қолына тилла сазын алып, тилине шийрин сөз алып, көргенин айтып ханға қарап
толғай берди:
— Тоқгамыстай хан балам,
Қайсы бирин айтайын,
Көргенимди тыцласац,
Саған баян етейин.
Ҳә, атаца нәлет Кенжембай!
Атан қара киси еди,
Нан бергеннин кулы еди,
Енен жаман шоры еди,
Ас бергеннин күни еди,
Шыцғыстан қалған ғәзийнеге
Сен иркилмей барғандай,
Ата-бабац ким еди?

Бай баласы байға усар,
Байламаған тайға усар,
Бий баласы бийге усар,
Бийик-бийик таўға усар,
Кул баласы кулға усар,
Ойлағаны пикирлик,
Кулағы кесик ийтке усар.
Тоқгамыстыц дәўиринде,
Кулға бийлик тийген соц,
Жесир қатын, жетим ул,
Булардыц күни неге усар?
Жаўын жабар себелеп,
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Астына кара п у л салып,
Үстине қызыл себелеп,
Кимди алдайсан, бәдирек?!
Әне, Токгамыстай хан балам!
Ата-бабан Шыцғыс хан,
Буны көрген ғаррьщман,
Булар өлип кеткен сон,
Тоқгаўылдай ўәлий хан,
Оны көрген ғаррынман,
Көрмесем де сыртьщнан,
Токтаўылдай перзенти,
Тоқгамыстай хан балам!
Сени көрген ғаррьщман,
Аббазы хан, Тилла хан,
Буны көрген ғаррынман,
Қыл жалаўдьщ шәҳринде,
Қатаралы Қара хан,
Буны көрген ғаррьщман,
Өткен ердин соны еди,
Шын ўәлийдин өзи еди,
Әмир Темир Көрегенди,
Буны көрген бабанман.
Ҳайўанқала шәҳринде,
Ақсақ улы Сәтемир,
Буны көрген бабанман.
Хантөбе деген жерлерде,
Жети патша жәм болды,
Жети патшаньщ алдында,
Шүрегейлик еткен ғаррьщман,
Жети ханньщ сарқытын,
Бир мәжилисте асадым,
Пәтиясы солардьщ,
Сол дуўаньщ бәрекетинен,
Үш жүз алпыс жасадым.
Бабамньщ сөзи жаман демесец,
Айтар еди бир гәпти.
— Ҳәр сөзиц дәртиме дәрман,
Айта бериц, ғарры, — деди.
— Шақыртыўға барған баланы,
Киргизегөрме қалаға,
Көрмесин көзим,
Шығарагөр далаға, — деди.

Нураддиндей жалғызды,
Киргизбеди қалаға.
— Жатыр едим уйкылап,
Дүбир-дүбир сес келди,
Жер қозғалып уйқыласам,
Уйқыма маза бермеди.
Мына келген дүбирден,
Қәдигим бар, қәўпим зор,
Жети дәрья толқысып,
Тасты ма екен деп едим.
Ақ жалаўдан туў алып,
Мүтиреден суў алып,
Суў ақырдьщ нышаны,
Румнан енди қәлийпе,
Қозғалды ма екен деп едим.
Қыямет-қайым қурылып,
Өлген адам тирилип,
Жети ашықтыц тойында,
Пырақ дүлдүли,
Шабылды ма екен деп едим.
Сары ала аты астында,
Гөне тоны үстинде,
Аллалап шаўып келгенде,
Жәбирайыл ма екен деп едим,
Былай шаўып өткенде,
Әзирайыл ма екен деп едим,
Жабықты түрген ўақгында,
Мәремик деп сорғыўшы,
Сорады ма екен деп едим.
Қайларда, қайда көрген ғаррьщман,
Алсан мәсләҳәтимди,
Кешеги барған баланы,
Алдап-суўлап қолыца ал,
Ҳийлелик пенен басын ал,
Әгер басын алмасан,
Басынды алар бир күни,
Еки бирдей қызынды,
Тар көшеде сыцсытып,
Олжа қылар бир күни,
Я таланды дүнья-мал,
Тасаддық болсын шийрин жан,
Гәҳи тында, гәҳи тындама,
Ендигисин өзин бил, —деп,
Жан тәслим етти шул заман.

Оннан соц алпыс еки ҳәмелдар, отыз еки мөҳирдар екеў ара, үшеў ара болып: — Кешеги келген
жыраў Нураддинди жаманлады. Енди Нураддинди патша өлтиреди, —деп жүр.
Олар ханға:
— Нураддиннин жаманлығын бурын биз айтқанда инанбас едициз. Бизлер түўе, алты айлық
жолдағы шал жаманлығын айтгы, — деди.
Бала буннан бийхабар еди.
Патша оларға:
— Сиз ақыллы екенсиз, мен бийхабар екенмен, — деп, алпыс еки ҳәмелдарға:
— Нураддинди өлтириц, — деп жуўап берди.
Биреўи шабайық, биреўи атайық деп атыр. Көптиц аўыз бириге ме. Биреўиниц айтқанын биреўи
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қылмай атыр. Ағай, Тағай келип ханға арыз етти:
Тақсыр, кенесим бар, — деди. — Тоқсан баслы отаўды тилла сарайдьщ даланына курасыз, алпыс
еки ҳәмелдарға зыяпат берсениз, Нураддинди шақырып алып, кәсадарлық қылып қойсаныз, ярым
ақшам ўақтында баланьщ үстине ҳасыл тонды жапсаныз, киймеген тонын кийген сон көкиреги өсер,
жүреги тасар, бизлер ҳәм кошемет берип, чай сарқыт деп арак беремиз, оны ишер, бала тенселер,
оннан сон канжар алып өлтиремиз, — деди.
Тоқсан баслы орданы тилла сарайдьщ даланына қурды, жасаўыл жиберип Нураддинди шақыртып
алды. Нураддин келген сон патша Нураддинге қарап толғап не дейди екен, қәне:
— Атадан жекке Нураддин,
Ханныц бергени — қуданьщ бергени,
Алла берсин мурадьщ,
Кутлы болсын ҳасыл тон,
Алпыс еки ҳәмелдарға,
Тац атса қол үзинди беремиз,
Мен зыяпат беремен,
Ҳәзирги инамньщ бары деп,
Соған бүгин кәсадар бол, шырағым.
Ш айдыц сарқыты деп,
Ҳәр қайсысы бир кәса,
Бала буны еситип,
Аракты берди балаға.
Жалғызлықты ойламай,
Арағын, чайын не билсин,
Ж еккелигин анламай,
Бала кәсаны алды,
Өлерин бала байқамай,
Ишейин деп қолайланды,
— Әжеп болар, ата, — деп,
Тәбияты алмады,
Теқселип кирди отаўға,
Саўданьщ барын билди,
Чай дегенге чай берди,
«Иштим» деп қойны менен қонышына,
Шарап дегенге шарап берип,
Билдирмейин қуя берди.
Ортада кәса жүритти.
Аллатаала беглердиц,
Ғапьы көзин байлады,
Тоқгамыстай уллы хан:
Нурадцин төкти,
— Жыраўды алып келгенде,
Беглер буны көрмеди.
Жарқыратып үстице,
Едигенин Ноғайда,
Сарпай жапқан жоқ едим,
Қырық еки досы бар еди,
Ол хызметин, бул хызметиц бир болсын,
Қырқы мал досы,
Бабан Шыцғыстан қалған,
Екеўи қыяметлик жан досы,
Мьщ тилла менен бина болған,
Бириниц атын Анғысын,
Жағасы алтын, жеци зер,
Бириниц атын Тыцғысын,
Қәсийетли қара тон,
Қойып кетип еди Едиге.
Сеники болсын, жалғызым, —деп,
Нураддиннин сыртынан,
Инам етти шул заман.
Үш мезгил бағып,
Жүрер еди гүзетип,
Куллық етти Нураддин,
Нураддинниц үйине,
Он ийнинен кийеди.
Жетип барды екеўи,
Тилладан кәмар буўған,
«Перзентим» деп қышқырды,
Хан дийўаны Қосназар:
Баладан хабар болмады.
— Нураддин!
Әне, Нураддиннин анасы жуўырып шақгы далаға. Анғысын, Тыцғысын — еки досын көрди.
Перзентинен айрылып қалғанлығын билдирип толғай берди:
— Ашылмаған талайым,
Оц емес екен сапарыц,
Ш аппай-желмей майрылдым,
Жез қанаттан қайрылдым,
«Қырық күн баққан арықты,
Бир күн урындырған,
Өлтирер» деген нақыл бар,
Нураддиндей жалғыздан,
Жаца ҳәзир айрылдым.
Ашылған бағда лаламды,
Бузды кеўил каламды,
Ханнан келди кос жасаўыл,

Алып кетти Нурадциндей баламды.
Бул ўакқа ханға барғанды,
Бармаса жолда жүргенди,
Сизлер барып кейнинен,
Хабар альщ баладан,
Тири болса Нураддин,
Ырзаласып қаларсыз,
Өлген болса Нураддин,
Көшелерге тасласа,
Гүржилерге буздырмай,
Сүйегин алып келиниз.
Аядай жери қалса,
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Балам қәне дегенде,
Мен сол жерден сүйейин,
Мине балан кәбири деп,
Ақ жаўып, арыў кепинлеп,
Көрсетпеге жаксы болар,
Өз қолымнан қояйын.
Үстине
белги салайын.
Ноғайдан кеткен қара нар,
Мына сөзди еситип,
Келе кетсе бир күни,
Сарайға жуўырып келди.
Алты айлык иште қалған,
Отаўға туўры барып сығалып қараса, отаўда кәсадар болып турған жетимегин көрди. Тьщғысын:
— Бала өлген жок екен, өлмесе де, өлим саўдасына кирискен екен, — деди.
«Чай сарқыты» деп арақты берип атыр. Бергенин бергендей ишип атыр, бир майданнан арак
қысқан сон канжар урып өлтирмеге ҳәммеси мәсләҳәт етип атыр.
— Қәне, Нураддинге не костарлығын бар? — деди Тьщғысын.
— Атасынан калған бир-еки аўыз сөзим бар, буны айтаман да, қашаман, — деди Анғысын.
— Сенин не костарлығын бар?
— Менин не костарлығым болсын, кашса, қуўаман, деп ат таярлап койған, солардын айылын,
зәнги баўын қыяман, — деди.
— Ал есе, сен тезирек кес, мен тез айтайын, сөйтейик те, қашайық, — деди.
Адғысын Нурадцинге қарап не дейди екен:
Тал-тал келди кулаққа,
Дөгерекке қарады,
Жылтылдаған ақ канжар,
Беглердин женинин ишинде,
Шығып-қайтып тур екен.

— Едиге улы Нураддин,
Алла берсин мурадын,
Тон кийдим деп куўанба,
Әрманлы кеттин, шырағым.
Ашылған бағда гүлим,
Бағда шәмен бүлбилим,
Тон кийдим, деп қуўанба,
Атадан жекке кулыным.
Атаннан қалған жол еди,
Бурынғыньщ нақылы:
Тойға барсан, бурын бар,
Бурын бар да, бурын кайт,
Урыс болар сонғысы,
Урлық етсен, жекке ет,
Айғак болар бириси,
Кешиў кешсен, бурын кеш,
Ылай болар изгиси.
Тон кийдим, деп куўанба,
Шийрин жанын саў болса,
Шалдан шекпен жақсырак,
Қара тонды кийгеннен,
Қара қанға боялып,
Әрманлы болып өлгеннен,
Арба айдап, қой бағып,
Ҳакдап жүрге жақсырақ.
Алпыс еки ҳәмелдар,
Ғарға тилли ақ канжарды,
Тум-тусыннан салғанда,
Үстиндеги қара тон,
Қара қанға боялып,
Үлескенде, жалғызым,
Жетпей қалар сонлыққа.
Менин атым Анғысын,
Бунын аты Тынғысын,
Андадьщ ба, жалғызым,
Мына гәптин мәнисин?
Ақ сарайдан шығып кашты,
Еки бирдей байғусьщ,
«Өлесен» деген бир ҳаўаз,

Қабыл болды тилеги,
Шөллегенде суў болған,
Йығлағанға пир болған,
Адасқанға жол болған,
Түкли Әзийз ғарры бабасы,
Нураддин үйге киргенде,
Пәри сайын аллалап,
Шанаракта отыр еди бабасы.
— Асыла көр, улым, —деп,
Он қанатын узайтты,
Жаныўлы турған шыраны,
Пеши менен қағады,
Шыра өшип, үй каранғы болған сон,
Сол қанатқа асылып,
Тәўекел етип турады.
Пирден болды кәрамат,
Әўлийеден шарапат,
Нураддиндей жалғызға,
Душпанлардын қанжарын,
Тийгизбей тартып алады,
Бабасы сағыў-саламат.
— Жортканда жольщ болсын,
Жолдасын Қызыр болсын, — деп,
Пәтия берди бабасы,
Пәри сайын алла деп,
Қублаға карап сарқып ушып,
Жөней берди атасы.
Нураддиндей жалғыздын,
Ҳаўлықканы соншелли,
— Алып кел сары ала атты, — деп,
Сол енесин шақырды.
Нурадциннин анасы,
Сары ала атты жетелеп,
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Туўры жолды төтелеп,
Жетип келди енеси,
— Мине, балам, атьщ, — деп,
Кеселеп тартты алдына.
Нураддиннин қорққанлығы соншелли,
Жалғызлықгьщ дәртинен,
Жеккеликтин жәбиринен,
Қурыған екен дәрманы.
Бир мәртебе умтылды,
Мине алмады атына,
Еки умтылды, мине алмады,
Үш умтылған ўақгында,
Биреў келди зар жылап,
Қолтығынан көтерди,
Биреў келди куўдай сьщсып,
Қолынан тартып,
Дослықгы бәржай келтирип,
Сары ала атқа миндирди,
Нурадцин атқа минге соқ,
«Атынды айтқыл бизге», —деп
Ере берди изине.

Ақғысын турып сөйледи:
— Айтқанымды етпедин,
Нәсиятымды тутпадық,
Жалғызым, неге көнбедин?
Атақнан қалған бул нақыл:
«Кешиў кешсеқ, бурын кеш,
Ылай болар изгиси,
Урлық етсеқ, жекке ет,
Айғақ болар бириси,
Тойға барсақ, бурын бар,
Бурын барсан, орын бар,
Бурын бар да, бурын қайт»,
Атақ билер мәнисин,
Хан атақа буны да айт.
Мына сөзди тәкирар етип,
Қаша берди Ақғысын,
Хош-аллияр айтысып,
Жөней берди Нураддин.

Әне, қыдырып жүрген жәллатлар Ақғысынды, Тығцысынды тутып алды. Ханға айдап алып барды.
Тақсыр, Нурадцинниқ зәқгисин басқан, қолтығынан көтерген мине усылар. Көрген көзимиз,
туткан өзлеримиз, — деди.
Ол заманнық патшасы пуқараны, «қарашам» деп сөйлер еди, мәниси, не айтады, болар еди.
— Тақсыр, ырас айтады, сизден дәўлет тайды, бизден ығбал тайды ма деп отырман, — дейди.
— Ҳә, зақғар! Атамнан калған дәўлет қус, тилла тажы турыпты. Мен алты айлық ағыр журтқа
ҳүким сүрип атырман. Дәўлетим қалай таяды? — деди.
Айтпақ бизден, еситпек сизден,
деди Ақғысын. — Төрт дәрўазақ бар еди, екеўи бекли
болса, екеўи ашық. Ҳәр журттан кәрўан келгенде саўда қьыатуғын еди, зәкаты иркилмей ғәзийнеге
баратуғын еди, биле билсеқ дәўлетиқ еди, патша! Бул ўақытта жетим-жесир жүре алмайды, кәрўан
ҳәм қайғысыз кете алмайды. Әгер келе койса, хан билип атыр ма деп, дүньяқ сизге пай бермейди.
Сизден дәўлет тайғанынық бундайынша ма деп ойлайман. Бизден ығбал кетти дегенниқ мәнисин
айтайық: Нурадцин қашты дегенде жатыр едик уйқыда, жаршылар өте берди жуўырып, қанжарды
қолымызға алып майданға шықгық. Биз көшеде атқа мине алмайтуғын Нураддинди көрдик. Бизлер
кдмалап атырғанда усы еки жасаўыл келди. Нурадцинге дады жетпей, бизлерди тутып алды. «Қашқан
қутылды, турған тутылды». Бизлер зәрре жерде бийабырай болдық, патшайым. Әне, онсери басым,
сийсери гөшим. Инансақ, қанжарымыз минекей, — деп алдына атып урды. «Сөз жүйесин тапса,
мал ийесин табады» деген нақыл солардан қалып еди.
Оннан кейин патша төресин берди:
— Жәллатлар! Сизлердиқ сөзиқиз игри, булардық сөзи дуғры, — деди.
Булардық ҳәр қайсысыка бир кәса теқге берип, өлимнен қутқарып қоя берди.

III Бөлим
Әне, Нурадцин анасы менен хошласып, атасын қыдырып, Сәтемир ханнық халқына тәқриге
тәўекел етип жөней берди.
Үш ай он күн жол жүрип,
Сәтемирдей уллы патша,
Аттық жалы жатқанда,
Сорап жатқан елатқа.
Қабаклары катқанда,
Сәтемирдей патшанық,
Атқа салған ақ баслы ер,
Бийиктек салған қаласы,
Ат қапталға баткднда,
Булжарланып көринди,
Ат жиберип көлатқа,
Кәтте бийик сәркабы,
Шыдамай жалғыз ғайратқа,
Сәркапты көрип ойлады,
Келди бала жақынлап,
Ат басындай сом жүрек,
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Қанаға сыймай туўлады.
Ақ емес, тарғыл емес,
Ала-қула демеге,
Төрт аяқлы мал емес,
«Мүсәпир болған енемнен
Ғайып болған атамньщ,
Қандай екен белгиси деп,
Сораўым екен», —дер еди,
«Атам елден кеткенде,
Мен енемниц қарнында,
Алты айлық иште қалған бала едим,
Атам мени көрген жоқ,
Мен атамды көргеним жоқ,
Қайсы сыпатынан танырман» деп,

Қайғыланды Нураддин.
«Мен қайғыны қояйын,
Аллатаала жол берсе,
Сәтемирдей патшаньщ,
Бәргасына барайын,
Малдан, қойдан, түйеден,
Ж оқ қыдырған жоқшыман, деп
Хан алдында толғайын,
Сөзимди андап,
Гәпимди пәмлеп,
«Алты айлық иште қалған балам» деп,
Ким қостарлық етсе,
Соны атам дейин», деп,
Жөней берди Нураддин.

Белинде арқан, қолында балта, отынға шығып баратырған бир ғаррыны көрди. Бабадан жол
болсын сорайын, деп жетип келди. Баба болса бир отыншы, Нураддин жолаўшы. Отыншыньщ
жолаўшы менен иси бола ма? Бизди қуда кеширгей, бабадан өзим-ақ сорайын, деди:
— Ҳә, баба! Журт кимдики, тил кимдики, дин кимдики? Хабарынды бер, — деди.
Әне, бабац турып толғанды:
Сәтемир ханныц найыбы,
Ҳәм күйеўи Едиге деген,
Және бир киши ханы бар
Нураддин турып ойлады,
Ат басындай сом жүрек,
Қанаға сыймай туўлады.

— Жуп жығасы басында,
Қусбеги, метер қасында,
Алтын тахтьщ үстинде,
Сәтемирдей патша бар,
Оц жағында жайы бар,
Ханнан алар пайы бар,

— Бир журтта еки патша болар ма, еки қошқардыц геллеси бир қазанға сыяр ма? Бабадан бурын
сөйлеп едим, меники айып болған екен. Едигениц баласы екенимди билди. М ениц атам Едиге усы
қалада бар екен, душпаны зор болған соц, қайтып елге бара алмай, мениц бары-жоғымнан хабар
ала алмай жүр екен, — деп кете берди жөнине.
Жетип келди қалаға. Әне, калаға кирип, көшелерди аралап, ат шаптырып, палўан туттырып
атырған бир уллы сейилди көрди.
Едиге патша жылма-жыл он еки күн сейил беретуғын еди.
«Алты айлық иште қалған баланыц бары-жоғын билермен бе кәрўаннан», деп бериўши еди
сейилди. Мына сейилди бергенине алты күн болған екен. Дарды қулатып, мерекени тарқатып,
қайтпакдыкқа алты күн қалған екен. Шөпте-шарда есеп бар, аламанныц көплиги, бул жыйында
есеп жоқ. Шығайын десе ортаға, ҳеш жерден жол таппады. Сары ала атты кеме қылып, ақ найзаны
таянсам, ортаға шықпас па екенмен, деген жедел пайда болды.
Әне, өткенлерге сыйынып,
Зәцгиге ширенип,
Қарағай найза қолға алып,
Нураддин сүре таянып,
Қараны қара демеди,
Бегин көзге илмеди,
Өлимин шыбын шелли көрмеди,
Қайнап турған дүмшени,
Демлеп турған қазанын,
Курыўлы турған шадырын,
Бәрин бирден қулатып,
Байбәтшени жылатып,

Келе берди Нураддин.
Атаныц баласы, ағаныц иниси,
Басшы болған жигитлер,
Нурадцинниц келисине қарады.
Сары ала аты астында,
Қоцыраўлы найза дәстинде,
Рустем киби айбатлы,
Сүймурықгай сымбатлы,
Арбадан кец көкиреги,
Саўаш болған күнинде,
Урыс еди бир қудадан тилеги.

Минген атын, жаў-жарағын көрип, аламанға қыйғырды:
— Елге келипти мийман, мийманды сыйламакдық орын. Азайы мөмин ҳарам, жол берициз
балаға, — деди.
Қур сөгилип айрылды,
Әўлийеден шарапат,
Пирден болды кәрамат,
Шыға келди ортаға,
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Бала сағыў-саламат.
Ортаға шығып, дөгерекке қарады,

Қундыз соппас басында,
Хызметкери касында,

өзинин жасыньщ шамасы отыз, я жигирма сегиз, сол ҳалда бир жигитти көрди. Нурадцин көрип
еди, етине қалтыратпа тийди. Үлкен ханға бармай, усы кишкене ханға барып, арзымды айта қояйын,
деди. Буныц балалығы, садалығы, атлы түўе, пияда бара алмайтуғын жерге атлы жөней берди.
Хан қасындағы ўәзирлер ханнын есигинин алдына атлы киятырған бир гөдек баланы көрди.
Түклери шаншылып, қатгы ашыўы келип, Нураддиннин алдына шығып, кейип толғайды:
— Өзиқ яш бир баласац,
Жанынды отка саласан,
Адам өлип, қан төгилип турған жайға,
Атлы неге келесен?
Қараны қара демейсеқ,
Ханды көзге илмейсен,
Өлиминди, бийшара,
Шыбын шелли көрмейсен,
Алайын ба жанынды,
Ағызайын канынды,
Көшеде жатқан гүржиге,
Таслатарман лашынды, —деп,
Ўашнам етти балаға.
Қарамады йүзине,
Ийбенбеди сөзине,
— Сенин менен исим жоқ,

Арыз етпеге бараман, — деп
Кете берди жөнине.
Ханға дуўры барады,
Кол қаўсырып ат үстинде,
Ханға сәлем береди.
Сәлемин әлик алады,
Нураддинге көз астынан,
Нәзер етип қарады,
Минген атын, кийген тонын,
Ноғайлыға мегзетип,
Жол болсын сорай береди:

— Кдйсы бағдық гүлисен,
Қай ш әменниц гүлзарысан,
Қай патшанын халқында,
Ким дегенниқ улысац?
Оннан сон Нураддин хақьгйқат аллатаала мажазый уллы патшаныц айбатынан қорқып, келеринде
келсе де, жаны калмай тур еди. Патшаға қарап арыз-аўҳалын айтып, бир-еки аўыз орсақы айтып
толғап турған қусайды. Әўели арызын, соцынан жоғын айтып, қәне, не дейди екен:
— Айрылған көлинен жалғыз сонаман,
Үш ай он күн болды елден шыққалы,
Ҳәр бир жерде мыц тутасып жанаман,
Дәўлетли халқыца келдим жоғымды сорап.
Үш ай он күн болды елден шыкқалы,
Буўған беллериме тилла кәмарым,
Жоқ қыдырған мен бир жоқшы баламан,
Көпти ялғаншыда мениц әрманым,
Алыстан жерим бар мәскеннен жырақ,
Жойьыған жоғымныц түрин айтайын,
Жоғым ушын жапа шектим жол сорап,
Айып көрмен әдалатлы патшайым.
Оннан соц хан:
Ақ па, қара ма, ямаса сары ма, торы ма? Жойытқан жоғыцныц түрин айт, —деп сорады.
Әне, Нурадцин патшаға қарап:
— Едил менен Ж айықган,
Бөктергили адырдан,
Нуранық қара қумынан,
Ноғайдыц толы журтынан,
Жоқ қыдырып келемен.
Мац-ман басқан, мац басқан,
Төрт аяғын тец басқан,
Шуўдаларын шан басқан,
Өркешлерин май басқан,
Қара нарым жойыттым,
Соны излеп келемен,
Көрген-билген бармысац?
Адасып еди атасы,
Сорлы атасын көре алмай,
Бозлап қалды изинде,
Буўыршын жалғыз ботасы.
Мен жоқшьгман, жоқшыман,
Жоқ қыдырған жоқшыман,
Ойыл менен Қыйылдан,

Қарғальт, Елек бойынан,
Кумкент деген қаладан,
Сары таўды жайлаған,
Кекире басын керт отлар,
Кетпен куйрық қойымнан,
Мүйизлери шығыршық,
Куйрықлары дигиршик,
Қойыма қасқыр шаптырмас,
Сүйинши айтып қыдырдым,
Дәреги маған таптырмас,
Қошантайым атасы,
Ай мүйизли қара қошқар жойылттым,
Буны излеп шығып ем,
Көрген адам бармысац?
Ш ығынысып-адасып,
Кетип еди-аў атасы,
Қой жамырап келгенде,
Ж еккешилик дәртинен,
Жалғызлықгыц жәбиринен,
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Сорлы анасын таба алмай,
Ҳәр саўлыкты бир түртип,

Жалтан болып манырап жүр,
Ол кошантай баласы.

Сол ўақга Едиге мына сөзди еситип, шийрин екен ботасы, мийирман болар атасы, алты айлық
иште калған баласы екенин анлады. — Едиге деп атасына келген екен жалғызым. Буннан барсам,
«Нураддин бе едиц?» деп қушақлап сүйсем, куўанып кете кала ма, я бийтакат бола қала ма, я болмаса
душпаннан қысыўмет көрип келсе, атам аман екен деп, жүреги жарылып, өле қала ма, деп ҳасыл
тонды жамылып, тура берди орнынан:
— Едил деген аўзьщнан,
Жайықгы айтқан тилицнен,
Ноғайды көрген көзицнен,
Мендей атац айлансын,
Жалғызым, айтып келген сөзицнен.
Едил менен Жайықтан,
Нураныц қара қумынан,
Ноғайдыц толы журтынан,
М ац-ман басқан, ман басқан,
Төрт аяғын тен басқан,
Шуўдаларын шац басқан,
Өркешлерин май баскан,
Қабырға узын, қарны кен,
Қара нарын жойылтсац,
Жойылтқан жоғыц мен, — деди.
Сорлы атанды көре алмай,
Бозлай калған буўыршыным,
Ботам ба един сен? — деди.
Ойыл менен Қыйылдан,
Қарғалы, Елек бойынан,
Қумкент деген далада,
Сарытаўды жайлаған,
Кекире басын керт отлап,
Кетпен куйрык қойыцнан,
Қойыца касқыр шаптырмас,
Тири болса, шырағым,
Дәреги-теги таптырмас,
Қошантайдыц атасы,
Ақ мүйизли қара қошқар жойылтсац,
Жойылтқан жоғьщ мен, — деди.
Жалғызлықгыц дәртинен,
Жеккеликтин жәбиринен,
Қой жамырап келгенде,
Сорлы атанды таба алмай,
Ҳәр саўлықгы бир түртип,
Манырап жүрген қошантайым сен бе едиц?
Мен кдршыға, сен лашын,
Бизлер қошқар, сен қозым,
Мен қара нар, сен бота,
Тири бенде көрисер,

Бозлашалы, жалғызым.
Ҳәм куйрығым, қанатым,
Сен едиц менин қуўатым,
Атыц қойып кетип едим,
Аман-есен жүрмисец,
Мен кеткенде алты айлық,
Иште қалған перзентим?
Айнанайын андызым,
Аспанда гәўҳар жулдызым,
Тири бенде көрисер,
Аман ба едиц жалғызым?
Нураддиндей бул бала,
Мына гәпти еситип,
Аттан жерге таслайды.
Баласын жерге түсирмей,
Қушаклап алды Едиге.
Қолтығына қысып,
Баўырына басып,
Баласын ертип изине,
Жетип барды Едиге,
Мына дарды кулатып,
Мерекени тарқатып,
Әйне геўгим ўақгында,
Жетип барды сарайға.
Ақшамы менен жатады,
Мына тандар атпады,
Ш ашырап күни шықпады,
Ыцырсыды жатгы,
Қыйынлық пенен тац атты,
Едиге турып ойлады,
Ойлағаны бул еди:
— «Ийт тойған жерине,
Ер туўған жерине».
Ийт емеспен тойған жерде жүрмекке,
Кеўлим талўас етеди,
Киндик қаным тамған жерди,
Несийбем болса көрмекке.
Тағып тилла тумарды,
Алып шықгы дәбилде,
Бағыўлы турған тулпарды.

Әне, ақша атты зәртец-зәбертец ертлеп, ат
етти Едиге:
— Кемем қырға тийгенде,
Ғырлатып ескен, жалғызым,
Сағымым сайға тийгецце,
Сарлатып ескен, перзентим,
Жүр кетейик Ноғайға,
Атланагөр, жалғызым.

минип, Нураддинге: — Жүр, — деп ишарат
— Әжеп болар, ата, — деп,
Тура берди жайынан,
Едиге төре алдында,
Нурадцини изинде,
Адамзаткд билдирмей,
Ҳайўанатқа сездирмей,
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Он төрт жылғы қосласы,
Сәтемир ханньщ қызы еди,
Ақбилекке билдирмей,
Хан есиги датқа жай,
Тар капылы кен сарайға,
Жетип келди Едиге,
Әйне сәҳәр ўақгында,
Келгенлигин билдирип:
— Ҳә, ата!
Күнликшинин күни питпей,
Көнегин қолдан берер ме?
Баяры хызмет буйырса,
Бармайман деп айтпаға,
Ерк өзинде болар ма?
Күни питкен күнликши,
Көнегин сырттан сорайды,
Айып көрме, хан ата,
Киси есиги тон тезек,
Еритпеге ер керек,
Бәҳәр болса, жаз болсын, деп
Он төрт жыл мени алдадын,
Ат салып сағыў-солымнан,

Он төрт жыл болды келгели,
Ш ығынып, ата, елимнен,
Не хызметке, не жумысқа,
Келип едиц Едиге деп,
Сорамадьщ өзимнен.
Жығынынды нетейин,
Ж ығынсыз-ақ кетейин,
Жалғызым келди халкымнан,
Мен кеткенде алты айлык,
Иште кдлған перзентим,
Қьщырып келди кейнимнен.
Әне, хызметинди қылдым,
Он төрт жыл дузынды ишип едим,
Ыразы бол, хан ата,
Он төрт жыл берген дузыца,
Керек емес бизлерге,
Ийелик ет, хан ата,
Акбилек атлы қызьща,
Журт сеники, жол меники,
Хош аллияр сизлерге,
Бизлер кеттик Ноғайға, —деп
Атлана берди Едиге.

Бир майдан жол жүрди. Бир сайға барды. Атган жерге түсип, үстиндеги кийимин шешип, майданға
шықканнан сон ели-халқын, толы журтын сорап, баласына қарап не дейди екен, қәне:
— Алты ай жазлар аман ба,
— Сен Ноғайда, мен бунда,
Алты ай қыслар аман ба?
Хабардар едим ҳальщнан,
Душпан тилине инанған,
Сары ала атқа мине алмай,
Табағынан жазғырған,
Еки көзиц аландап,
Тоқгамыстай хан атац,
Қызыл тилиц жаландап,
Бәргасында аман ба?
Ҳайран болып турғанда,
Әлипбеден үйретип,
Зәцгицди басқан ким еди?
Молла етип бизлерди,
Қолтығыцнан көтерип,
Ол кәмалға келтирген,
Сени атқа миндирип,
Кәтте ҳәзирет уллы пир,
Хош аллияр айтысып,
Хана-хана медресесинде,
Сәлемнеме сөзлерин,
Сол устазым аман ба?
Сен атанды көрген сон,
Едил, Ж айық аман ба?
Умыттыц ба балам? — деп,
Толы Ноғай аман ба?
Сорай берди Едиге.
Заманласым, қәдирданым,
Тец қурбылар аман ба?
—■Сары ала атқа мен минип,
Шаппай-желмей майрылған,
Еки барып, үш қайттым,
Жез қанаттан кдйрылған,
Мүсәпир, атьщ ким?—дедим,
Жаца жеттим дегенде,
Маған жөнин айтпады,
Жеткиншектен айрьшған,
Мен кейнинен қалмадым,
Мүсәпир енен аман ба?
Қалмасымды ол андап,
Сонда айткан сөз еди:
— Аман, — деди Нурадцин.
— Тойға барсац, бурын бар,
Мына сөзди еситип:
Бурын барсац, орын бар,
— Жалғызым! Кимлер дос,
Бурын бар да, бурын қайт,
Кимлер душпан?
Атан билер мәнисин,
Хабарыц бар ма, Нураддин?
Көре қойсан хан атаца,
Айта алмады баласы,
Ш ырағым, барсац буны да айт, — деп еди.
Едиге және сөйледи:
Едигениц көзи тығщы, еси аўды. Ацғысын, Тыцғысын — қыяметлик досыныц хабарын еситип,
түйедей шөгип, бир майдан жатты. Әне, жайынан турып, баласына қарап не дейди екен:
— Жалғызым! Кеше-күндиз бир алладан тилегим: аман-саў ноғайға барсақ, Тоқгамыс ханды
3— Қарақалпак фольклоры
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өлтирсек, өлтирмесек, жарасық етип ел болсақ, ханнан қыраж пул алсақ, соған тәрезини қурсақ,
еки досым еки пай, бизлер болсақ жекке пай. Бул ўақта досым жаяў, биз атлы. Ол ўақта досым
атлы болса, бизлер жаяў. Досым менен бизлерди ялғаншы паный дүньяда жарылқар ма екен бир
кудай, — деп, минагайы айтып атлана берди Едиге.
Сәтемирдей патшаға Едигенин хызметинин, өткенлиги соншелли, Сәтемир тоғыз жолдыц
дәрбентинде атын байлап, өзин жолға кесе таслап, ҳасыл тонды кесе жамылып жатыр еди. Сәтемир
жатқаныньщ үстине жетип келди Едиге. Сәтемир ханды көргенде жер көрмеди көзи, қап-қара
болды жүзи. Сәтемир ханныц үстине ат айдап келе берди Едигениц жалғыз өзи. Нураддин атасыныц
қыялыныц бузық екенин билди. Атасына қарап бала толғай берди:
— Хан сыйлаған қалый болмас,
Сәтемирдей қыйсық хан,
Хан қорлаған ер оцбас,
Қарқаралы гелленди,
«Хан улы көпир болса,
Қараша курлы көрмеймен,
Басып өтпе», —деген нақыл бар,
Сени патша демеймен,
«Бир күн дузын ишкенге,
Бастырып атқа нетейин,
Қырық күн сәлем» — китап сөзи,
Бастырмай-ақ кетейин,
Ханды атқа бастырма,
Қандай гүнац болса да,
Ханды атқа бастырсац,
Жалғызым, шуны өтейин.
Сизлер, бизлер түўе,
Алты айлық ағыр журтқа,
Сәтемирдей уллы хан,
Кәсапаты тийер, — деп.
Мына сөзди еситип,
Өрре турды жайынан:
Мына сөзди еситип,
— Ай жарылқап, күн туўды,
Сәтемирдей ханларға,
Жалғыз қызым Ақбилек,
Едиге толғай береди:
Нураддин атлы ул туўды.
Сәтемир патша куўанып,
— Қәдиримди билмедиц,
Пешин ўақга атланды,
Мени мийман демедиц,
Үшеўлери шубырып,
Сәтемирдей сәттар хан,
Қайта берди қалаға.
Сәтемир ханныц қызы Ақбилек Нураддин келип, атасын ертип кетти деген хабарды еситип, жан
ийнине от түсип, қырық кәниз қасында, келетыр еди жуўырып. Едиге буны көреди, Нураддинди
қапталлап:
Балам, туўғаннан салып па, туўмағаннан салып па, емшек сүтин бермесе, көцил сүтин берер.
Алғаным, қағып төсек салғаным, Ақбилек атлы анац сени көрмеге киятыр, жалғызым. Бир кеўил
мыц кәба ананды қапа қылма. Көрисе бер, балам, — деп ишарат етти Едиге.
Ақбилектиц нийети: «Әгер Нурадцин анам деп қәдем қойғандай болса, өзим ҳәр қәдемине бир
кәнизекти тасаддық етип, үстине барайын, жалғызымды қушақлап, ҳәр бетинен сүйейин», —деп
киятыр еди жуўырып.
Жаралы куўдай сыцсып, жалғызға қарап толғай берди Ақбилек:
— Жуп саўлықга бир қозым,
Соқыр көзден жас шығар»,
Еки ортада тел қозым,
Нураддинге Ақбилектиц,
Олар анац болғанда,
Ыкдасыныц кеткени,
Мен де анац боларман,
Қатып қалған емшеги,
Көрисейик, жалғызым.
Парлап ийе береди.
Асқар таўым, айбатым,
Емшеги парлап ийген соц,
Айбатым аман бар ма едиц?
Емизбеген болмас деп,
Алдым бийик, артым жар,
Қыял етти анасы,
Айланарға жерим тар,
Емшек
сүтин ембесе,
Он төрт жыл болды атацныц,
Кеўил сүтин емгенниц,
Усы журтқа келгели,
Баяны болмас енеге:
Сен болмасац, жалғызым,
— Ашылған бағымда гүлим,
Излеп келер кимлер бар?
Нураддиндей баланы,
Қабыл болды тилегим,
Қушакдады Ақбилек,
Әдира қалғыр емшегим,
Қайта-қайта сүйеди,
Булақ болып ийип тур,
«Ықласы менен жыласа,
Сорлы ананды емесец бе, шырағым?
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Нурадцин турып сөйледи:
— Сағыйра емеспен, кәбийраман
Ембеклик маған дурыс емес,
Қыйналмағыл, ана, — деп,
Айтып еди жағдайын,
Акбилек сонда сөйледи:
— Быйьш ембесе баласы,
Жарын емер анасын,
Қысыр қалған танасы,
Ак түймесин босатып,
Мәммелерин көрсетип,

Усына берди Акбилек.
— Ана, бизди қудай кеширгей,
Емсем, еме қояйын, —деп,
Қыял етти баласы.
Ақбилекти емеди,
Нурадцин сүтке тойған сон,
Сәтемир хан куўанып,
— Ақлык көрдим, ай көрдим, — деп,
Дүнья-малды тәрк етип,
Қырық күнге дейин той берди.
IV Бөлим

Токтамыстыц халқы менен,
Патша тойьш таркатып,
Сәтемирдиц журты,
«Едигенин кегин алайын,
Жортар атлы кисиге,
Өшлиден өшим алайын,
Үш ай он күнлик жол еди.
Токтамыстыц үстине,
Шөллегенде суў болып,
Жығын жыйып барайын», деп,
Дийўан молласын шақырды,
Адасқанда жол болып,
Сырлатып хатты жаздырды,
Арығын жолда калдырмай,
Узағына хат жоллап,
Ақсақ атты майырмай,
Жакынына ат жоллап,
Ол заманда сөз бенен,
Ат шаўып бәлент-пәсине,
Бул заманда саз бенен,
Қайыл қалын патшалықтын исине,
Жеткереди бул сөзди.
Түтинге бир киси айдап,
Үш ай он күн жол жүрип,
Жөней берди Сәтемир хан,
Бедеўдиц жалын тарады,
Токтамыс ханнын үстине.
Ләшкерлер күнге жарады,
Ақ жалаўдан туў алды,
Аламаннын алды келип,
Тобы-топханасы менен,
Едилдиц қара суўына,
Жығын жыйып,
Пешин ўакта кулады.
Шыға берди Сәтемир хан,
Аламаннын көплиги,
Токтамыс ханныц үстине.
Шөллеп келген аламан,
Шөпте-шарда есап бар,
Едилден келип суў ишти,
Бул жыйында есап жок,
Ығы карыс кайтты,
Аламанныц көплиги,
Өри дизден тасты.
Айдын-айдын көллердин,
Аппақ шатыр, ак шатыр,
Балығын алды туўлатып,
Ак шатырда хан жатыр,
Бөлек-бөлек суўлардьщ,
Урыс жайда мьщ кисиге барабар,
Суўын ишип баратыр,
Таймастай ҳеш палўан,
Алды қонған жерлерге,
— Душпаныц кай тәрепте Едиге? —деп,
Кейни келип қонып атыр,
— Силтеўин берсен бизлерге,
Дағларды тутып,
Биз тәмбисин берейик, —деп,
Қара қурттай қыймылдасып,
Ат ойнатып киятыр.
Аламан көшип баратыр.
Келип туўын тикти. Бәргасын курып, аламан жата берсин. Едиге Ноғайдьщ толы журтына
келгенлигин билдирип, Сәтемир ханға арзын айтып толғай берди:
— Хан үстине хан келсе,
Бул да ханньщ мийнети,
Хан үстине ел келсе,
Бул да ханныц дәўлети,
Хан қәдирин хан биледи,
Жаў қәдирин жаў биледи,
Еллестирмек елшиден,
Жаўластырмақ жаўшьщан,
Рухсат берсен бизлерге,

Биз атлансақ Ноғайға,
Келгенлигимизди билдирсек,
Тоқгамыстай ханларға,
Ғапыл калып жүрмесин,
Арык атын бақгырсын,
Семиз атын таплатып,
Кетик тобын куйдырып,
Бузық топларды дүзетип,
Урыс майданға ш ық,—деп,
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Барып хабар етейин, —деп,
Патшадан жуўап сорады.
Сәтемир турып сөйледи:
— Бара қойсан, жалғызым,
Досьщ менен душпанға,
Сен көрсетпе өзинди,
Жанажан достыц бир жайдан,
Шыға келсе алдьщнан,
Пицҳамы сақла сөзинди, — деп,
Жуўап берди Сәтемир,
Баласы менен косылып,
Тал жипектей есилип,
Атлана берди Ноғайға.
Ендиги гәпти Тоқгамыстан еситин.
Тоқгамыстай уллы хан,
Күнлерден бир күн түс көрди,
Бир әжайып ис көрди,

Мына көрген түсинен,
Қәдиги бар, кәўпи бар,
Тоқгамыс қатты сескенди,
Алпыс еки ҳәмелдар,
Отыз еки мөҳирдар,
Жетип келди сәлемге,
Ақша жүзи сарғайып.
Отыр еди мунайып,
Тилладан кәмар буўған,
Алты айлық ағыр журтгы,
Бир қәлемнен өткерген,
Хан дийўаны Қосназар:
— Жерди, көкти халық әйлеген илайым,
Алла ашқай ҳәр бенденид талайын,
Не себептен ақша жүзиц сарғайды,
Не йерлериц аўырды,
Журт ийеси, патшайым?

Патша:
Ҳеш жерим аўырған жоқ, усы көрген түсимди Туман хожа болғанда жорыр еди, —деп соныц
жоқлығын ўаз етти.
— Туман хожа несийе емес, ҳәзир бар, — деди.
— Бар, шакырып кел, — деди.
Шақырып алып келди.
Хожа ханға сәлем берип, нәзеринде турады:
— Тақсыр, не гәп, не жумыс? — деп сорады,
Оннан соц Тоқгамыс хан:
— Хожа, мен түс көрдим, - деди. — Түсимнен қәдигим бар, қәўпим зор. Сол түсимди айтсам
тәпсийрин баян етсениз, — деди.
— Әжеп, — деди.
Патша көрген түсинин тәпсийрин айтып хожаға кдрап толғай берди:
— Аяқ баўлы ғуббасы,
— Сен қуданьщ шери един,
Ғуббаньщ түби моншакды,
Мен инсанньщ ханы едим, — деп,
Қаршығаны қолға алып,
Марапатлап жолбарыстан,
Шығып едим шикарға,
Буннан ҳәм аман қутылдым.
Алдымнан қашты ор қоян,
Оннан бери келип ем,
Қаршығаны атып ем,
Есиктиц алды шалшық суў,
Енди атгым дегенде,
Ш алшық суўға ат салдым,
Сырлап келди бир сункзр,
Салған жерден шалшығы,
Қаршығамды қайтарып,
Жибермеди атымды,
Қашырған менин аўымды,
Сарғайтты ақша жүзимди,
Қағып алды ол жәниўар,
Өлдим-талдым дегенде,
Ақша жүзим сарғайып,
Суўдан шықгым, қутылдым.
Әўелги аўды алдырып,
Үйге барып, той берип,
Қала бердим мунайып,
Толы журтгы жыйнадым,
Бул қалай болды, хожамыз?
Палўан табақ болсын деп,
Оннан да арман қусладым,
Уша менен жамбасты,
Қабағы жаман жайылған,
Салып тилла ләгенге,
Киндиклери тартылған,
Мен ортаға шығардым.
Топ бөриге ушырадым.
Баяғы көрген ақ суцқар,
Омыраўы еки гез,
Сырлап келди ол жәниўар,
Узыны бар сегиз гез,
Уша менен жамбасты,
Қуданьщ шери бир аш жолбарыс,
Қағып алды қолымнан,
Дәрбентти алды да турды,
Үркпеди менен кәллағар.
Өткермеди өзимди,
Есиктин алды байтерек,
Сарғайтгы ақша мәгзимди,
Бели жуўан, түби берик,
Аяғына бас урып,
Байтерегим жығылды,
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Үстинен жолды бергени,
Досы менен душпанға,
Ол сиясат болсын деп,
Сәтемирдей ханды ертип,
Едигенин келгени.
Сенин көрген суўларық,
Тынық болса, ол қайғы,
Қайғы демей, не дейин,
Мусылманнық көз жасы.
Атты тутқан балшықлар,
Ноғайдық қаны болмасын,
Хактан тутып сизди,
Ал, жибермей турғаны.
Түсинде көрген уллы той,
Өқинде ғаўға болғаны.
Уша деген Қаныкей,
Жамбас деген Тыныкей,
Еки бирдей перзентиқ,
Ана келген ақ суққар,
Едигениқ дәл өзи,
Көз алдында қызларынды,
Олжа қылып алғаны.
Бййтерек деген — өзиқ,
Ж апырақ деген — алпыс еки ҳәмелдар,
Үркип шықкан кара қус —
Ш ийриндей шыбын жаныныз,
Шул жаныннын кеткени,
Едигедей жалғызым,
Журтқа ийе болғаны,
Аяйтуғын жаным жоқ,
Бийтлер тояр қаным жоқ,
Басқа айтар гәпим жоқ.

Жапырағы төгилди,
Байлаўлы турған кдра кус,
Үркип шыкты аспанға,
Далбай алып шакырдым,
Шақырыққа келмеди,
Ғайып болды, ол кетги,
Қалай болар, хожам? — деди.
Хожа турып сөйледи:
— Түсин әжеп түс екен,
Ноғайдан кеткен жалғызьщ,
Соған кайым ис екен,
Қоғалы көл, қуўлы көлди,
Қуўсыз болар деппедин?
Шағалалы шалқар көлди,
Шансыз болар деппедиқ?
Едиге жалғыз саў болса,
Сап-саў турған басынды,
Ғаўғасыз болар деппедин?
Ол ығбалын болмасын,
Алдықнан кашқан ор қоян,
Бабақнан қалған дәўлетин,
Ана келген ақ сункар,
Едигениқ ығбалы,
Ығбалынды кайтарып,
Дәўлетинди алғаны.
Сенин көрген көп бөриқ,
Сәтемир ханнын ләшкери,
Дәрбентти алған жолбарыс,
Сәтемир ханнын дәл өзи.
Хан қәдирин хан билип,
Сыйласық берип сизлерге,
Патшанық қәхәри келди, хожаны зинданға салды.
Ендиги гәпти Едигеден еситиқ.
Қызарып күнлер батқанда,
Елдин кейни жатқанда,
Адамзатка билдирмей,
Хдйўанатқа сездирмей,
Жетип келди калаға.
Бәлент көше, пәс көше,
Беглер жүрген тар көше,
Тар көшени аралап,
Хан есиги датқа жай,
Тар қапылы кеқ сарай,
Кен сарайға келеди,
Келгенлигин билдирип,
Тоқгамыстай патшаға,
«Хабарлас» деп Едиге,
Есикте толғай береди:
— Жылқын семиз болғанда,
Асыранды ульщыз,
Жылқық арық болғанда,
Сатып алған кулықыз,
Келди бүгин айланып,
Өлимдар еки улықыз.

Тоқгамыстай уллы хан,
Мына сөзди еситип,
Ҳаўлығып турды орнынан,
«Жатқаннын үстине турған,
Қелмесин», деген нақыл бар.
Қара тыслы ҳасыл тонньщ,
Жағасын жерге сүйретип,
Етегинен жамылып,
Өрре турды орнынан.
— Алғаным!
Қағып төсек салғаным,
Едиге келди есикке,
От жаға көр, дилбарым,
Буўған белге кәмарым,
Аядымекен қудайым,
Ата деген даўысын,
Едигеге мегзеттим,
Тур-ҳа жайықнан, дилбарым,
Қарашаш!
Ғайыбым келди, есик аш.
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-е8Ш Зв»
Тоқтамыстьщ ҳаялы,
Сынрып турды орнынан-.
— Ашылмаған манлайым,
Он емес екен талайым,
Қутылдым ба деп жүр едим
Кутқармады-аў қудайым.
Мына келген балацнан,
Қәдигим бар, қәўпим зор,
Едигежаным келди деп,
Ҳаўлыға берме, патшайым.
Көшершилик болғанда,
Қатардағы нарға күш,
Жаўгершилик болғанда,
Он жақгағы кызға күш.
Қаныкей менен Тыныкей,
Еки бирдей перзентим,
Тал шыбықгай буратылып,
Жетилип еди жанада.
Алды толы мал менен,

Кейни толы шац менен,
Анарып кутлы жайына,
Қондыраман ба деп жүр едим
Арық малды асырасац,
Аўзы-мурныц май етер,
Буралқыны сақласан,
Қара бағрьщ кан етер.
Өзицнен туўмай, ул болмас,
Сатып алмай, кул болмас,
Туўмағанлық еткени,
Бийжай ўақга келип тур,
Ш ыға көрме далаға,
Қарқаралы келленди,
Едиге қағып алмасын,
Жуп жығалы басынды,
Жулып алып Едиге,
Алтын тахқа минбеге,
Жедел етип келип тур,
Шыға көрме далаға.

Әне, Тоқгамыс «Едигежаным келди» деп ҳаўлығып турды орнынан, шығайын деп далаға баратыр
еди Тоқгамыс, мына сөзди еситип, ҳаялдыц тили менен иркилди-қалды. Есикти жамылып:
— Едиге, атган түс. Туўмаса да, туўғандай анан еди. Қарашаш даўысынды еситип, жылап отыр
ак үйде, жалғызым, агган түс, — деди.
Ағыр ләш кер қол келди,
— Анацныц кеўли жай болсын,
Ғапьш қалма, хан ата,
Қолынан дуз ишип кет.
Арығынды баға бер,
Семизинди таплатып,
Толғай берди Едиге:
Қарағай найза саплатып,
— Кек алғандай гийне жок,
Сен урысқа шыға бер.
Өш алғандай өкпе жоқ,
Алты ай ағыр журтыцнан,
Ақ дузынды ишермиз,
Шырқыратып қуўаладыц,
Еки бирдей қызынды,
Бунда да сизге өкпем жоқ.
Тар көшеде сьщсытып,
Арыў қьшып қушармыз, — деп,
Ақша жүзим сарғайып,
Атлана берди Едиге.
Өткенлерге қол жайып,
Қостар таппай Е[оғайдан,
Тоқгамыстай патшаға,
Шықтым ата, муцайып,
Мына тандар атпады,
Бунда да сизге өкпем жоқ.
Ш ашырап күнлер шықпады,
Ыцырсыды, жатты,
Саған өкпем бар еди:
Қыйынлық пенен тац атты,
Алты айлык иште қалған перзентим,
Алпыс еки ҳәмелдар,
Келининцз ул туўғанда,
Ҳәммелерин шақыртып,
Сүйинши тилеп барғанда,
Тоқгамыс хан ўаз етти:
Қулақ-мурнын кесип,
Өзине жегизгендей, ата,
— Ноғайға қылыш урмаға,
Не қылып едим сизлерге?!
Келле кесип, кан төккендей,
Ҳальщ бар ма, беглерим?
Жьшап барды Нураддин,
Болмаса жарасық етип,
Шыдамадым сөзине,
Хош мулаққат сөзин бар ма, туўғаным?
Сәтемирдей патшаныц,
Едиге келди деген соц,
Аяғына бас урып,
Берекети қашты Ноғайдыц,
Ертип келдим үстине.
Әрўағы ушты Ноғайдыц,
Едигениц салдары,
Сәтемирдей хан келди,
Толы журтты басты.
Таймастай палўан келди,
www.ziyouz.com kutubxonasi

Оннан соц хан дийўаны Қосназар патшадан бир кәлийма сөз сорады:
— Едигенин, жақсы пейили бар ма еди?—деди.
- Өзинен бир жас уллыға: — Биз турайық, әзийзим, сиз билерсиз, — дер еди, өзинен бир жас
кишиге: — Сиз турыцыз, биз билермиз, — дер еди.
— Ал есе, устазы ким? — деди,
— Кәтте ҳәзирет устазы еди, — деди.
Шақырып алды, кецес етти, Ноғайдағы уламаларды жыйды.
Ырас кәраматлы ийшаннан жети жүз ийшан жәм болды. Әне, шағаладай ақ сәлле, Сәтемирдиц
жатқан шадырына барды. Келген уламаларды көрди, ҳәммеси қол усласып аяқ үстинде турғанын
көрип, тенине қалтыратпа тийди. Келген уламаларға шығып патша көринис берди. Уламаларға
патша қол қаўсырып сәлеминде турды. Қол көтерип Сәтемирдиц ҳаққына дуўа қылды. Сол дуўаныц
шарапатынан мумдай ерип, қорғасындай балқып, уламалардыц қасына келип, жол болсын сорап
не дейди екен, қәне:
— Таза тарлан талпынады уяда,
Ҳеш мусылман сарғаймасын қыяда,
Басында ақ сәлле, үстинде мәлле,
Не хызметке келдиц пайыў-пияда?

Басында ақ сәлле, үстинде мәлле,
Тезирек сөйле, бизге қандай арзыц бар?

Бул басымда тилла жыға тажым бар,
Бир алладан бес ўақ намаз қарзым бар,

Оц жағыцнан шалқып туўған айынды,
Көрип қуўанаман кәдди-бойынды,
Қол қаўсырып келдиц мениц алдыма,
Баян еткил бизге келген жөнинди.

Уламалар турып патшаға қарап, келген жумысын айтып, бир-еки гәплеп турған қусайды:
— Көрип сизди қаўсыраман қолымды,
Раўа көрмеспен мына өлимди,
Айып көрме, журт ийеси султаным,
Айтайын сизлерге келген жөнимди.
Жесир қатын, жетим ул,
Ақсақ, майып, мүсәпир,
Қорқып отыр Ноғайым.

Мусылманды мусылман қырмакдық,
Парыздан, қарыздан, сүннеттен, ўажыптан емес,
Ғайры дин болмаға миясар емес,
Едиге менен Тоқгамысты,
Жарастырып ел қылсақ,
Уажыбаты ийман, сиз себепкер боларсыз,
Журт ийеси патшайым,
Буны қалай көресиз?

Сәтемир хан гәпледи:
— Хош келдициз, сапа келдициз. Бизлерде ҳеш гәп жоқ. Бизлер айдаса, жүремиз, ийирсе, жатамыз.
Едиге қайда буйырса, биз сонда барамыз. Тоқтамыстай ханыца ҳеш бир гийнем жоқ еди, Едигениц
кеўли ушын жығын жыйып келгенбиз. Өз перзентиц еди, Едигеге барыцыз, соннан тилек етициз.
Едиге берсе тилегинди, мен ҳәм бердим. Уламалар, Едигежанды көрициз, — деди.
Уламалар жайынан турып, Едигениц жатқан жайына қарап, қол усласып жүре берди. Едиге
шадырда жатыр еди. Уламаларды ертип баслап киятырған устазын көрди. Устазын көрип турып, тақат
ете алмай, қол қаўсырып қуллық етип, устазына сәлем берди. Устазын сыйлап, «Хош келдициз» деп,
Едиге қой семизин сойдырып, келген уламаларға тоғыз түрли тағам тартып қондырып хызмет етти.
Ақшам жатты, тац атты. Тац намазын оқып, Едиге устазыныц алдына барып, қол қаўсырып ўаз етти:
— Кеше келдиц, мийман болдыц. Енди сораспаслық — сүннет. Устазым, енди не жумысқа
келдиц? — деди.
— Ел ишинде молланыц,
Қол көтерген хожаныц,

Тоқгамыстай патшаныц,
Не күстанылығы болса,
Гүлли гүнайын тилеп келдик, — деди.
«Тилек» деген ўақтында Едиге не болғанын билмеди, устазына қарап толғай берди:
— Қайсы бирин айтайын,
Ҳәр мәниге тартайын,
Алты айлық ағыр журтта,
Табағымнан жазғырып,
Тоқтамыс мени қуўғанда,
Пирим, онда қайда едиц?
Өзимди айтып нетейин,
Алты айлық иште қалған жалғызым,

Он төртине шыққанда,
Жасы жетип қарыған,
Үш жүз алпыс жасаған,
Акдығы менен шаўлығы,
Саўсап қалған сүйегин,
Ол иззетлеп сакдаған,
Барсакелмес журтына,
Алып кел, деп жалғызымды қуўғанда,
Пирим, онда қайда едиц?
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Алты айлық жоллардан,
Тоқгамыстай ханлардан,
Тилер ме екен дегенде,
Пирим, онда кайда едиц?

Тилек деген бул болса
Бул тилегин берилмес,
Кеклиден кегимди алмай,
Менин кеўлим жай болмас.

Ноғайдан келген улықлар өз жибине өзи гтрмелди-қалды. Баяғы еткен ислери сол ўақыгга ядына
келди. Төмен қарап, жер шуқылап, ҳәммеси капа болды. Устазыныц қапа болғанын Едиге билип
жаны қалмаи, катты қоркып:
’
— 11ерзентим жалғыз, мен жалғыз, бәдцуўа ете көрме бизлерге. Енди мына сөзимди айтып бар
-°д е д и ЫСТаИ ХаНЬЩа' Үш ай’ он
сон УРыс майданына шықсын. Айтып бар буны ханыца,
Уламалар қайтып, Едигениц сөзин патшаға айтып, патшаньщ да ўақгы хош болды.
V Бөлим
Арық атын бақтырды, семиз атын таплатып, майып атын емлетип, үш ай он күннен соц бул хәм
урыс майданына шықгы.
*
Ол да атланды қаладан,
Бул да атланды каладан,
Баярынан азат шықкдн,
Кул да атланды қаладан,
Таи минген де қалмады,

Бийе минген қалмады
Пияда жүрген мәрдикардыц,
Есеби-саны болмады,
Жығын айдап, топты сүйретип,
Ғурыж етип Тоқгамыс хан атланды.

Сәтемирдиц жығынынын оц жақ тәрепине туўын тикти. Досқа-душпанға сиясат болсын деп
кара топты көширди. Тоқгамыстыц тобыныц сестин еситип, Сәтемирдин жан ийнине от түсти.
Сәтемирден бир елши,
Ат ойнатып жетип келди,
Гоқтамыстай патшаға:
— Ҳа, Тоқгамыс, Тоқгамыс!
Хабарласпай, гәплеспей,
Неге атгьщ тобывды?
Жуўапсыз атпа тобывды,

Билдирме бунша көбинди
Кдлац түўе далавда,
Ғаўданлы көлин алысар,
Жылатарман балавды,
Атпа қара тобынды
Буны айтып, келген елши,
Қайта берди изине.

Ол заманныц урысы усы заманнын гүреси тақьглетте болады екен.
Сәтемирден бир палўан,
Айғырдайын таласты
Тоқгамыстан бир палўан,
Буўрадайын шайкасты
Шыға берди ат ойнатып.
Қошкардайын дүгисти,
Сәтемирден Таймас,
Қораздайын жулысты,
Тоқтамыстан Байназар,
Текедейин тирести
Ол Да найза қолға адды,
Батыр екен Байназар
Бир-бирине найза урды,
Палўан еди енеғар
Найзасы кәр етпеди,
Таймасты ғунан қойдай өцгерип,
Ак саўыттан өтпеди,
Тоқгамыстай патшаға саўғатқа,
Ол тенине жетпеди.
Алып кайтты Байназар.
Қармақ болып қайысты,
_ Атты шаптым мен таўға,
Найзаны жерге таслады,
Урарман қылышты жаўларға
Еки арыслан ат үстивде,
Алып келдим Таймасты,
Жағасына қол салысып,
Патшайым, сизге саўғатка.
Ат үстивде айкасты,
Патша турып ҳүким етти:
басын1 -

"

ЖЗН ЖСрИНеН тесиц> көкирегиц кесин, өкпе-жүрегин суўырып алып, суўық суўға

Таймасты өлтирип, Байназар кешке дейин урыс етги. Таймасқа тәқәббил отыз сегиз батырды
өлтирип, қаитып қосына түсти.
ғ
Әне, Едиге бул ҳәдийсени көрип, ақша атгы зәртец-зәбертен, мүстәҳкем, тецбе-тен ертлеп
урыска шықты.
ғ
’
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Кеўли өскен Байназар,
Шығып еди урысқа,
Сәтемирдей патшадан,
Жуўап алып кетейин деп,
Жетип келди Едиге.
Қаршығадай қылқыйып,
Алғыр қустай қунтыйып,
Едигеден бурын келип,
Жуўап сорап турып еди Нураддин.
— Жалғыз туўған Нураддин,
Алла берсин мурадыц,
Хан атанныц алдында,
Ак найзаға сүйенип,
Не кылып турсан зүрядым?
— Кеклиден кегимди алайын,
Өшлиден өшимди алайын,
Ата, жуўап берсеце,
Тамашамды көрсеце.
Едиге турып сөйледи:

Едигеден қорыкқанлығы соншелли,
«Бүгин қәсте болдым», деп,
Бақырып кдшты Байназар.
Сол ўақытта болды урыс,
Урыста жоқ ҳеш бир турыс,
Айдарҳадай дем шекеди,
Қолындағы кескир қылыш,
Билегинде жарқырайды,
Испаҳаны кескир қылыш,
Рустемнен кейин емес,
Едигениц урысы,
Силтегенде онын, бесин,
Туйдырмай кести кылыш.
Қара лашын ушар болса,
Ушса дағныц басын гөзлер,
Ғош жигит кирсе саўашка,
Бесин шаншып, оныц гөалер.
Әжеллини өлтирди,
Мийнетлини бүлдирди,
Шыцғыстан қалған қара туў,
— Жаў көргениц жоқ еди,
Қара туўға ат қойып,
Жалғызым, маған жуўап берсеце,
Қара туўын қулатып,
Бизлер устаз, сен шәкирт,
Ноғайды басқы етти.
Бул урыстьщ тәлимин,
Қайнап турған дүмшеге,
Жалғызым, меннен көрсеце.
Демлеп турған қазанға,
Таслап қашты қарамай,
Атасыньщ ҳәмирин тәрк етпеди баласы,
Қолда найза тап алды,
Едиге атын камшылап,
Айралық дәрти жаманды,
Шыға берди урыска,
Басқы таўып Ноғайлы,
Кеўли өскен Байназар,
Тоқтамыстыц қаласына,
Шығып еди урысқа,
Қашып барып қамалды.
«Қашкан жаўға катын ер», мәрт изинен куўмады. «Қорқпасац, сыбырлармысац», деген. Тоқгамыс
қорқып, атаныц баласы, ағаныц инисине араға елши салды.
—Едиге мал-мүлкимди алсын, алтын тахка минсин, енди мусылманға қылыш урғанын қойсын,
- деди.
Сәтемир Едигени шақырып алып:
—Балам, еғщи Тоқгамыс өкиниш етип тур. Алтын тахқа минсин, дәўранды сүрсин деп атыр, —
деп сди:
— Ўай, ата, бүгин тағын берсе, ертец дәўлет қусын ушырса, өзиниц басына қонады. Бүгин берсе,
ертец қайтып алады, — деди.
Дәўлет қусын алып ушырды, Тоқгамыстыц басына қонды. Дәўлети басында екенин патша сол
ўақытга билди.
Оннан сон Едиге:
— Тоқгамыс тилегимди берсе, Едилдиц арғы жүзин босатып берсин. Қусымды салайын, атымды
шабайын, аяғымныц жеткен жерине дейин гезип, қайғысыз дәўран сүрейин, — деди.
Тоқгамыс буны еситип, дийўан молласын шақырды, дәриўқатты шақырды.
— Дийўан молла, жазагөр, әгер кай жерде суў болса, Едигежанға инам етип берегөр.
Дийўан жазбақ пенен, Едиге айтпақ пенен.
Екиленши тилегени:
— Ноғайда еки достым бар, солар жатып жегендей дүнья-қыраж мәмлекет пул берсин. Он төрт
жыл болды калғаны, мениц Қарашаш атлы ҳаялымды өзиниц қызын қалай узатса, сондай қылып
мениц қолыма әкелип берсин, — деди.
— Әжеп, — деди.
Алды толы мал менен, кейин толы шан менен, айдарлы қул, тулымлы күн менен узатып қолына
берди. Едилдин арғы жүзин Едигеге берди. Тоқгамыс орнында қалды.
Әне, ўажыбаты ийман, Сәтемир екеўин еллестирип, жығынын алып, елине қайтып кетти.
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VI Бөлим
Булар кете берсин. Едигеде бәле жоқ. Тоқгамыста бәле бар. Едигеге барған қутылды, Тоқтамыста
қалған жүз мыц бәлеге тутылды. Бәлесиз жерди ким жек көрсин. Едигенин, сораған жағына бай да
өтти, жарлы да өтти. Тоқтамыстыц сораған журтыныц еки есеси Едигениц журтына өтип кетти.
Оннан соц алпыс еки ҳәмелдар:
— Буннан патшалық болмас, журтты я Едиге сорасын, я Тоқтамыс сорасын, — деди.
Кескир қылыш, жүйрик атлы баҳадыр жигитлерди Едигениц қол астына өткерип, мал куўдыртып
алды. Бир болған әдет еки болады, озбыршылықгы еки сапар етти. Едигениц ҳасла кеўлине келмеди.
Токтамыс тахта отырып, журтты қорқытып, елди үркитип жүргенлиги Сәтемир ханныц саўлаты
екен ғой. Енди «Едилден өтиц, Едигениц қаласын шабыц», деп Тоқтамыс ҳүким етти.
Едилден өтип Ноғайлы,
Едигениц журтын шапты,
Қашқанлары Едигеге,
Шабылғанын билдирип,
Едигеге арыз етти.
Оннан соц Едиге,
Мына сөзди еситип,
Шыдай алмай қысыўметке,
Сол бойынша атланды,
Атланып турып толғады:
— Ешки әжелине асықса,
Ш опанныц сүйеўли турған,
Таяғына сүйкенеди,
Ақылсыз ақмақ атам,
Қайлардан қайда қашса қутылар.
Ат ойнатып Едилден,
Өте берди Едиге,
Буўыршын атты қамшылап,
Жарылған муздай гүциренип,
Жолбарыстай ыцыранып,
Тоқтамыстыц дәрўазасына,
Дуўры барды Едиге.
Дәрўазаға пәнже урды,
Дәрўазасын қопарып,
Аспанға атып жиберди,
Нураддинди шақырып:
— Асқар таўым — айбатым,
Жалғызым, дәрриў келсеце,
Кеклиден кегиц алсаца,
Өшлиден өшиц алсаца.
— Әжеп болар, ата, — деп,
Ш арайнасы жалтырап,
Туўлы қасы қалтырап,
Жетип келди Нураддин,
Атадан алып жуўапты,
Ж екке өзи ат ойнатып келеди,
Тоқтамыстыц шәҳәрине.
Ноғайға қылыш урады,
Әжеллисин өлтирди,
Мийнетлисин бүлдирди,
Кенегесте Керим бийди,
Керилип шанышты Нураддин,
Оймаўытта Өмир бийди,
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Өкиртип шанышты Нураддин,
Алацғасар Байназарды,
Бақыртып шанышты Нураддин,
Журт ийеси Ағайды,
Ел ағасы Тағайды,
Бақыртып шанышты Нураддин.
Тилладан кәмар буўған,
Қос-қос пышақ асынған,
Қосназардай дийўанды,
Жиплер салып мойнына,
Дәрўазаға апарып:
— Соппаслы жыраўға кеткенде,
Бизге берген жарағыц,
Усындай ма еди, дийўан? — деп,
— Ж арақ бундай болады, — деп
Майдалап шанышты Нураддин.
Тоқгамыстай уллы хан,
Жүз адам менен қосылып,
Қысыўметке шыдамай,
Шыға берди есиктен,
Қаныкей менен Тыныкей,
— Сизлер кеттиц, биз қалдық, — деп
Қала берди зар жылап.
Сол ўақытта Едиге,
Тоқгамыстыц еригине,
Ат ойнатып келеди,
Дәўир кимниц дәўири,
Едиге ханныц дәўири,
Заман кимниц заманы,
Едиге ханныц заманы,
Қалаға жар урдырды,
Далаға жар урдырды,
Едиге тахқа минип, патша болды.
Тоқгамыстай уллы хан,
Жүз адам менен шығынып,
Баратыр еди ериктен,
Қуўып жетти Нураддин,
Ханныц ағызайын қанын,
Алайын деп жанын,
Келип еди қас етип,
Сонда турып ойланды:
— Мен атамнан сорайын,
«Өлтир» деп рухсат берсе,
Патшаға қылыш урайын,
Нәзери қатты киси еди,
Ханды өлтирер болар ма? — деп,

Атам кейип жүре ме? — деп,
Қайтып кетти Нураддин,
Атасыныц алдына,
Қоцыраўлы найза қолға алып,
Жетип барды Нураддин,
Болған енди ислерди,
Айтып еди атасына,
Атасы турып сөйледи:
— Қолыц менен байлағанды,
Исиц менен шешетуғын болыпсац.
Ендиги қалған ислерди,
Нураддинге тапсырды,
Нураддин минген сары ала аггыц,
Туў сыртынан шығады,
Қуйрығын сыйпап,
Зигирликке тақап,
Дужырып кесип алады.
— Сол аттыц қуйрығы,
Жетиккенше қуў, — деди,
Хан қасында жүз киси,
Ҳәммелери сум киси,
Зәҳәрдиц азы да бир, көби де бир,
Еринбестен қуўа бер.
Болып едим ўәлийден,
Бәддуўамды ала көрме, жалғызым,
Қарғысым қара тастан өтеди,
Хабардар бол, Нураддин,
Әгер биреўин тири әкелсец,
Нәлетлеме айтарман,
Атланагөр, жалғызым.
— Әжеп болар, ата, — деп,
Токтамыс ханды қуўмаға,
Жуўап алды Нураддин.
Патшалығын билдирип,
Ханныц қызы Қаныкейди,
Едиге патша алдырып,
— Бизлерге олжа болдыц, — деп
Ақ некесин қыйдырып,
Патшаныц қызын алады,
Кишкене қызы Тыныкейди,
Нураддин мойнын кушакдап,
Ҳәр көзинен бир сүйип,
— Сен меники болдыц, — деп
Тоқтамыстыц кейнинен,
Қуўып жөней береди.
Ендиги гәпти Тоқгамыс ханнан еситиц.
Патша минген көк дөнен,
Өкире берип киснеди,

Тоқтамыс атқа сөйледи:
— Ҳә, көк дөнен, көк дөнен,
Азнай берме, көк дөнен,
Күн-түн қашсац, тынарсац,
Қалтырай берме, әдил баш.
Едиге улы Нураддин,
Қуўып жетсе соцымнан,
Ақ найзада тынарсац,
Ессиз ҳасыл сүйегим,
Ғарға менен кузғынға,
Саўғалар болып қаларсац.
Ел журтынан айрылып,
Жүре берди Тоқгамыс,
Ноғайын, көлин, шөлин жокдап,
Шыға берди қаладан,
— Атам күйеў болған жер,
Енем келин болған жер,
Ийилип сәлем берген жер,
Сазандайын тиркесип,
Сап азамат өскен жер,
Киндик қаным тамған жер,
Китап алып қолыма,
Мектепке ойнап барған жер,
Сен не болдыц меннен соц,
Мен не болдым сеннен соц,
Жарлы менен байы тец,
Ешкиси менен қойы тец,
Малым сеннен айрылдым,
Сен де меннен айрылдыц, — деп,
Ноғайын жокдай береди:
— Басынды шапсам, шапшағым,
Түбинди шапсам, тоғайым,
Телеген арба, гүпшегим,
Ноғайым сеннен айрылдым.
... басын шапсам,
Пуқараныц азығы,
Түбинди шапсам,
Мал байлаған қазығым, — деп,
Буны жокдай береди.
Уша берди қузғын кус,
Қызқышлайды қызғыш кус,
Қанатыц куст а, мойныц бос,
Атып салсам, жатарсац,
Буннан да өтти Тоқгамыс.
Аштан тойған жалшымас,
Патша болып Едиге,
Жақсы менен жаманныц,
Қәдирини биле алмас,
Қандай патша болса да,
Мендей төре бере алмас.

Әне, Нураддин сары ала атты қамшылап, Тоқтамыс ханды куўып, нешше ай, нешше күнлер
жол жүрип, куўып жетип кейнинен, жеткенин жеткендей өлтирип, ақ найзаға шапқат етип киятыр.
Күнлерден бир күн есапласа, еки жүзин өлтирипти.
Хан қасында Кенжембай,
Кеткен екен енеғар,

Басқа жолға қайрылмай,
Еки аттыц изинен,
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Нураддин жалғыз айрылмай,
Қуўып кете береди.
Минген аты болдырып,
Токтамыс ханнан айрылып,
Қалған екен Кенжембай,
Узактан көп қарады,
Қанатлы қустай киятқан,
Бир тулпарды көреди,
Не қыларын биле алмай,
Нураддинге жалынып,
Бир қасықгай қанын сорап,

Толғай берди Кенжембай:
— Кдйьщнан садақ буўыпсан,
Қашқан жаўды қуўыпсац,
Жольщ болсын, мырза улым,
Туғырға қонған суцқардай,
Сары ала атгыц үстинде,
Отырыпсац, мырза улым.
Ашылған бағда қызыл гүл,
Хызметинде бизлер қул,
Гәҳи өлтир, гәҳи өлтирме,
Улым, енди өзиц бил.

Нураддин мына сөзди еситип, «Кенжембайды өлтирмеген менен атамныц не зейнине келер
дейсец», деп:
— Ҳә, Кенжембай! Сен өлген менен, жер толмас, өлтирмеген менен көбеймессец, бәтшағар.
Сени өлтирип нетейин, өлтирмей-ақ кетейин. Тоқгамыс ханға қандай хызмет қылып едиц, атама
да сондай хызмет қылып жүре бер. Өзимнен бир мәртебе айланып, өзинди тасаддық ет, — деди.
Жаны қурғыр татлы, көзди ашып-жумғанша, он еки мәртебе Нураддинди айланып өзин тасаддык
етги. Нураддиннен жуўап алып қайта берди Кенжембай.
Арық атын жетелеп,
Тоқгамыстыц журтына,
Қайтып келди бир күни,
Ханға дуўры барады,

Үйине де қайрылмай,
Дуўры барып, сәлем берди.
Кенжембайды көргенде,
Не болғанын билмеди,

— Кенжембай! Басымнан мийнет арылдымекен, деп едим, еле арылған жоқ екен, — деп, алтын
тахтыц үстинде қыйналады Едиге. Шабайын деп Кенжембайды, қылышына қол қойды. Едиге патша
ойланды:
— Жалғыз баланыц қылығы жаўдан жаман, - деген, азат етип жиберген екен, жалғызым.
Кенжембайды өлтирсем, кеўлине келип жүре ме деп, Кенжембайға айтты:
— Жайыцнан шық. Әгер еки адам менен сөйлескенинди көрсем, гөшинди гүржиге тарттыраман,
— деди.
Арадан нешше күн өтти. Кенжембай хан қашқан бир жүз токсан баслы ордаға келип, жылап
отырған Тыныкейди көрип, қосылып жылай берди:
— Ҳа, қарағым!
Ҳасыл тоннан кийдирди,
Атан еди Тоқтамыс,
Әреби атлар миндирди,
Атсыз едим, ат берди,
Ол күнлер енди бизге жок,
Тонсыз едим, тон берди,
Жылай берме, нашарым.
— Мениц айтқанымды етсец, өзице тәқәббил қызлардан ертип, ертец ханға сәлемге жетсец,
патшалығына қутлы болсын айтсан, апанды алған жездец еди, қайтысын боска қайтпай, дақыл
етсец. Соғщағы айтатуғын сөзиц: «Бир уяда еки палапан ғаз едик. Биримизди аттыц, биримизди ата
алмадыц. Я оқгы түўестиц бе, болмаса қартайдыц ба?» деп қарқылдап күл де, қайта бер, — деди.
— Әжеп, — деп ҳасыл ҳасыл тонлардан кийинип, өзине тәқәббил қызлардан ертип жаўлығын
қыя жамылып, көргеннин есин алып, Едиге патшаға сәлемге барды. Оннан соц Едиге:
— Хош келдиц, сапа келдиц, — деп мүрипәт егги.
Енди ханныц қызы Тыныкей жуўап алып кайтатуғын болды. «Келип-кетип жүре бер», деп Едиге
қызға жуўап берип жиберди. Тыныкей жуўап алып, орнынан турып дақыл етти:
— Ҳә, жезде! Бир уяда еки палапан ғаз едик. Биримизди аттыц, биримизди ата алмадыц. Я оқгы
түўестиц бе, я болмаса қартайдыц ба? — деп Тыныкей мыйығын тартып күлип, шыға берди отаўдан.
Сол ўақлары Едигенин,
Ол сарайдан шығармай,
Жер көрмеди көзи,
Тутып алып Тыныкейди,
Қап-қара болды жүзи,
Пинҳам жайға апарып,
Мына сөзге шыдамай,
Кеўлине келгенин қылады.
Патша жайдан турады,
Мына сөз халыққа әшкара болды. Оннан сон Кенжембай қой баққан қойшы, мал бакқан
падашыға барып:
— Жақында Едиге ханньщ тойы бар. Еки аўыз қосық айтсаныз, ат-тон, сарпай беретуғын орны
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бар, — деди.
Қойшылар айтты:
„~
аты да сеники- тоны да сеники. Қойдыц кейнинен қутылсақ болар. Сонда қандай қосық
яитамыз. — деди.
— Сондағы айтатуғын қосығыц:
— Едиге хандай болмацыз,
Келининди алмацыз,
Танда ҳаққа шерменде болып жүрмециз.
Қойшылар буны айтып, жүре берди қой бағып.
Ендиги гәпти Нураддиннен еситиц.
Нешше ай, нешше күнлер жүрип, Тоқгамыс ханды куўып баратыр еди, шыға келди бир қойшыныц
үстине.
Көк аты бар астында,
Көк шапаны үстинде,
Жуп жығасы басында,
Нурадцин турып сорады:
— Бу йерден патша өтти ме?

Қойшы турып сөйледи:
—Мен кусбеги болмайман,
Көргенимнен танбайман,
К өк атлы, көк шапанлы,
Мен патшанды билмеймен.

Усы жерде бир булақ бар, сол булақга бир адам бүгин үш күн болды, пайда болды, тәрет алады
тынбаи намаз оқый береди. Мен сол адамды көрдим, — деди.
Нураддин силтеўин алып, айтқан жерге келип қарады. Атын касына байлап, песин намазын окып
турған Тоқгамыс ханды көреди. Патша намазын оқып болған соц, қарсы алдына шығып патшаға
сәлем берип нәзеринде турады.
— Ата! Кеклиден кегимди алдым, өшлиден өшимди алдым. Енди айтқанымды етсец, атқа минип
биз бенен қайтасан. Барып тахтыца минип, журтьща ийе боласац, — деди.
Уғлым! Хан қайтып қалаға бармайды. Ол журт бизге ҳарамға айланды.
Оннан соц Нурадцин:
— Ата! Сөзинде жоқты қата. Атам айтып еди: «Әгер патша қайтса, өлтирме, балам, алып кел
Аитканынды етпесе, таслап кетпе, геллесин алып кел» деп еди, — дейди.
— Әжеп, уғлым! Өлимге ыразыман. Еки рәкәт намаз оқыйын. Соған дейин тур, — дейди.
Еки рәкәт намаз оқьщы. Кәлийма қайтарып, ийманын айтып, ҳаққа мойнын усынып турды.
Нураддин туу сыртына шығып, қьшышын суўырып алып патшаға силтеди.
Тоқгамыстьщ геллеси,
Қан орнына сүт ақгы,
Жерге түсти аллалап,
Тоқгамыстыц геллесин,
Тоқгамыстай патшада,
Ақ найзаға қыстырып:
Тарыдай гүна жоқ еди,
— Кулдан ўәзир қоясыз ба?
Шуғыллардыц тили менен,
Кул тилине нанасыз ба? — деп,
Болып жүрген саўда еди.
Геллени жоқары көтерди,
Гүнасы жоғьш буннан бил,
Кудайтаала шул геллеге тил берди:
- Ҳә, балам! Кулдан ўәзир қойсақ ҳәм, кул тилине нансақ ҳәм, геўде төменде қалды, геллем еле
де сеннен жоқары, уғлым, — деди. Геллениц тили байланды.
Геллени қоржынға салып, Көкше атын жетелеп, кайта берди Нурадцин. Тоқгамыс хацды өлтирип
нешше аи, нешше күнлер жол жүрип, жетип келди Ноғайға.
’
Кой бакқан қойшы, түйе баққан сәрўанлар жыйьшысып, қосық айтып отырғанын көреди Айтқан
қосығына Нураддин кулағын салса, еситетуғын гәп емес еди. Кенжембайдыц араға отгы таслағанын
сол ўақытга жалғыз билди.
— Атам ақьы, мен ақмақ екенмен. Атам хабардар, мен бийхабар екенмен. Кенжембайды бийкар
қаитарған екенмен. Кенжембай келген екен, араға отты салған екен, — деп Нураддин тура бепди
сол жерде.
;ғ
Жүйрик атлы, өткир қьщышлы жигитлерди жолға шығарып қойып еди, «Нурадцинжан к и ятьт
деп сүйинши сорасан, қой инам беремен», —деп.
Өне, Нураддинниц келгенлигин ханға билдирип көп инам, көп ғулам патшадан сүйинши алды
«Жалғызым киятырған болса, алдына ш ы кпасам болмас», деп алпыс еки ҳәмелдар менен
Нурадцинге шыға берди.
и
Нураддин атасын узақган көрип:
- Ҳә, ата! Сениц етер исиц бе? М ениц көрер түсим бе? Азған, алласына жазған. Бунда халыққа,
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-«есзш®танда ҳаққа болыпсан, енди шерменде. Бул ислердиц неден болғанын кимнен көремиз? — деп гәплей
берди шул заман.
Нураддин атасына өкпелеп:
— Журтыц ҳәм өзиндики, елиц хәм өзиндики, басымды алып кетпесем болмас, — деп ашыў
менен сары ала атқа камшы тартты Нураддин.
Едигениц оц көзине жетеди.
Ол куданыц күдирети,
Ағып түсти оц көзи,
Қолывда ғы қамшыньщ,
Қаратийин Әлип бабаныц,
Бүлдиргиси үзилип,
Сол
ўақга келди қарғысы.
Шығып кетти қолынан,
Әне, Едиге көзин ашып, түйедей шөгип, жьшандаи тауланып толғанды.
Улльщан жесин тойды, деп,
— Туўмай кеткир, туўдырдым,
Тоқгамыс ханды, жалғызым,
Атыц Нураддин қойдырдым,
Гүнасыз ханды өлтирттим,
Белице жецил болсын, деп,
Ата деген мен болсам,
Қайыцнан садақ буўдырдым,
Урып көзимди шығардыц,
Көкирегиц өскин болсын, деп,
Ақыретке
не жүзиц менен барарсац?
Қашкан жаўды қуўдырдым,
Әне, Нураддин мына сөзди еситип: — Атасыныц урып көзин шығарған Нураддин төре атанғанша,
журттан шығып кетейин, еситпесин кулағым, бул журггы талақ етейин, — деп касына қырық жигитти
ертип, журттан шығып кете берди Нураддин.
VII бөлим
Әне, сол кеткеннен кетти. Нешше ай, нешше күнлер жол жүрип, Пәрец патшаныц журтына
келди. Пәрец патшаныц күнде бир кыз, бир кой жеп турған мусаллат айдарҳасы бар еди. — Сол
айдәрҳаны ким өлтирсе, жалғыз қызымды беремен, — деп патша ўәде қылып еди.
Нураддин сол журтқа барып еди. Сол күни патшаныц кызыныц нәўбети еди. Қызын байлап қойып
еди. Нурадцин сол күни жьшап отырған нашардыц көзи жасына рәҳими келип, сол айдарҳаныц
алдына шығып, қьшышын кесе тутты. Айдарҳа адамзатты көрип, демин шекип еди, Нураддин такат
ете алмай, айдарҳаныц аўзынан кирип, қуйрығынан шықты. Айдарҳаны өлтирип, патшаныц қызын
босатып жибере берди. Қыз ҳәм үйине келди.
Патша:
— Неге келдиц, қызым? — деп сорады.
Қыз:
— Сондай бир жигит келип айдарҳаны өлтирди, — деди.
Патша инанбай, адам жиберип барлатты. Тец бөлинип атырған айдарҳаны көрди. «Өлтирген
екен», —деп патшаға келип хабар берди.
Патша бәледен кутьшғанына той-тамаша кылып, баяғы жигит Нураддинди таптырып алып қызын
берди. Қасындағы кырыкжигитти ҳәм үйлендирди. Сөйтип, Пәрецжуртындажети жьш дәўран сүрди.
Ендиги гәпти Едигеден еситиц:
Ҳеш жерден дәрек болмады,
Я өлисин, я тирисин,
Ҳеш бир адам билмеди.
— Мына көзим шықпақган,
Мына көзим шықса да,
Жер сыйпалап калсам да,
Жалғызыма айтпаўым екен,
Қатгы қапа сөзимди, — деп,

Ш ийрин екен ботасы,
Мийирман екен атасы,
Жан ишинде шийрини,
Нураддиннен айырьшып,
Жез қанаттан қайрылып,
Алтын тахтыц үстинде,
Отыра берди атасы.
Өткен менен кеткеннен,
Сорайды жалғызыныц дәрегин,

Нураддин вдына түскен ўақытында не айтқанын билмеди, халқына бере алмай отыр еди төресин.
Нураддин адына түспеген ўақытта дуўры берди төресин.
Сөйтип, қайғы-ҳәсирет пенен алты жыл өтип, жетиленши жылда Едигениц дәўиринде бир
кемпирдиц үш баласы бар еди, үшеўи де белгили ғана шор еди. Кемпир, үш бала, төртеўиниц
ортасында бир ешкиси бар еди. Аўызбирлиги соншелли, ешкини гезек салып бағар еди. Төртеўи шеги
түскен күнине кайьш болып, төртеўи ешкиниц төрт сатанын бөлип алып, пайласып алып койып еди.
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Күнлерден бир күн кемпир айтады:
— Балаларым! Бийкардан тәцирим безер. Қуры жата бермейик. Ноғайлыньщ кырманына барып,
корығын алайық, аққула дермиз, үсир дермиз, ҳақы дермиз. Сөйтип қыс напақаны сол қырманнан
табармыз, — деп балларына нәсият етти.
— Әжеп, апа, — деп, ылашығын бузып, төртеўи бөлип арқалап, ешкини гезекпе-гезек жетелеп,
буўдай қырманныц басына келди. Қырманныц қорығын алып, сақшы болып отыра берди.
Ана қостан мына қосқа кирип, жем жеп, ун жеп үйренген ешкиге бир күни балаларыныц ашыўы
келип, таяқты таслап еди, ешкиниц аяғы сынды, ол аяқ кемпирдиц пайына тийген аяғы еди. Олпул менен тацғышлап, аўзына келгенин айтып, балаларын қарғап, сөйтип қойып еди. Сол күни
кемпирдиц гезек күни еди. Сол күни ешки бир қосқа кирди, аяғын түтинликке басып, аяғына орап
қойған шүберекке от тийди. Ешки мацырап майданға шықты. Майданға шығып, шүберек алысып,
ешкиниц жүнине тийгеннен соц, турсын ба, қай жерде томпайған қырман болса сүйкенип, ҳәммесине
от берди. Қырманныц ийелери келип кемпирди, балларын байлап Едиге ханға алып барды патшаға
арыз салды:
—Қырманныц қорығын алып еди, қырманға от берип, бала-шаға сабаннан куры қалды. Қырманды
өртеди, тақсыр, — деди.
Патша кемпирдиц балаларынан сорады:
— Булар не айтады? — деди.
Тақсыр, ырас айтады, деди. Қырманныц қорығын алғанымыз да ырас, от тийгени ҳәм ырас.
Төртеўимиздиц ортамызда бир ешкимиз бар еди. Төрт аяғын пайласып қойып едик. Кемпирдиц
пайына тийген аяғы еди. Сол аяғы таяқ таслағанда сынып еди, ол-пул менен тацғышлап қойып еди.
Сол күни кемпирдиц ҳәм гезекли күни еди. Сол күни қырманға от тийди. Кемпирдиц пайына тийген
аяғы ҳәм гезекли күни. Бул қырманныц төлеўин кимге салсац, соған сал, патшайым. Бизлердиц
көргенимиз сол, — деди.
Оннан соц Едиге турып:
— Өзи кемпирдиц гезекли күни болса, ҳәм пайына тийген аяғы болса, әлбетте, буны кемпир
төлейди дә, буны кемпир төлемей, еренлер төлей ме? Мама! Булардыц төлеўин сиз бересиз, — деди.
Кемпир мына сөзди еситип, жан ийнине от түсип:
— Тақсыр! Жети күн мәўлет бер, — деди.
— Мама, жети күн емес, он төрт күн мәўлет болсын, — деди.
Кемпир мына сөзди еситип,
Оныц менен питер ме?
Шыға берди сарайдан,
Бүйтип азап көргенше,
Майданға шығып ойланды:
Жасаўылдыц алдында,
— Мына енди буўдайға,
Ол айдаўда жүргенше,
Не жазып едим кудайға,
Ағып турған Едштге,
Шашымды жулып бергенде,
Кетип өлген жақсы, — деп,
Басымды кесип бергенде,
Жөней берди зар жылап,
Мына буўдай төлеўи,
Жуўырып келди Едилге.
Өзин суўға атайын деп қолайласа, шийрин жан татлы, өзин суўға аталмай, Едилди жағалап,
нешше мезгил жол жүрди. Кемпирдиц деми қысып, болдырып, кийимин шешип алып, топыраққа
толтырып, куйрығын жарға қойып, аяғын суўға салып, турған жерден шүмпе батып кетейин деп,
отыр еди зар жылап.
Сары ала ат астында,
Алғыр қусы қолында,

Қырық жигити қасында,
Шыға келди бир жигит.

Тоғайдан қырға шығып, Едилден ат суўғарып болып қараса, аяғын суўға салып, кетип өлейин деп
отырған бир кемпирди көрди. Баяғы сары ала атлы жигит қырық жигиттен айырылып, кемпирдиц
жанына келди:
Ҳә, мама! Өз жаныца қаст етип, өзинди суўға атып, кетип өлейин деп отырсац. Патшац зулым
болды ма, балаларыц ҳарамы болып тууды ма? Кимнен көрдиц қорлықгы? Кимлерден көрдиц
зорлықгы? Хабарынды бер, — деди.
Кемпир турып сөйледи:
Жолаўшы болсац, жолға түс,
Өткинши болсац, өте бер,

Мен бир сондай сорлыман,
Сорама, балам, дәртимди.

— Ҳә, мама! Гәпицниц мәнисин айт, — деди.
Соннан соц кемпир сөйледи:
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— Едигедей ханымыз,
Бүйтип азап көргенше,
Тамамы қырман төлеўин,
Атып суўға өзимди,
Садцы менин мойныма,
Өяеййн дея отырман, — дедй.
— Мама, иймансыз өлме, өзинди суўға урма, — деди.
Кемпир:
— Әжеп, жигит, — деди.
Мен бир сондай сорлыман,
— Ғайыптан келген сен жигит,
Кенесиц болса, бер жигит.
Баяғы жигит сөйледи:
— Едиге ханға барсац,
Сүйреп барған саў аяқ,
Қайтадан арыз салсан,
Мына сөзди айтып патшаға,
Сынық аяқ, өли аяқ,
Қуллық етип турасан.
— Әжеп болар, балам, — деп жуўырып шыға келди. Қайғысыз ғәрийп уйқылап атырған балаларына
тур-турлап, үлкенин теўип, ортаншысын шымшып, үшеўин ҳәм оятып алды.
— Ҳә, балаларым! Бизден бир сөз хата қалған екен. Едиге ханға барайык, қайтадан арыз салайық,
— деди.
Балалары кемпирге айтгы:
— Кеше болғанда Едиге маясын да берген жоқ, — деди.
Кемпир балаларына жалынып-жалбарынып Едиге ханға келди.
Патша:
— Қырманнын ийелери мәмиле еткендей қәрежет таптыц ба? — деди.
— Тақсыр ханым! Арзым бар: бийт тояр қаным жок, аяйтуғын жаным жоқ, таўып келген пулым
жоқ. Бир кәлийма сөз қалған, соны сизге айтпаға келдим.
— Айта бер, мама, — деди.
— Айтатуғын сөзим:
— Сынық аяқ, өли аяқ,
Сүйреп барған саў аяқ,
Ендигисин өзин билин,
Журт ийеси патшайым.
Бул сөзди айтып кемпир хәм тура берди. Едиге патша мына сөзди еситип, хуўышы бастан кетип, |
көзи тынып, еси аўып алтын тахтық үстинде түйедей шөгип жатты. Бир майдан жатып, патша
қәддине келип, дийўан молласын шақыртып, хат жаздырып, қырманныц ийелерин шақырып алды.
Баршасын қатар қойып: көбине көбирек, ортасына орта, аяғына азырақ ғәзийнеден шығарып, пулды
қырманнын ийелериниц алдына қойды.
— Адам қартайғанда дуўасы мүштарап, ендигиси, кемиси кемпирдиц дуўасы менен жетисер, деди.
Патша кәткудашылық етти.
Қырманныц ийелери:
— Тақсыр! Қырманнын түтини шыққанда үмитти үзип едик буўдайдан, — деди.
Ҳәммеси кемпирдин пәтиясын алды. Кемпир қарыздан қалас болды. Кемпирди бир пинҳамы
жайға апарып:
— Мама, буны саған ким айтты? — деди.
— Тақсыр, өзимниц тапқан ақылым, өзим айттым, — деди.
— Жоқ, мама, мына айтып келген сөзиц мениц жети жылғы ғайыбым Нураддинжаннын төреси
бул, — деди.
— Ашылған бағда гүлим,
Болар ма қабыл тилегим,

Ел шетине келген екен,
Жети жылғы ғайыбым.

— Мама! Ырасынды айта бер, — деди.Кемпир оннан соц ырасын айтгы:
— Қырық жигити қасында,
Келе берди бермаған,
Алғыр қусы қолында,
Сары ала атлы бир жигит,
Ат суўғарды Едилден,
Соньщ айтқан төреси, — деди.
Қырық жигиттен айрылып,
Әне, Едиге Нурадцин ядынан шықкан ўақьпта төресин әдил беретуғын еди. Ол кемпирге берген
төреси жети жылғы ғайыбы Нураддин ядына түсип отырғанда берген төреси еди.
Едиге кемпирге қарап:
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— Ҳә, мама! Менин ғайыбым ел шетине келген екен. Мениц айтқанымды етсец, сол
Нураддинжанымныц қос-қолацы, иргеси кай жерде екенин барып көрсец, — деди. — Әгер колыцнан
келсе, көширип алып келсец, — деди.
Кемпир:
— Әжеп болар, — деди.
Кемпирге көп ғулам берди, хәм буўдайдыц қарызынан кутылып, хәм патшадан инам алып, кемпир
жигирма бес жасар қәддине келди. Таяғын қолына алып, пешин белине шалып, Едилди жағалап,
нешше мезгил жол жүрип, бир кайырға шыға келди. Қайырға шығып қараса, жигирмасы оцында,
жигирмасы шебинде қурыўлы турған қырық отаўды көрди.
Қырык отаўдьщ ишинде.
Аланыя бир отаў,
Шацарағы дәндәннан,
Уўығы бар гүмистен,
Босағасын борлатып,
Керегесин сырлатқан,

Жарасықлы болсын деп,
Үйине тутқан шийлерин,
Илем-билем менен,
Рәц йырац етип,
Айтқастырып оратқан,
Отаўды көрди бул кемпир.

«Гүлшели бала сүймеген жақсы» деген, босқа бармайын, шөпшекти терип, басы-аяғын бирдей
етип, бир дәсте отын қолтығына қысып отаўға келди.
Отаўға кирип қараса, тоты қустай таранған, ақ қуўдайын сыланып, орамалды қыя шалып,
көргенниц есин алып, мысалы хүри-ғымрандай болып отырған бир нашарды көрди. Ол нашар
тилладан есикке сүйенип отыр екен. Кемпир кирип барғанда, нашар жайынан турды. Ийилип
мамаға сәлем берди.
— Ҳә, мама! Шайтанбысац, жинбисец? Қайлардан келдиц, бул жерде ел бар ма? Хабарынды бер.
Мен хаўлығып турман, — деди.
Кемпир:
— Балам, ҳаўлықпа, елди-журтты көрмей, өзлерин кайдан келдин? — деди.
— Мен ырасымды айтсам, биз Пәрен журтынан келдик, мама, — деди. — Мен Пәрен патшасыныц
қызыман. Атамныц бир душпаны бар еди, сол душпанды ким өлтирсе, соған қызымды беремен деп,
атам соған ўәде қылған екен. Қырық жигит ғайыптан келип, атамныц душпанын өлтирди. Соннан
соц атам мени усы жигитке берди. Жыл болды, елиме қайтаман деп, атамнан жуўап сорады. Соннан
соц қасындағы қырык жигитин хәм үйлендирип, кырқына қырық отаў тигип, ал есе, «Хош келдиц,
балам» деп, сол жигитке мени тапсырып, алды толы мал менен, кейни толы шан менен, айдарлы
кул, тулымлы гүц берди. Дүнья қыражы, пул менен жуўап берип, жолға шығырып салды. Көшекөше, қона-қона, жақында усы жерге келдик, мама, — деди.
— Бул жигиттин аты ким? — деди кемпир.
— Атын Нураддин дейди, — деди.
— Нураддин деген ким, қай миллет? — деди.
— Билмеймен, — деди.
Кемпир:
— Сиз билмесениз, биз билемиз. Бул Нураддин деген Едиге патшаныц баласы, пәлектиц гәрдиши,
куданыц күдирети менен қолдан шығып кетип еди. Атасы Едиге патша баласы кеткеннен соц, шийрин
екен бота, мийирман болар ата, перзенти ядына түсип, өткен-кеткеннен сорайды дәрегин. Ҳеш
жерде дәрек таппай, алтын тахтыц үстинде отыр еди гүциренип. Жакында себеп болып Нураддинди
көрдим. «Нураддинжан келген екен» деп патшадан сүйинши инам алдым. Едиге патша соннан соц
мени жиберди. — Нураддинжанныц қос-қолацыныц, иргесиниц қай жерде екенин көрип кел, — деп
жиберип еди. — Қолыцнан келсе, көширип алып кел, — деди. Балам, мен соған келип едим, — деди.
Оннан сон нашар турып:
— Ҳә мама! Бул жигитгин баўыры кара тастан ҳәм қатгырақ. Буған қослас болғаныма жети жыл
болды. Я елим, я халқым, ата-енем деп усы ўақытқа дейин аўзына алған емес. Ол айтқанын болмас,
кеўлине жақпас. Әгер қырық мын ләшкердин айтқанын етпес. Атасы менен мәлеллесип кеткен
болса, изице ермес, — деди.
Оннан соц кемпир турып:
— Бесиктеги перзент ул ма, кыз ба? — деди.
— Мама, ул, — деди.
— Ул болса, айтатуғын сөзим бар. Нураддин қайда кетти? Қус салып кетти ме, қашан келеди?
- деди.
— Кешке, мезгилге келеди, — деди.
4—Қарақалпак фольклоры
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— Балам, қорықпа, хаўлықпа. Сол Нурадцин келген ўақыгга баланы шымшы, бала шырқырып
жылар. «Баланы неге жылатасац?» дер. Бала ашыўы — жан ашыўы, үйге жуўырып кирер. «Ҳә,
жылағанда не қылады? Бунша шоршынасан көз алдында жылап атырған балаға. «Атана не қылсақ,
алдына сол келер» деген. Сен ҳәм биреўдин усындай әдиўлеп сүйген перзенти, елиннен, журтьщнан,
ата-ененнен хабар алмай, минекей, сенин жүрисин. Бул хәм сендей болып кететуғын болса, бундай
бала керек емес» деп атып ур, — деди.
— Әжеп, мама, — деди.
Кемпир буны айтып, отаўдан шығып, және бир үйге кирип отыр еди, әне сол ўакытта,
Қус төреси қуў еди,
Кәлпелиги соншелли,
Куладин кустьщ кулы еди,
Куладинин қашырып,
Қуладинди қайтарып,
Жаўатуғын булттай болып,
Куў илдирип жүр еди,
Жетип келди Нурадцин.
Келип аттан түсти, кемпирдин айтқанын қылып, баланы ҳаял шымшып, бурап алып еди, бала
шырқырап келип жылады.
— Ҳә, атана нәлет! Баланы бунша неге жылаттьщ? — деп үйге жуўырып кирди.
— Ҳә, жылағанда жаны шыкты ма?! Көз алдында жылап атқан балаға шоршынып, бунша жанық
ашыйды. «Атана не қылсац, алдьща сол келер» деген. Сен ҳәм усындай биреўдиц әдиўлеп сүйген
перзенти. Елицнен, халқыцнан айырылып, ата-енецнен хабар алмай, минекей, сениц жүрисин. Бул
ҳәм сендей болатуғын болса, бундай бала керек емес, ертерек өлгени абзал, — деп атып урды баланы.
Нурадцин мына сөзди еситип,
Шыға берди далаға.
Испиҳан өткир кылышты,
Урды тасқа кылышты,
Суўырып алды қынаптан,
Қара тасты қак бөлди,
Қабына сыймай жүреги,
Қәҳри келип Нураддинниц,
Қайтармекен кәҳрим деп,
Қайтып кирди отаўға.
Отаўда солқылдап жылай берди. Қырық жигит Нурадцинниц жылап отырған сестин еситип,
жуўырып қасына келди.
— Нураддиндей төремиз,
Буны кимнен көремиз,
Ес-ақылыцнан айрылып,
Бунша неге жылайсац?
Жылағаньщнац мәнисин айт,
Нурадциндей төремиз, — деп,
Қырык жигит турып сорады.

Сизлерге баян етейин.
Ш ийрин екен бота,
Мийирман екен ата,
Көз алдымда жылаған,
Балаға жаным шоршынып,
Ашынаман, қырык жигит,
Ата-енемнен айрылып,
Жети жыл болды кеткеним,
Атам мендей «перзентим» деп.
Ети кетип, сүйегине,
Тақалғанды бул ўакқа,
Хабар келди атамнан,
Дәрриў көшкил, қырық жигит.

Нураддин жайынан турып:
— Қәўендерим, ғамқорым,
Жолдасым едиц қырық жигит,
Мен жыламай, кәйтейин,
Жылағанныц мәнисин,

Елге зар болып жүрген қырық жигит мына сөзди еситип, ўақгы шәндан хош болып, үйлерин
жығьш, түйеге артып, Едиге ханнын журтына көше берди. Нурадцин қырық жигитти шақырып алып:
Бул журтга жақсы да бар, жаман да бар. Ким билип, ким билмесин. «Атасыныц урып көзин
шығарған Нураддин» деген сөзди қулағым еситпесин, акщам көшиц, күндиз жатыц. Ақшам ишинде
қалаға барыц. Күндиз жүре көрмен, — деди.
Ақшам көшип, күғщиз жатып, нешше күнлер жол жүрип, ярым акша болғанда қаланьщ алдында
Қаражылға деген сайға әкелип үйлерин тиге берди. Булардыц көшип келгенин ҳеш бир адам билмеди.
Нураддин турып еки адамды Кенжембайға буйырды:
— Кенжембайдыц үйине барыц, тири болса келсин, өзиниц жаққан оты еди, өзи келип өширсин.
Әгер Кенжембай өлген болса, гөрин ашып, сүйегин өртеп, самалға тартып келиц, — деп еки адамды
буйырды.
Булар көшеме-көше аралап, Кенжембайдыц жайына келди.
— Кенжембай! — деп қышқырды, жатып үйде сес берди. — Нураддин төремиз келди, сизди
шақырып атыр, соған жүресиз, — деди.
Кенжембай мына сөзди еситип, баяғы еткен ислери сол ўақытта ядына түсип, өлмесе де өлимши
болып, силеси катты да калды. Силеси қатып жатқан Кенжембайды көрди. Кенжембай жайынан
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турмады. Биреўи аяғынан, биреўи басынан көтерип, Нураддиннин алдына алып барды. Нураддин
кынаптан қылышты суўырып алып, Кенжембайдай шүрегөйдиц заманасын қуўырды.
— Ҳә, Кенжембай! Жүз адамныц ишинде жиберип едим азат етип өзинди. Жаксылықгы билмедиц.
Бир кесеге зәҳәрди куйды да:
—Я буған қайылмысац? Болмаса өзицниц жаққан отыц еди, өзиц өширип, атама биймәлел етип
косамысац? — деди.
Кенжембай турып:
— Қырқылмаса тилим, шығып кетпесе жаным, қамырдан қыл суўырғандай етип, атац менен,
ийшалла, көристиремен, улым, — деди.
Ҳасыл таўардан алдырып, көктен тонды тиктирди. Кенжембай үстине кийип:
— Нураддинжан, артыма шығып, тонныц ишине кирип көр, — деди.
Кенжембайдыц арқасында отыратуғын Нураддин бе, десе де, атасыныц урып көзин шығарған
Нураддин төре деп, биреў болмаса биреў айтып сала ма деп, Кенжембайдыц сыртында пошшадай
болып отырды.
— Нураддинжан, Кенжембайдыц артында отырдым деп кеўлице келмесин. Атацныц қарғысы
қара тастан өтеди. Көз ашыўы менен қарғап жүре ме, әўели меннен өтсин, оннан соц саған жетсин,
деп жасырып қойыппан, — деди.
Нураддинниц баласы, Едигениц ақяығын көтерип, патшаныц арыз сорап отырған жерине бара
берди.
— Ҳә, жалғызым! Азанғы ашыўына барып, атацныц бәддуўасын алмайық. Чайын ишип,
жазылысып болғаннан соц, барайық, — деп есикке келип, бир майдан турды.
Чайын ишип жазылысып болғаннан соц қолында айбалтасы бар жасаўыл басы шығып:
—- Арзашы болсац кел, — деп хабар берди.
Әне, Кенжембай баланы қушакдап, Едиге ханға бара берди. Сәлем берип куллық етип, нәзеринде
турып еди. Едиге патша Нураддинди алып келгенин сол ўақытта билди. Едиге сөйледи:
Отты қайдан отларсац?
— Ҳә, жалғызым!
Ата деген мен едим.
Қара суўға қан қуйсац,
Суўды қайдан ишерсец?
Урып көзимди шығардыц,
Ақыретте кудайыма,
Кдра арғымақ қатырсац,
Не деп жуўап бересец?
Атты қайдан минерсец?
Ғаўданлы жерге от қойсац,
Сол ўакдары Кенжембай Нураддин болып сөйледи:
— Қара суўға қан қуйсац,
Қатты ғабай сөйлерге,
Сөзиц еди Нураддин,
Суў тынығын ишермен.
Алладан ҳәмир болғанда,
Қара арғымақ қатырсац,
Арғымақ тандап минермен,
Басыца күнлер туўғанда,
Ғаўданлы жерге от қойсац,
Қамыстыц басын буўғанда,
Оттыц ушын шаларман.
Қостарыц еди Нураддин.
Урып көзин шығарды деген
Едигедей патшайым!
Жаман атты көтерсем,
Тилегимди берсеце,
Жалац аяқ, жалац бас,
Жалғызымныц гүнайын кешсеце!
Алдым бийик, артым жар,
Ибрайым қалийл салған Кәбаға
Хәжиреў болып барарман,
Айланарға жерим тар,
Кәбаны үш мәртебе айланып,
Еки көзиц шамшырақ,
Бәршаларды халық еткен,
Бири шықса, бири бар,
Алты айлық ағыр журтта,
Гүлли мениц гүнайымды,
Бир алладан тилермен.
Нураддиннен басқа сүйенерге,
Белицнен мәдет кеткенде,
Жалғыздан басқа кимиц бар?
Мәдарыц еди Нураддин,
Дизицнен қуўат кеткенде,
Патша турып сөйледи:
Куўат болар Нураддин,
— Таўып айттыц сөзинди,
Қайт, Едиге, қайтсаца!
Сарғайттыц ақша мәгзимди,
Жалғызымныц гүнасын,
Жалғызым, қарғап нетейин,
Едиге патша, кешсеце!
Қарғысым қара тасқа,
Қара көзден нур тайса,
Мақсетиме жетейин,
Етип жүрген исинди,
Ғарға адым жер мыц болғанда,
Көзиц еди Нураддин,
Тында мына сөзимди,
Қайт Едиге, қайтсаца!
Саған баян етейин:
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Қус төреси қуў еди,
Куладин қустьщ кулы еди,
Қуладинди қайтарып,
Қуў илдирдин жалғызым,
Бул гүнанды қәйтейин?
Қасындағы қырық жигит,
Бәршеси де қул еди,
Ақ сүйектен арыў сайлап сүйдирдин,
Бул гүнанды қәйтейин?
Ийтке берсен асывды,
Ийтлер тартар лашынды,
Қуллар кесер басынды,
Қасындағы қырық жигит,
Бәршесиде кул жигит,
Қул кесер деп ойлайман,
Жалғызым, сениц басынды.
Туўып едим периден,
Болып едим ўәлийден,
Қарғысым қара тастан өтеди,
Сени қарғап нетейин,
Қарғамай-ақ кетейин,
Қарғысым қара тасқа,
Мына көзим шықпастан,
Мына көзим шықса да,
Жер сыйпалап қалсам да,
Қандай гүнан болса да,
Ақлығым ушын өтейин.
Өзинин туўған анасы,
Хожанық қызы Қарашаш,
Туўмаса да туўғандай,
Емшек сүтин бермесе,
Көцил сүтин бергендей,
Туўмаса да туўғандай,
Сәтемир ханныц қызы,
Анасы еди Ақбилек,
Едигениц досты еди,

Ацғысын менен Тықғысын,
Төртеўлери қосылып,
Белбеўин мойнына салып,
«Қарғамағай жалғызды» деп,
Барып үйден сығалап,
Шийге асылып тур еди,
«Гүнанды өттим» дегенде,
Шуўлап кирди отаўға.
Ана, ата, енеси менен көрисип,
Козылы койдай мацырасып,
Жаралы куўдай сыцсысып,
Жалғызы менен көристи,
Сәтемир қызы Ақбилек.
Молла еди жетилген,
Алып келди қитапты,
Едиге ханға көтерип.
Ол китаптыц хабары:
«Ол он еки мүшениқ,
Биреўи кемис болса да,
Патшалыққа жарамайды»,
Деген сөзди Едиге,
Ол китаптан көреди.
Сол ўақлары Едиге,
Нураддиндей жалғызды,
Алтын тахқа миндирип,
Қалаға жарды урады,
Дәўир кимниц дәўири,
Нураддин ханны дәўири,
Заман кимнин заманы,
Нурадцин ханныц заманы,
Қалаға жарды урдырды,
Далаға жарды урдырды,
Кемликтиц қәмалы бар,
Кәмалға жетип Едиге,
Жалғызды тахқа миндирип,
Сөз әда, гәплер тамам,
Болды дейди бул жерде.
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, хаслы кенегес ўәлалтында,әне,Әбдикәримбаи
Бурынғы еткен эйямда,пайғамбар кэдим заманындадаслы
егеннин уғлы Мэспатша деген
1келд к
^
мекгеПке бердиЖеги жыл мекгепге
Ә н е,Ә 6 д и к эр и м 6 а й м еш т-м ед а « ™ Ры[]. кэмалга келди КеНегес уәлаяшнда эзине ылаиык
,қыды,дәристи тамам кылды.Әне,ж
тт
дәрьясынын бойына барды.
бойынгюалгаағайинлибайбарекен.Олалтыағайинлибайдын жасулкен

^^^акбайш ^^хан айтгырса 6еРмеген,га^ ^ * ^ кГ^ь^^^^^,ш^ғанашЩ 1^Нешше
султаны Мәспатша араға бир сөз салды,әне,Аипар
^ күйеўлеп келип ^ Ә н е Д Р - н ш ш ш е
Кырық нар менен,мысқал мын,
Сол уақытта Мәспатша кайнатасына арыз етги:
- Әй,хан ата,менин халкым
ик тэўир
ясыомағым ғазабы маған кыиынырак.К,ызына жүиРи
у ғ

„

Лапакбай кызын узатар бодды.
Мэспагша узагып шгар болды.

ниқ маЛы-мүлкинди менин журтыма
миндирсен,юрь«-жарак косындырсан,

атыны^ол^анайертепЛал да:6^^^^^,^ 5 ^^ | ^ к^ нине,^ т к С м Т а » ^ ^ ,^ ^ ^ ^ II^ ^ ^ ^
белине миндирди.Әне,султаны М ә ш а п и ^ У

кейнинен қала алмай ере берди.Сол уакытга
Йығласпай қал,еки бирдей ғаррылар
Сен йығласан, нашарман, кеўлим бузылар.

- Бәҳәр болмай бағдан гүллер терилер,
Өлмегенлер акыр заман көрилер,
Жыласпай кал,еки бирдей ғаррылар,
Сен жыласан,нашардын кеўли бузылар.

Қаркарам бар шул басымда шокган шок,
Сүрдим дәўран тама елде аздан көп,
Жыласпай қал,еки бирдей сорлылар,
Алма көзли нар бедеўлер сүрилер,
Ҳаслым нашар,бир кеткен сон келмек жок.
Тыйык
жаным
теннен
Г
э тиймей
ш
"
"
— үзилер, '^ ы й м дй ж ди ы геи еси ^ р абар ды л й п ар ш дн ы н адды и а,

таслай берди еки колын моинына.
_ Айпарша кыз един,сенсен кырағым,
Сен кеткен сон ким болар халдан сорарым,
Улдай көрген перзентимнен айрылып,
Бүгин сөнер болды менин шырағым.
Жылаў менен көзде жасым көл болып,
Қызым кетип,жигербентим кум болып,
Улдай көрген перзентимнен айрылдым,
Ак таўларым калар болды көл болып.

Биле-билсен,баламды алған баламсан,
Арзымды есит,кызымды алған күиеуим.
Айрылмайын колда дүнья-малымнан,
Қьгзым кетип,от шыкдай ма тенимнен,
Биле-билсен,баламды алған баламсан,
Хабардар болагөр ғәрип ҳалынан.

Мен карап жылайман жолдын төзине,
Ата-енен, қалар йығлап изинде,
Көргенимше күнлер жаксы,перзентим,
Халык әйлеген бергей менин тилегим,
Мен кайылман жараткан хактын өзине,
Ақ найзаға палўан көрдим билегин,
Ак
султаны Мәспатша жуўап алып,
деп дта-енеси йығласып дуўа-пэтиясын <» Р Д Мәсиатша аддында.Айпарша кыз кеининде,
Айпарша къодь, узагып.ага-енесиғ, и ы ғ л а г ы л “
шул,
Кенегес журтьша жолға реуана болып кетип бдрагыр
^
Такды маржан сәдепти,
Қыздын бағры кәбапты,
Ата билен енеси,
Йығласып берди жууапты.
Ата билен енеден,

Атларын жолға салады,
д та билен енеден,
Тама халыкган айрылып,
Айпарша атлы шул нашар,
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Қулакдарын қайшылап,
Еки көзи кейнинде,
Сағырдан аққан терлери,
Жолда йығлап барады.
Қара жерге тамады.
Шаппай аты майрылып,
Ат дүзелип шабады,
Жез қанаттан кайрылып,
Қәтептей аўзын ашады,
Айпарша жылап барады,
Омыраўдан көбик шашады,
Ел-елаттан айрылып.
Бас бермейди Сандал ат,
Айпарша атлы шул нашар,
Айпарша атлы пгул қызды,
Астына минген Сандалды,
Таўға алып қашады.
Қайырып жолға салады,
Айпарша қыздыц көрки еди,
«Шүў» деп қамшы урады,
Атқа нашар берк еди,
Астындағы Сандал ат,
Сүре алмады дәўирди,
Ҳаўлыққаны майданда,
Айпарша көрди жәбирди,
Тер қыстағы болады,
Ат жылаўын көп тартып,
Қуйрығын сыртқа салады,
Айпарша
атлы шул қыздьщ,
Ат желкесин гүзеди,
Нәзик қолы аўырды.
Жибер деп суўлық сүзеди,
Полат дойнак қызады,
Әне,шул ўақытта Айпарша қыз султаны М әспатшаныц қасына барды,Мәспатшаға қарап:
— Үш күн болды,бизиц Сандал ҳаўлықты,
Дәрбенг жолға телмирип бедеў қарайды,
Бизин аттын ҳаўлыққаны басылғай,
Келгил,төрем,ат шабысып көрейик.
Жер мен көкти халық әйлеген бирубар,
Ата-енем қалды жылап интизар,
Арзымды есит, жигербендим, султаным,
Жамалыцныц айтатуғын арзы бар.
Ылғал көрмей ат куйрығын тарайды,
Ата-енем кейинимде йығлайды,

Үш күн болды,бизиц Сандал ҳаўлықты,
Дәрбент жолға ол телмирип қарайды.
Бәҳәр болмай бағдан гүллер термедим,
Елатьща барып дәўран сүрмедим,
Дәрбент жолға телмирип бедеў қарайды,
Дәрбент жолда ненин барын билмедим.
Ылғал дүзип ат қуйрығын өрейик,
Елге барсақ қосылып дәўран сүрейик,
Бизиц аттьщ ҳаўлыкқаны басылғай,
Келгил,төрем,ат шабысып көрейик,

Әне,Мәспатша Айпарша қыздыц шул сөзини еситип, қәҳәри келди.
— Ҳа,енеғардын қызы,атац ҳәм жилли,енец ҳәм сырры еди,сенин солардан туўыпсащсен ҳәм
бес бетерирек жилли,жети кумнын ийрими ўәде болсын,саған берген менин тайлығым болсын.
Жети кумнан асыщменнен жуўап,қаш,— деди.
Әне Айпарша қыз бул сөзди еситип,Мәспатшадан жуўап алып,алдьшда қашты,Мәспатша кейнинен
куўып,екиси шөлде куўып-қашып баратыр.
Әжел майын ишеди,
Кепин тонын пишеди,
Ярынан алды жуўапты,
Айпарша қыз қашады.
Шөлде куўдаласады,
Мәртликке белин буўады,
Бедеўге күнлер туўады,
Алдында қашкан ярыньщ,
Мәспатша атлы шул ерди,
Шул кейнинен куўады.
Батыр минген Мәнжүн ат,
Алды аяғын кереди,
Артқы аяғын тиреди,
Атқа тумар тағады,
Жулдыз киби ағады,
Жылдырым сыпат шабады.
Ол төбе менен бул төбе,

Қаршыға янды қанатлы,
Ғарғадай қайып қонады,
Алдында қашқан ярына,
Жақынласып барады,
Куўып жетип кейнинен,
Шаўғьшап изинен келеди,
Жаўлар сөйтип шаншар деп,
Айпарша атлы шул қыздьщ,
Жегдесинен шаншады,
Жегдесин алып қашады.
Айпарша атлы шул кыздьщ,
Белли қәҳәри келеди,
Қайырады бедеўди,
Сандалды жолға салады,
Алдында кашқан ярыньщ,
Кейнинен куўып барады,
Батыр минген Мәнжүнге,
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Нашар минген Сандал ат,
Қуйрыққа басын урады,
Зәцгилесип барады,
Зәнгилесип барғанда,
Журт ийеси төрем деп,
Ойын бундай болар деп,
Кәмарға қолын урады,

Мәспатша атлы төрени,
Айпарша атлы шул нашар,
Аўдарып аттан алады.
Гә аўдарып қыз алса,
Гә аўдарып мәрт алып,
Мухамметтид шөлинде,
Таласып ойнап барады.

Әне.булеккиси ҳәм ойнап кете берсин,ендиги гәпти-сөзди кимнен еситин,әне,қалмактын ханы
Бабахан Аипарша қыздьщ жети жасынан бери аятына ашық еди.
Лапақбайдын қызы,айтқызса бермес назы.еки жигит бас қосса аўзында сөзи,кенегес ели атынан
Әбдикәримбаи дегеннин уғлы султаны Мәспатша деген келип Айпарша қызды узатып алыпты
деген хабарын еситип,Дәрбент деген табан жол,сығарған атқа жаман жол,Дәрбентке барып онына’
кала салдырып, шебине қала салдырып, Дәрбентке ҳәм бадалға толтырып, қалмақлардьщ 'буққы
т Г и н Г Г ? ШП ЖаТЫР. еди Әне’сол күни қалмақтын майрамы еди. Мәспатша менен Айпарша
Шз,әне,Дәрбенттен ат оинатып өтип кетти.Қалмакдар буннан бийхабар қалды.Бабахан патшаньщ
ҳаиярыи, мәккарыи бир бабасы бар еди,шул бабаньщ жүйрик байталы бар астында қанжары бао
дәстинде, шул бабаньщ жасыны сорасанызлар,жасы ҳәм бабаньщ жетлис бес жасында.шул баба
ҳәм жүр еди Аипарша қыздьщ кастында.Шул баба байталдын белине минди,қалмақлынын Дәрбент
жолына барды,еки бедеўдин Дәрбенгген өтип кеткен изин « р д и . Ә н е . Ж ^ ^ ^ . Й К ;
<л пш‘ынӨ^ 7 КеТКеШШГИН КӨРИП, Бабахан патшаньщ бәргасына барып Бабахан патшаға қарап
«ашығьщ өтти үстиннен» деп,әне,көрин,не айтады екен:
Р
— Таланда калсын дүнья-мал,
Сизден қурбан шийрин жан
Ашығьщ өгги үстиннен,
Тезирек атлан Бабахан.

Ат сүринген гүлли даш,
Ақмағай көзден селли яш,
Ашығьщ өтти үстиннен,
Тезирек атлан,қызыл баш.

Қурылып ақлы шатырлар,
Өтипти қайсар батырлар,
Ашығьщ өтти үстиннен,
Тезирек атлан кәпырлар.

Қыз тағып маржан садапты.
Хызметте бағрым кәбапты,
Өзлериниз бармасаныз,
Бериниз бабана жуўапты.
Әне,баба сол жуўапты айтгы.Кдлмактын қараўылханасын Бадалғы таў деп ат берер еди Әне баба
баиталға бир мәурит қамшы басты,байталы секирип кетги.Барып Бадалғы таўдьщ үстине түсти Баба
дүрминши баба еди.колына дүрмин алды,алдына-кейнине серлеп қараса,сол алдында үш мезгиллик
—
Таласып ° инап баратырған М әспатша менен Айпарша қызды көрди.Баба байталды жолға
бурып авдыщәтлирек етип бир мәўрит қамшы басты.Әне,бабанын минген байталы таў үстине қонды
яӘпе’бабанын баиталы Шағыртаў дегеннин үстине түсти.Және баба қолына дүрмин алды,және баба'
авдына-кеинине серлеп караса, енди үш мезгиллик жолда кейнинде киятырған Мәспатша менен
Аипаршаны көрди. Баба алдына түсип кеткен еди.Баба қыял ойлады: өтетуғын жол екен,белгили
мәсканлы жер екен,деп баба баиталдан түсти,байталын жетелещалдында қараўыл болып жүре берди
Ендиги гәпти Аипарша қыздан еситин. Әне, Айпарша қыз сол ақшам нашарлық етип қалғып'
ятыр еди, Аипарша қыз көзин ашып қараса,ол таў менен бул таўға ат қойып, Шағыртаўға қарап
телмирип бақып келатқан ярын көрди. Айпарша кыял ойлайды: ўа дарийх, әжел дарийх, ҳаслым
бендемен.нашарльщ етип киятыр екенмен,султаны Мәспатша ярымньщ душпаны көп екен,қәўиплиқәтерли жери бар екен,— деп,әне,М әспатш аға қарап:
-х
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— Жылаў менен аклым мениц болды лал.
Қара шөлде таланбағай дүнья-мал,
Арзымды есит,жигербендим султаным,
Жамалыцныц айтатуғын арзы бар,

Сүре алмадыц өз халқында дәўирди,
Ҳаслым нашар,жолда көрдим жәбирди,
Ақша жүзиц кемлик пенен сарғайып,
Жекке жаным, нийерлериц аўырды?

Сен келесец узақ жолдан ат қойып,
Өтер өмирим Патпа пирге қол жайып,
Жекке жаным,нийерғанац аўырды,
Акша жүзиц кемлик пенен сарғайып?

Ылғал көрмей ат куйрығын тарайсац,
Паны болсац,саўаш күнге жарайсац,
Сол алдыцда әжеп қара көрдиц бе?
Шағыр таўға тигилесен кдрайсац?
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Ылғал күни ат куйрығын өрейин,
Қара көрген жерге нусқа,сәўер ярым,
Елге барсақ,қосылып дәўран сүрейин,
Сен көрген караны мен ҳәм көрейин.
Әне,М әспатша Айпаршаныц бул сөзин еситип,Айпаршаға не жуўап айтады:
— Бедеўлер шомылды таза терлерге,
Яд етип сыйынған кәмил пирлерге,
Кәпыр қашты,бизлер куўдық,Айпарша,
Ж ана келдик душпан өткен жерлерге.
Бәҳәр болмай бағдан гүллер терилген,
Наданлықган абырай қолдан берилген,
Сен бизлерден қырағы болсац,Айпарша,
Нелер болар Шағырлы таўда көринген?
Ат шапкднда бәлент таўлар пәсмекен,
Шул көринген душпанмекен,досмекен,

Шағыртаўда елеслейди бир қара,
Адамзат па,яки қара куспекен?
Ат шаптырмас бәлент таўдын кыяғы,
Тас қақса,төгилер бедеў дойнағы,
Сен бизлерден қырағы болсац,Айпарша,
Неге мегзер шул қараныц сыяғы?
Батырлықган көтеремен дабылды,
Бир яр ушын көрип жүрмен жәбирди,
Сен бизлерден қырағы болсац,Айпарша,
Сол қарадан тезирек бергил хабарды.

Әне,сол ўақытта Айпарша Мәспатшадан сол сөзди еситип,Ш ағыртаўға қарап,алдында көринген
қараны танырмекенданымаспекен деп,М әспатшаға карап не жуўап айтады:
— Ашылмаған бәҳәр бағда гүлинде,
Ҳәр ким султан дейди туўған елинде,
Ашылмаған бәҳәр бағдыц лаласы,
Абырай барда қайт кейнице,султаным,
Себил екен сендей мәрттиц қаласы,
Соннан аман бара алмайсац елице.
Шул наймыттыц сақаллары ақ екен,
Басында бар екен гөне сәллеси,
Жүк көтерген катеренде нарлықгы,
Шул көринген қалмақгыц ҳайяр бабасы,
Қалмақ зацғар етер пейил тарлықгы,
Үш мезгиллик жол екен,төрем,арасы.
Абырай барда қайт кейнице,султаным,
Жолдан шығыц абырайыц барлықга.
Сол ўақытта Мәспатша бул сөзди еситип,М әспатша Айпарша қызға күйеўлеп кетип жүретуғын
еди.Дәрбентке келип кәпырлар менен урыс салып,кәпырларды М әспатша қырғын қылып өтер еди.
М әспатшаныц ерлиги сондай,белли душпаным бар дейип қайын атасына,қайын енесине,өзиниц
қарындас қайинлерине айтатуғын еди,әне,М әспатш анын кәҳәри келип:
— Енеғардыц қызы,бул қалмакдарға келип саған күйеўлеп келип-кетип жүргенде,қалмақларды
қырғын қылып өтип жүргенде,сен маған ақыл берген.кецес берген сен енеғармедиц,— дейип,аттыц
жылаўын бурды,Шағыртаўға жақын барды.
Ат шабылды жолдыц майдан басына,
Көрген қайыл қалар қәдди-бәстине,
Шул бабаныц изи бар да,өзи жоқ,
Шаўып шықты Шағыртаўдын үстине.

Қарқаралы шул басында шоқган шоқ,
Елатында дәўран сүрди аздан көп,
Шаўып шықгы Шағыртаўдыц үстине,
Шул бабаныц изи бар да,өзи жоқ.

Әне, шул бабаныц изин куўалап, ат койып кетип баратырса, басында сәлле, ийнинде мәлле,
сакалы ағарған ғарры баба кублаға қарап тәсписин санап отырғанын көрди.Ат ойнатып бабаньщ
алдына барды,тәцир сәлемин берди,баба ҳәм М әспатшаныц сәлемин әлик алды.Баба Мәспатшаны
көрип,шашырап турып,М әспатшаныц алдына барды.Мәспатшаны алдап-арбап,М әспатшаға карап
«пирицмен» деп жалғанлық пенен не деп айтар екен:
— Қол қаўсырьш бердиц бизге бир сәлем,
Такатым көрмесем жоқгы мәдарым,
Биздей бабац жамалыцнан айналсын,
Аманбысац,екки бирдей жан балам.

Мен нәйлермен жолдыц алыс-жырағын,
Жети жылда көрдим быйыл дерегин,
Биздей бабац жамалыцнан айналсын,
Аманбысац,екки бирдей шырағым,

Күннен күнге болған бетер бул дәртим,
Сениц ушын артты жапа-мийнетим,
Биздей бабац жамалыцнан айналсын,
Аманбысац,екки бирдей перзентим.

Бүлбил ушып,қарға қонған гүлинди,
Енди сөйлетермен шешен тилимди,
Аттан түсип неге алмай турсац қолымнан,
Танымадыц мендей уллы ғаррынды,
Сағыныппец мәгер туўған елинди? — деди.
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Әне,сол ўақытта Мәспатша секирип аттан түсип зияратласты. Айпарша қыз М әспатшаньщ
наданлығын билди,Мәспатшаға қарап бармағын тислеп,«әй,султаным,бул сенин пирин емес» деп
не жуўап айтпақшы:
— Ашылмаған бәхәр бағдьщ лаласы,
Себил екен қалмакдардын каласы,
Абырай барда тезирек атлан,султаным,
Пирин емес,бул қалмақтын бабасы.

Қәдир алла дерсен шул күн тилегим,
Ақ найзаға палўан көрдим билегин,
Абырай барда тезирек атлан,султаным,
Пирим десендаўда қалар сүйерин.

Бедеў минип ара шөлде желгенди,
Қартайғанда қыз ышқьщан өлгенди,
Абырай барда тезирек атлан,султаным,
Ҳайяр бабан изден куўып келгенди.

Мен қарап жылайман жолдьщ түзине,
Пирим десен,салар сепкил жүзине,
Пирим десен қалағойьщ изинде,
Тигилгей бетине кара жүзине.
Бабаньщ ренки-бойына қарап Мәспатша қыял ойлайды: «тиллери шийрин баба екен,итимал
қалмақтьщ бабасы шығар» дейип, Мәспатша атгьщ жылаўын бурды. Сол ўақытта баба шәпиклик
етип,аттьщ танабын алды,жети қабатлап мойнына салды.Мәспатшаға қарап:
— Бул енеғардьщ қызыньщ жүзинин кызылы болмаса,бойыньщ узыны болмаса,көп бир зәҳәр
екен.Қалмақ болсам буны неден билермен? — деп,М әспатшаға қарап және баба не жуўап айтады:
— Динин хакдур,Мухамметтин динисен
Ҳасльщ пәқдур,бир қуданьщ кулысан,
Қалмақ болсам буны кайдан билермен?
Әбдикәрим байдьщ жалғыз улысан.

Тилладан питилген гүмис сазысан,
Айттырғанда опа бермеген ўазысан,
Қалмақ болсам буны неден билермен?
Лапакбавдыц утдай көрген Айпарша атлы кызысан.

Жағац селлер болды көздиц жасына,
Қайыл болдьщ ҳақгьщ еткен исине,
Қалмак болсам буны неден билермен?
Уғлым,кирдиц быйьы он төрт жасыца.

Сүре алмадыц өз халқында дәўирди,
Қалмақ десе мен көрермен жәбирди,
Қалмақ болсам буны неден билермен?
Жети жаста қаста болып аўырдыц.

Узақ жолдан бедеўинди шаппадьщ,
Батыр болып халқьща дабыл қақпадыц,
Алты ай сергиздан боп ноғай халқыца,
Өз бойьща ылайық яр таппадыц.

Узақ жолдан бедеўимди шапкднман,
Айпарша деп жанымды отқа жаққанман,
Үш ай қәсте болып,қызым,аўырдыц,
Өзим барып үш жанлық пен қаққанман.

Миндиргенмен Мәнжүн аттыц белине,
Тез-ақ дуўшар қылдым нәмәрт қолына,
Алты ай қырық қүн жьшаўында жууырып,
Баслап бардым көп Таманьщ елине.

Қелмей думан бул басымда жаўды қар,
Хан кәдеси мен болыппан пәнтқумар,
Пирмен дейип бизлер ялған сөйлесек,
Пир ялған сөйлесе,урар бирубар.

Баба сол қызға жети жасынан бери ашық екен.Лапақбай дегенге барып ҳәкиммен,тәбиппен деп
келип,Айпарша қыздьщ тамамы беденлерин жаланашлап көрип,бабаньщ алдап кеткени ырас еди
Баба сол гәпти айтқанда Айпарша қыз ойланып турса,бабаньщ айтқан сөзиниц бәри ырасДйпарш а
«егер сол баба пир болса» деп қыял етип,бабаньщ алдына барып:
— Жаздык,жацылдық,әй,баба,қолынды бер,— деди.
Сол ўақга баба турып:
— Әй, енеғардыц қызы, қарамадьщ өзиме, инанбадьщ сөзиме, пирицмен деп айтқанда сөгип
един-аў көзиме,— деп өкпеленкиреди.Былай қарап турды,және баба турып сөйлейди:
Әй, перзентлерим, сизлердиц екеўиниц ҳәм пирицмен, сизлердиц оғщай ойынығщы мен
көтермесем, сизлер менин ойынымды көтермесец, меннен пир болмас, — деп, баба былай қарап
турып қолынан алды.Баба менен зияратласты.Сол ўақга баба турып сөйлейди:
— Бул жолдын игриси ҳәм көпщурысы ҳәм көп,бул дағыстанда бабацныц табанлары тиймеген
жери жоқбабаца жолдыц силтеўин бер,бабац жол басласа,— деди.
Сол ўақытга Мәспатша турып сөйледи:
— Бизлер елден шыққалы көп күнлер,көп айлар өтги,бизлер ел сағынып киятырмыз,баба. Бул
жолдьщ төтесин баслай бер,баба.
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Баба «әжеп болыр» деп алдына түсип,жол баслайды.Тақ атқаннан күн батқанша дуўры баслайды,
күн батқаннан тан атқанша игри баслайды.Әне,баба таўларға,дәрелерге,дағыстанда жайылып атқан
көп бир қуланнын үстине баслап барды.Мәспатша қуланларды көрди,Мәспатшаға қуланнын хәсери
урды,Мәспатша қулағщы қуўып кетти.Мәспатша узап кеткен сон баба ат қойып Айпарша қыздын
қасына барды. Бийғапыл Айпарша қыздын баба барып мойнына қол салды,ҳәр жүзинен жуп дана
поса адды. Шул ўақытта Айпарша қыздьщ қәҳәри келди:
— Ат сүринген шул майданда көлли даш,
Әрман билен ақты көзден селли яш,
Пирмен дейип айтып един бизлерге,
Тарт қолынды,дин билмеген қызыл баш.

Бәҳәр болмай бағдан гия бөртер ме,
Әреби атлар қамшы тиймей жортар ма,
Пирмен дийип озал айттын бизлерге,
Пир адам ҳәм сондай исти етер ме?

Сол гәпти Айпарша қыздан еситип,қаш са кутьшатуғынын биледи, қуўса жететуғынын биледи,
баба танап ярым оқ жетпестей жерде жүре берди.
Ендиги гәпти Мәспатшадан еситин. Дағыстанлықга Мәспатша куланға жете алмасын билип,
дағдын арасында қалған Айпарша қыз ядына түсти.Ат қойып Айпарша қыздын кеининен барды.
Сол ўақытта Айпарша қыз Мәспатшаны көрип,жүзлери кубарып,көзлери аларып Мәспатшаға қарап
не жуўап айтады:
— Мен қарап жылайман жолдын гезине,
Пирим дейип ере бердин изине,
Сол пиринди тезиректен өлтирин,
Сен кеткен сон кол узатты өзиме.

Қәдир алла бергил шул күн тилегим,
Ақ шайзаға палўан көрдим билегин,
Ш ап пиринди тезирек,бегим,өлтирин,
Пирин қурсын,кдлсын таўда сүйеги.

Жағам селлер болды көзим жасына,
Шаўып келип әрман билен шайлайды,
Қайыл болдым ҳақтын еткен исине,
Ғазап етсе тартып қолын байлайды,
Ш ап пиринди тезирек,бегим,өлтирин.
Шап пиринди тезирек,бегим,өлтирин.
Ғарға-кузғын
қонсын таўда лашына.
Сен кеткенде қол узатып ойнайды.
Әне сол ўақытга Мәспатша еситип қәҳәри келди,испиҳан қылышын қынабынан суўырды,сол
бабаны шаппаға мейил болды.Сол ўақытга баба қашпақгы ҳәм, қорқпақты билмеди. Ш ақақ урып
күле берди баба.
Әне,сол ўақытта М әспатшаныц қәҳәри келди:
— Әй,енеғар баба,мен ғой сени шаўып өлтириўге киятырман,неге күлесен? - деди.
Сол ўақытта баба турып:
— Мен сенин садалығьща күлемен,— деди.
Сол ўақытта Мәспатша:
— Садалығым неде,баба? — деди.
Баба турып:
— Сен сада болмасан, пирден алғыс алмаған она ма,кдрғыс алған она ма,шапқан менен пирге
өте ме,енеғардын улы,бизге өлим бар ма? — дейди баба.
Бабадан сол сөзлерди еситип, М әспатшанын ашыўлары тарқап,кеуиллери босанып, испиҳаны
қылышын қайтып қынабына урды,атгын жылаўын бурды.Бул ўақьпта баба М әспатшанын кайтып
кетерин билди.Баба атгын танабын алды,жети қабат қабатлап мойнына с а л д ы .- Бул енеғардын
қызынын жүзинин кызылы болмаса,бойынын узыны болмаса,алып киятырған ярын бииҳаязанғар
екен,— деп,және «пирицмен» дейип,М әспатшаға қарап баба не дейди.
— Жол
Кәбаға
Бириц
Қызым

билмесец,сорац бизден жуўапты.
барғанлар табар саўапты,
улым,бирим сен де қызымсац,
дейип етип едим таўапты.

Ашылғанды бағ ишинде қызыл гүл,
Хызметкер бабацыз тайын сизге кул,
Қызым дейип ақ жүзицнен өпкенмен,
Надан улым,ендигисин өзиц бил.

Сол ўақытга Мәспатша сол гәпти еситип, «егер сол баба пир болса, мен оған тыиық урсам,
дуўаймент боларман ба.ата-енемди көре алмай қаламан ба,сол бабаны өлтирип кеткеннен,бабанын
дағыстанда тири қалғаны абыройлы шығар» деп атгын жылаўын бурды.Баба Мәспатшанын қаирылып
турмасын билди.Ол баба қатты дуўахан баба екен,жерден бир қысым топырақты алды,бир дууаны
оқыды,аспанға атгы,жер жүзи куба тартып,думан болды.Әне,Мәспатша дағыстанлықга адасты.Ара
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жети күн толғанда,әне, сол бабаньщ үстине түсти. М әспатша караса,баба тәсписин санап,бүгилип
отырғанын көрди. Сол ўақытта уллы пир екенлигин ҳәм билди. М әспатша «жаздық-жанылдык,
куп ырайдан қайттык»,деп қайтадан қолынан алды.Баба алдына түсип жол баслады.Тан ҳәм атар
болды,күн ҳәм шығар болды. Дағларға, дәрелерге ат қойып баратыр, думанньщ алды жақтьшық,
кейни қаранғылық болып баратыр.Күн-түннин танап ш ерекданап ярым узайып қашатуғын бәлеге
ушырап баратыр.
Думанлар серпилди алмана ушты,
Жер жүзине жақгылық түсти,

Мәспатша алдына серлеп қараса,
Өтип кеткен кәпырдьщ үстинен түсти.

Сол ўақытта Мәспатша бабаньщ ҳақыйқат қалмақтьщ бабасы екенлигин билди.
Әне, сол бабаны шақырып,«зәрре еглен жол баслаған сәрдар пир,лалаўласқан қалмақ шықгы
алдымнан,пир болсан мәдет берер ўағьщ» деп М әспатша шақырып не дейди:
— Бәҳәр болмай бағдан гия бөртер ме,
Әреби атлар қамшы урмай жортар ма,
Лалаўласқан қалмақ шықты алдымнан,
Зәрре еглен жол баслаған уллы пир,
Перзентлерин жаўға таслап кетер ме?
Әне сол ўақытта қайрылып баба сөйлейди:

Ата-енем сизге тапсырды аманат,
Аманатқа пир етер ме қыянат?
Зәрре еглен жол баслаған сәрдар пир,
Алайын қольщнан әйлеп зиярат.

— Ат шабарсан жолдыц майдан өрине,
Майданда қатырсан бедеў терине,
Қалмақ пири өлмей сени қоллай ма?
Сыйына бер,уғлым,өзиц пирине.

Ашьшмаған гүл-ғунша,
Ат шабылды өлгенше,
Жеталмай қалды М әспатша,
Жығынға араласады,
Көзди ашып жумғанша,
Ескен шамал тынғанша.
Наймыт өлгир шул баба,
Хан әлгине барады,
Ы цыранып сөйлей береди:

Ашылмаған бәҳәр бағдыц лаласы,
Себил екен сендей мәрттиц қаласы,
Сыйына бер,уғлым,өзиц пирице,
Пириц енди бул қалмақгьщ бабасы.
Узақ жолдан бедеўимди шапқанман,
Айпарша деп жанды отқа жаққанман,
Енди өлсем ыразыман жаныма,
Айпаршаньщ ақ жүзинен өпкенмен.
Әне,сол ўақытта баба ,
Сол жуўапты бир айтып,
Айланып баба қашады,
Байталға қамшы басады,
Шөлде қуўаласады,

— Таланға қойсам дүнья-мал,
Бир тасаддық шийрин жан,
Ашығық келди үстице,
Тезирек атлан,Бабахан.
Ат қуйрығын түйдирме,
Бек саўытын кийдирме,
Он бес күн ҳәлек болыппан,
Наймыт өлгир кәпырлар,
Мийнетимди күйдирме.
Әне,баба сол жуўапты айтқанда Мәспатша көпке илаж ете алмай,ярын таслап кете алмайдаўды
жағалай қашып кетип баратыр.Кәпырлардыц кеўилли жигитлери Мәспатшаны урып қайтып,тийип
кдйтып.шанышпаққа ҳәм мейил урып баратыр.Сол ўақытга Айпарша қыз Мәспатшаныц қалмақгыц
алдында қашып баратырғанлығын билип, Мәспатшаға қарап,«жаў алдында қаша берме,наданым»
деп не жуўап айтады:
— Ат шаппадық қула майдан таўларға,
Шәмен байлап ойнамадық бағларда,
Жаў алдында қаша берме,наданым,
Батыр халқы кашамекен жаўлардан.
Дал мойныца тақсам маржан сәдепти,
Душпанларға мен берейин әдепти,

Жаў алдында қаша берме,наданым,
Нашарыца берсец бойма жуўапты.
Қара
Атам
Өзин
Алла

шашым дәл төбеме жыярман,
берген саўытымды кийермен,
қорқсац,қалағой төрем,таўларда.
салса,бундай жаўға тийермен.

Әне,Айпарша қыздан бул сөзди еситип, Мәспатша:
— Әй, енеғардьщ қызы, мен бул қалмакдардан қорқып киятырман ба, баратуғын панац жоқ,
барып киреғоятуғын қалац ж оқ,сенин басынды теберимге қойьгўдьщ есабын таппай келатырман,
енеғардын қызы. Маған берген көмегин хәм бул болсын, сол көринген таўдьщ қарнына барып,
www.ziyouz.com kutubxonasi

билсен б о й м а ,- д ^ и аН еНеҒаРДЬЩ кызы Сөитип менин ерлигимди,шерлигимди,батырлығыщ 1
Сол ўақытта Айпарша турып сөйледи.
барарс1Н. СениМ
„'
Аипарша катындь, узатып алып келатканда бир бабаньщ' г в Г п е Т Г
катынды бир таўдын карына тығып таслап урысты хэм „ „ „ 1
ғаиратым менсн аман саў елге кедцим» деп а
й
а
р

ЯРС ^ “

"

кәм кьграрса„,аман-саў елге
аШрСЗН'
И' " Н1' хэ“ =РДим,АЯпарлп
с
а
н
- п“

м Г ат1~ Г

қойнындағы зайыбы деп еди Бул енеғаолын ’^ амны« ЖҮ3 Душпаны бар дейди, бири буньщ
ҳақгағала дин мусылманға куўатберсе,бул КсШмақтан^Арш311 береЙИН’ аты жҮРмей ортада қалсг
келер» деп,Айпаршаға жуўап береди
парша қызды айырып алмақ қолымнағ

аЛЬ1П' “ НШа
Атқа жапты сақаланған маўытты,
Ер қәлпеси хазирети Даўытты,
Айпаршаны нашар дейип ким айтар,
Талап етип кийип атыр акды саўытты.
Қара шашын дал төбеге жыяды,
Атасы берген ақ саўытгы
Оц ийнинен кийеди,
Нашарлығын билдирмей,
Алла деп жаўға тийеди.
Дым билмеген қалмаққа,
Араласып барады,
Алла деп найза урады,
Ағдарып ташлап барады,
Алдын қырса кәпырдыц,
Кейни ғуўлап толады,
Дәс те бермей турады.
Белге буўған потасы,
Сөздиц жоқты қатасы,
Урыс қызған ўағында,
Кеселеп шықты алдынан,
Сол шөллердиц ишинде,
Поса алған атасы,
Айпаршаны таныйды,
Қалмакқа шаўқым береди:
Қурьшсын ақлы шатырлар,
Өлипти қайсар батыр ер,
Мәспатша яры өлипти,
Айпарша атлы сәўдигим,
Ашық екен өзиме,
Өзимди излеп келипти.
Қашма, қашма, кәпырлар,
Үстине кийген тонларын,
Шул яшылдан тышлапты,
Ер ишинде арғымағы кишнепти,
Нашарлығын соннан билиц қалмақлар,

ДДДмакларға ат койып, Мэспатша калыл
Ақ найзасын шеп қолына услапты.
Алыстан қашқан қалмақлар,
Әсте барып андады,
Қулағын салып тыцлайды,
Алла деген даўысынан,
Нашарлығын ацлайды.
Ким екеўи тосылып,
Ким екеўи қосылып,
Қызды ортаға алады,
Айпарша атлы бул нашар,
Белли ортада қалады,
Өлерин нашар биледи,
Айпарша турып жылады:
— Көзимниц жасы илайым,
Алла ашқай талайым,
Нашарлығым билдирмей,
Бул ислерди баслап ем,
Бәршени жаратқан билсец кудайым,
Ҳақкд дадым жетирегөр Жабрайыл,
Таўда қалған Мәспатшадан хабар бер,—
Дейип енди жылай берди ол нашар.

Мәспатша атлы сол төре,
Кейнинен қарап тур еди,
Ортада барын көреди,
Бағдын гүлин термен деп,
Сүйегин жаўға бермен деп,
Дуўлатып атлар салады,
Дин билмеген қалмаққа,
Араласып қалады.
Алла деп найза урады,
Аўдарып таслап барады,
Қызды мәрттин билеги,
Жанға келди дереги,
Рустеми дәстаннан артық,
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Мәрттиц еткен урысы.
Кәпырға найза урғанда,
Белинде жаркырайды,
Испахандай кылышы.
Урыс қылған ўағында,
Ат ойнатып шығады,
Мәспатша атлы төрениц,
Айпарша атлы бийбиси,
Бири оцнан,бири шеп,
Дуўлатып атлар салады,
Дин билмеген қалмақка,
Алла деп найза урады,
Аўдарып таслап барады.
Дәли күши тасады,
Анык камшы басады,
Төртин қойып қалмақгыц,
Бесинен шаншады,
Найза тийген жарадарлар,
Майданда ўайўайласады,
Жети туўын Айпарша,
Он төрт туўын шаншады.
Жасыл туўын жайратты,
Қызыл туўын қыйратты,
Дин билмеген қалмақлардыц,
Лашынан бедеў ойнатты.
Сәҳәр ўақга жылатты,
Тан атарда шуўлатгы,
Қоймай қырды бийзатгы.
Қышқырды көплеп аманды,
Салды акырзаманды,
Басқы тапты майданда,
«әл аман,мен аман» деп,
Қаласына қамалды.
Күн намазшам болғанда,
Мылтықгын жолы байланды,
Мәспатша билен Айпарша,
Сол кейнине айланды.
Дәрбент деген табан жол,
Ғарғағанға жаман жол,
Сол дәрбентке барғанда,
Қалмақгын буққан мергени,
Он беси онында,
Он беси шебинде,
Буққы таслап жатады.

Мәспатша аман өтеди,
Қызға нәўбет жетеди,
Тап жүректин басы деп,
Жан шығардыц тусы деп,
Қызды байлап атады.
Атқан оғы өтеди,
Астына минген Сандал ат,
Қостарлык қылды жәнўар,
Сол алдына жығылса,
Жалы менен сүйеди,
Сол кейнине жығылса,
Қуйрығы менен сүйеди.
Ер мийнети күйеди,
Аўзынан акқан қанлары,
Атлардьщ жалын жабады,
Онын сестин еситип,
Мәспатша атлы шул төре,
Сол кейинге қарады,
Жарадар қызды көреди,
Бағдыц гүлин термен деп,
Өзиц өлсец,нашарым,
Сүйегиц жаўға бермем деп,
Қайрылып атты қояды,
Жарадар кызды өцгерип,
Ат қосарға бир алып,
Шөлде қашып барады.
Қулан басына күн туўса,
Қодығына карамас,
Ат басына күн туўса,
Аўызлығы менен суў ишер,
Ер басына күн туўса,
Етиги менен суў кешер.
Тебенгиге тер қатып,
Тепсине билмей барады,
Атлар шапты майданда,
Жүректен ағыр жарадар,
Айпарша атлы сол нашар,
Дем алалмай баратыр.
Ат шомылды терлерге,
Сыйынды кәмбил пирлерге,
Жарадар қызды өцгерип,
Ат қосарға бир алып,
Мәспатша қашып шығыпты,
Алатаў деген жерлерге.
Әне, дағларға, дәрелерге ат қойып кетип баратырса, ҳәр сайға ағып турған бир булақгы көрди.
Булақгьщ оцына уллы бир шынар шығып,уллы бир шынар шебине шығып,саясы бир танап жерге
түсип турғанлығын көрди.
Мәспатша қыял ойлайды: «я шилтенлердиц жайы болғай,я шықпас жанға себеп болғай,ярымды
бес-алты күн бағып жатайын,ярым өлсе,үрейлери хош болсын,ақ жуўып,арыў кепинлеп,жыназа
оқып, қолымнан қойып кетейин» деп, жабыўын тийине таслап, көпшигин басына дастық етип,
Айпарша қызды жатқызып,булақгьщ басында олар уйқыға кетти.Айпарша қыз көзин ашып қараса,
булақгьщ басында қос шынардьщ саясында уйқылап атқан ярын көрип,жылжып қасына барып,
басын шайқап оятты.
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— Әй,төрем,қалмақ занғар бизди аттьқатқан жерден ок өтти.Мен бир ғәрип нашарықман,тилим
Оолса тандайыма қатты,кеулине ағыр алып жүрмец,бул ағып турған булақган маған бир кәса суў
алып берседиз нетти,— деди.
С°л Ўақытга Мәспатша сол сөзди еситип, жатқан жерден шашырап турып, Айпарша қыздын
алдына жақын барды.
— Айпарша ярым,пушты панайым,саған бир кәса суў алып берген менен мийрициз қанып жүре
ме,қанбаи жүре ме,дилдарым,саған күни менен мәскепшидей суў тасып жүрейин бе,— деп Айпарша
қыздыц еки қольщ бир қолы менен,еки аяғын бир қолы менен услап, Айпарша қыздыц басын
булаққа батырып-батырып алды.
Айпарша қыз суў жутты,оппықгы,шен мезгил өз қәддине келди.Мәспатшаға қарап өкпелецкиреп
не жууап аитады:
1
— Саўыт кийип әрман билен шайлар ма?
Жарадардыц мунша жанын қыйнар ма?
Батыр ацқаў,ерлер надан болмаса,
Жарадарды суўсыз сарсац әйлер ме?
Ат шаптырмас бәлент тағда гүзар жол,
Душпан көрсе,қайрылады еки қол,
Батыр болған бундай надан туўар ма,
Жаралыны суўық суўға басар ма?
Ашылмаған бәҳәр бағдыц лаласы,
Себил екен сендей мәрттиц қаласы,

Жарац бар деп кыйнай берме,султаным,
Жара емес,бул абырай жарасы.
Мени көргенлердиц болар ақлы лал,
Мен өлгенде таланырлар дүнья-мал,
Қыяметлик пириц келер ўақ болды,
Турыц төрем,бедеўлерден хабар ал.
Ат шабарсац жолдыц майдан дүзинен,
Мен өлгенде гәўҳар кетер жүзицнен,
Турғыл төрем,бедеўлерден хабар ал,
Қыяметлик пириц келер изицнен.

Әне,сол уақытта Мәспатша қыял ойлайды: ҳаял деген наймыт болады,ҳаялдыц айтқаны келди
менин түнеўги аитқаным келмеди ме деп табалап,изимнен қалмас,бабаныц келетуғын ўағы болды
бедеулерден хабар алып келмесем б о л м а с ,- деп атларына жақын барды.Баяғы бабасы,байталы бар’
астында,қанжары бар дәстинде,баба ҳәм келип тур екен М әспатшаныц шынарға қыстырып қойған
сарыжай-садағаныц қастында.
Мәспатша бабаны көрип, «әй, баба, қуўып жетип өлтирмесем, я кейницнен куўып өзим өлмесем
пирим маған душпаным болсын» деп дағыстанлықга шәрт етип, әне, сол бабаныц кейнинен куўып
баратыр.
Уллы күшли тасады,
Байталға қамшы басады,
Мәспатша атқа мингенш е,
Айланып баба қашады.
Бир түн өтти арадан,
Еки күн өтип болады,
Үш күнниц өзи болғанда,
Изин алып қуўады.
Төрт күн өтти арадан,
Жеталмай ылғал урады,

Бир жети күн толғанда,
Куўып жетип кейнинен,
Алла деп найза урады.
Енди шаныштым дегенде,
Көзден ғайып болады.
Ш аппай аты майрылып,
Жез қанаттан қайрылып,
Ғайып болды көзинен,
Жете алмай Мәспатша,
Ж әне қалды айрылып.

Эне^бзбзга жете алмасын билди.Кейнинен караса,көринип турған ала таўларды көрди,жети күннен
бери баба ала тауларды айналып қашып жүр екен.Жети күннен бери таўды айландырып куўып жүре
берген екен.Әне,бабаға жете алмасын билипдаўды жағалап қайтып Бозбулаққа барса,Бозбулақ қос
шынар кулазып шөлде турғанлығын көрди.Айпарша яры жок,Сандал аты ҳәм жоқ.Қалмақтыц ханы
Бабахан Оразаи Көзеги деген менен қырық мыц жылқы менен келип,Айпарша қызды бенде етип
Сандал аггы олжа етип алып кеткен екен.Қалмақтыц излерин көрди,сол ўақытга Мәспатша ярынан’
аирылып,«нашар деп мен ярымныц айтқанын неге тугпадым,әй,баба,сени озалдан өлтирип неге
жолға рәуан болмадым» деп астындағы Мәнжүн атқа қарап не жуўап айтып турыпты:
- Мен оқыйман, пешананда барды хат,
Мрымнан айрылып болдым биймурат,
Мени жетир жарадардыц кейнинен,
Көзлерицнен айналайын әреби ат.

Жағам селлер болды көзимнен жасым,
Яр жолына қойсам султаны басым
Мени жетир жарадардыц кейнинен
Бир қостарлық етицдайўан жолдасым.
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Атланғанман мен қаланьщ шебинен,
Қалмақ қорқар бедеўлердин деминен,
Мен ырза болайын берген оты-жемиме,
Көзгененнен айналайын,М әнжүн ат,
Мени жеткер жарадардын кейнинен.
Сол жуўапты бир айтып,
Аттьщ басын жолға бурады,
«Шүў» деп қамшы урады,
Жолға рәўан болады,
Астына минген әреби ат,
Гә ушып гә қонады.
Бәҳәр болмай бағдан гүллер терилди,
Наданлықган абырай қолдан берилди,
Намазлыгер болғанында караса,
Дин билмеген қалмакдардьщ қаласы,
Сол алдында ыршалары көринди.

Күн батқанша Мәспатша,
Қайтып саўаш курады,
Жайға тартты гиристи,
Хош көрер ме бул исти,
Дин билмеген калмакка,
Үш мәртебе ат койды,
Табалмады Мәспатша,
Айпарша атлы бийбишти.
Қалканға жаўлар тағады,
Жанын отқа жағады,
Дин билмеген қалмақтьщ,
Көплигин соннан билиндер,
Көплиги менен азлығы,
Азлық пенен көплиги,
Ақшамғы болған урыстан,
Ертен сәске ўактында,
Зорға хабар табады.

Әне,Бабахан патша Мәспатшаньщ кетпесин билдщбәлент таўлардьщ үстине шығып,шатырларьш
қурды.«Жәллат»лап қышқырды,үш жүз алпыс жәллат «кимнин күни питти,кимнин қазасы жетти,
журт ийеси Бабахан патша бизлердин көбимизди гүнакар етти»,деп патшаныц алдына жақын барды.
Патша турып сөйледи:
— Әй, жәллатлар, Айпарша кыздьщ қол аяғын танындар, бәлент таўлардьщ үстине шығарып
буғазынан шалындар.Жаны шықпастан бурын өкпе-жүрегин суўырып алып,суўық суўға басындар.
Жаў басылып,душпан елине қайтсын,— деди.
— Әжеп болар,— депДйпарша қыздьщ кол-аяғын танды,бәлент таўдық үстине шығарып,Айпарша
кызды шалмаға майьш болдьшар.Сол ўақытта Айпарша қыз ялғаншы дүньядан өтерин билип,шар
тәрепке қарап жьшап отырса,султаны Мәспатша ярынын барып турғанлығын көрди.Сол ўақытта гә
жәллатларға қарап,гә Мәспатшаға қарап сөйледи.Мәртим менен ыразьшасып калайын,зәрре еглен,
жигербентим,деп Айпарша қыз не дейди:
— Жьшаў менен ишим мениқ болды зар,
Беллерге байлаған зерли потама,
Мен нашардыц хақган басқа кими бар,
Қалмакдардан көрген жәбир-жапама,
Мәртим менен ыразьшасып қалайын,
Соннан барсан бизден дуўайы сәлем де,
Зәрре еглен,жигербентим жәллатлар.
Көрмесе де ырза болсын өзиме,
Мехрибаным,туўған қайын атама.
Қазан урып өмирим гүли солмасын,
Мендей нашар ялғаншыға келмесин,
Ашылмаған бәҳәр бағда лалама,
Қалмақ ойран салды имарат калама,
Улы-қызьщ барды,залым жәллатлар,
Соннан барсақ бизден дуўайы сәлем де,
Ҳеш қайсы бизиндейин бенде болмасын.
Меҳрибаным,туўған қайын енеме.
Ат шабарсан жолдьщ майдан дүзине,
Жағам селлер болды көздин жасына,
Сепкил түсер болды ақша жүзиме,
Қайьш болдым ҳақгьщ еткен исине,
Шейит болар болдым кәпыр қолында,
Соннан барсац бизден дуўайы сәлем айт,
Төрем,өлсем,ыразы бол өзиме,
Қайын ағам,кайын енем,қайын журтыма.
Мен ҳәм ыразы болайын сениц өзице.
Ашылмаған бәҳәр бағда гүлимде,
Ҳәр ким султан дейди туўған елинде,
Ш ейит өлер болдым кәпыр қолында,
Қосылармыз тағы да мәҳшер күнинде,
Табысқаймыз бир қуданыц алдында.
Әне,бул сөзди айтқанда,М әспатша қыял ойлайды: бул занғар қалмаққа Алла де пәт салсам,өзим
бармасымнан бурын Мәспатшаға кереги солмеди деп Айпарша ярымды шалса,наҳақ қаны мойныма
қалса,усы қалмақгьщ маған етип турған бир түрли ҳийлеси шығар деп,бес-алты күн таўдыц арасында
мәскан етсем деп,ат қойьш М әспатша кейнине қайтты.Әне,қалмакдар дүрминге қарап тур еди.«Жаў
Бәҳәр болмай бағдан гүллер термедим,
Елатьща барып дәўран сүрмедим,
Әрман болды,сол исине бийдад болдым,
Қайын ағам,қайын журтым көрмедим.

www.ziyouz.com kutubxonasi

қайтты ,душпан басылдыДйпарша қыздын, жаны болса,алып келиц» деп ханнан жаршы жарлап келе
берди.Әне,жәллатлар Айпарша қыздьщ қол аяғын шешип,бәргасына алып барды.Айпарша қызды
бенде етип,Сандал атты олжа етип,Бабахан өзинин; шәҳәрине қарап жолға рәўана болды.
Дәрбент деген табан жол, ғарғағанға жаман жол, дәрбентке барғанда Айпарша қыз өзи бенде
болған соц,ғәриптиц өзинде ықгыяры бар ма,Айпарша қыздыц жүзине тутып баратқан алқаплары
жылжып жерге түсти. Бабахан патша Айпарша қыздыц аятын көрген емес еди,Айпарша қыздыц
аятына қараса:
Ақ мандай бадам қабақлы,
Пистедей жупқа додақлы,
Шашбаўы сулыў шашақлы,
Узын бойлы,кец қушақлы,
Қылығы билен күлдирген,

Назы билен сүйдирген,
Ҳәр ышқыпаз жигитти,
Ышқы менен күйдирген,
Ақ кийиктиц тацындай,
Мойны алманыц сабағындай,
Әне,Айпарша қыздьщ аятын көрип,ат қойып Айпарша қызға жақын барды.Патша ат үстинен
Айпарша қыздыц мойнына қол узатты.
Сол ўақытта Айпарша қыздьщ мойнына патшаньщ қолы тийип кеткен ўақгында тап шенгел
сүйреген менен бабабар болды.Айпарша қыздьщ қәҳәри келди,Бабаханньщ қолын қағып жиберди.
Және Айпарша қыз өзине-өзи тәселле берип: «ҳәй,занғар Айпарша,өзин бенде болып келатып,
бир журтгьщ патшасыньщ қолын қакқандай бул не үлкенлик,бул не үстемшилик,пәкизе қыз болсац,
патшаға таўып сен сөз айтпағьщ керек»,деп Бабаханньщ алдына жақын барды.Әне,Бабахан патшаға
карап, Бабаханды алдап-арбап, нешше жерлерден тымсал келтирищарзым бар деп,Бабаханға арыз
етип не жуўап айтып турыпты:
— Сеш щ ушын талаўға қойсам дүнья-мал,
Патшасынан болсын сизден шийрин жан,
Жамалыцньщ айтатуғын арзы бар,
Арзымды есит тахт үстинде Бабахан.
Мусылманныц ҳаслын сорсан қыятты,
Өзицниц дәўлетиц журттан зыятты,
Көл қутандай жол үстинде ойнайсац,
Билесиз бе,патшалыкқа уятты.
Он төртимде толса паймана нардай күш,
Шейит өлсем,бизлерге таярды бейиш,
Көл қутандай жол үстинде ойнарсыз,
Билесиз бе,патшалыққа айып ис.
Ертеден сарғайып тандар атқанын,
Билмедиц бе мени мийнет шатқанын,
Нашар тири өлмей қолға түсер ме,
Билмейсиз бе буққы мерген атқанын?

Жол үстинде қол узатып ойнайсан,
Сол жарадар мендей нашар өлмей ме?
Иззетлеп миндириц бедеў белине,
Бенде дейип отлар салма тениме,
Ырас кеўлиц бизде болса,Бабахан,
Иззетлеп апарыц себил шәхрице.
Узақ жолдан бедеў атлар шаптырып,
Күйген жағщы бунша отқа жақгырып,
Иззетлеп апарьщ себил қалана,
Ҳәким таўып,жара жанын бақгырып.
Кийген сарпай қуп жарасқан бойымды,
Перийзатқа мегзер етип ем бойымды,
Иззетлеп апарып себил қалаца,
Шул халқыца бериц қырық күн тойынды.

Ылғаллы күн ат қуйрығын түйдирип,
Мәс әйлеп жигитке сарпай кийдирип,
Сол жарадан беденим сап тапқан соц,
Бедеў минип ара шөлде желмей ме?
Сол халқьща берип қырық күн тойынды,
Аман болса Мәспатша ярым келмей ме?
Бизди алыц мусылманша хадал неке қыйдырып.
Бабахан патша бул сөзди еситип, қыял ойлайды: бул енеғардыц қызыныц айтқан сөзи, маған
айтқан ўәжлеры меннен жети есе зыят екен.Ж ети жасымнан Айпаршаға ашық едим, Айпаршаға
жолда көрсеткен азабым-ақыретлерим патшалыққа,маған айып ис екен депАйпарша қьвды бедеўдин
белине миндирип,иззетлеп бир неше майдан жол жүрищқаласына алып барды.
Қалаға жар урдырды: «ҳәким болсащтәўип болсац, Айпарша қыздыц бедениндеги жараларды
жазсац, бир калқан тилла беремен,бас-аяқ сарпай беремещуллы бир қалаға ҳәким етемен»,— деп.
Қаладағы хәкимлер, уллы тәўиплер, уллы дәригерлер жыйылып келип, Айпарша қыздьщ тамамы
бедениндеги жараларға дәри салды. Арадан қырық күн өтти. Ҳақтан болып инабат, өним берген
истанат,әўлийеден кәраматАйпарша қыздьщ бедениндеги жаралары арадан қырық күн өткенде шыпа
тапты саламат.Әне,Бабахан патша тамамы халқын жыйдьққырық күн тамам той еттщарадан сексен
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ш
күн өтти.Айпаршаньщ Мәспатша яры келмеди,Айпарша қь1здан хабар ҳәм алмады.Мәспатшаныц
келмесин билди,Айпарша қыз отырған жеринен турып,ҳасыл тонларын кийип,шашларын түйип,
гзлери мәлек-мәлек болып саллана түсип,мәрдана басып қыздьщ бойына,қәдди-қәўметине мүнәсип
:ын-гүмистен болған тамамы дүзеўлерин мойнына асып,Айпарша қыз отаўдан шықгы.Отаўдан
«1ғып қараса,кдлмақгьщ жигитлери бөлек-бөлек,шоқ-шоқ,топ-топ,көп-көп,ҳәр жерде ылақ ойнап
рген жигитлерин көрди.
Айпарша қыял ойлайды: — Бул қалмақгьщ дәстүри мусырманнын дәстүринше болса,бул кдлмақ
және маған қолын узатса,мениц нәзик беденлерим кәпырға зая болса,ертец Мәспатша келеғойса,
аны шаўып алса,я Мәспатша таўдыц арасында жүрип өлип қалса. Бабаханға барайын,және бир
арыз етип көрейин,арзым питсе ҳәм,питпесе ҳәм ,— деп патшаныц алдына барды.Алдында қарсы
ып Бабаханға қарап Айпарша не жуўап айтады:
Кийген сарпай ҳәм жарасқан бул бойым,
— Жер мен көкти халық әйлеген бирубар,
Несип болды,сизге толар қойыным,
Елатымды бир көрмеге болдым зар,
Сендей
патша биздей айым алғанда,
Арзымды есит тахт үстинде султаным,
Болмаймекен
тойларыныц ойыны.
Мениц сизге айтатуғын арзым бар.
Оц қолыма салған тилла жүзигим,
Кийген сарпай қуп жарасқан бойымды,
Мен жойғайман бул кеўлимниц бузығы,
Перийзаткд мегзетип ем мойымды,
Сендей патша биздей айым алғанда,
Арзымды есит тахт үстинде Бабахан,
Болмаймекен тойларыныц қызығы.
Сол халқыца бергил қырық күн тойынды.
Әне,сол ўақытта Бабахан бул сөзди еситип,Айпаршаға қарап:
— Ҳәй, Айпарша ярым, сабырыў-қарарым, пушты-панайым, тойымда ат шабылып атыр, гүрес
нлып атыр,баксы айтылып атыр,бул тойдьщ не кемиси бар,Айпарша ярым? — деди.
Әне,сол ўақытта Айпарша турып және сөйледи:
- Әй,Бабахан патша,мусылман дәстүринде сениндей уллы патша қыз алғанда,қырық күн даўам
[той етер едидойыныц кейнинен жигитлерине ылақ берер еди,ылақгыц тамашасы менен елине
гар еди.Сол күни тойын ада етер еди,соннан соц патшаныц мениндей яры кескир қылыш,пәреци
лъпщпарайнауцуўлыға — тамамы жаракдарын асынар еди.Оннан соц жүйрик атгыц белине минер
еди,оннан соц қусбегиниц қызы,метердиц қызы,дийўанбегиниц қызы,сондай ҳәмелдарлардыц
қызынан қырық қызды ҳәм жәм етер еди.Жаў қуралы бес курал,тамамы салапатларын қосынар еди.
Оннан соц қырық қызға бас болып мениндей патшаныц яры көшеге шығар еди. Көшеде жүрип
ойын етер еди, гә патшаныц яры қашар еди, гә қызлар қашар еди, қууып жетеғойса, қызлардыц
орамалларьшан, жегделеринен шаншар еди. Кызып кетеғойса, ылак ойнаған жигитлерге араласар
[ еди,мусылман дәстүринде ширели ойын сол болар еди,патша, деди.
Сол ўақытта Бабахан турып сөйледи:
_ — Әй,Айпарша ярым,егер кеўлиндегидей ат болса, кеўлиндегидей қарыў-жарақ болса, өзиндей
меккемирек тақымкеш қырық қыз болса,сол ойыннан сәл-нәл андатармысан^Чйнлрша. лрым. дсдн— Әй,Бабахан патша,өзициз ғой ақылсыз патша екенсиз, мусылман дәстүринде қырық қызға
әркарда болып ойын ететуғын,ойын баслайтуғын өзим еди,сениндей патшаға тийип ташқынлығым
елип турғанда бир ойын етейин,ели-халықтыц,тамамы журттыц ҳәммеси ҳайран қалсын,— деди.
; — Әжеп болар,— деди Бабахан.«Жәллат» деп кышқырды,үш жүз алпыс жәллаты келди.Бабахан
гурып:
[ — Әй,жәллатлар,Айпарша қыздыц кеўлиндегидей ат,кеўлиндегидей жарақ бериц,Айпаршаныц
айтқан сөзин кешиктирмей тезирек орынлац,— деди.
Жаллатлар «әжеп болар» деп майданға шықгы.Майданға шығып мәсләҳәт қурды.Адам қарацғьща
жол жүрип адасса,алдындағы адам адаскднын билмейди,кейниндеги еки адам биледи деген.Патшаныц
ақылдан сасқанын билди,бир ашамай ерди қондырып,жип қуйысқанын тартып,урса жортпайтуғын
бир ябыны келтирди.Айпарша ябыныц рәцги-ройына кдрап,өзи қошшап,аяқлары топышақ,қуйрық
ы бир қушақ,кекиллери мурнынан артқан,жердиц танабын тартқан,шығырдан шығарып арбаға
осып,бир бийдәўлет дийханныц қолына түсипрказлай ырысын қуртқан,ыссь 1лы-суўь 1қлыркүниниц
ртысы кеткен куршацқы ябыны көрди.Өзи бенде болған соц,бул ябыға минбеймен деп айтарыныц
абын таппай, ғарғып ябыныц белине минди. Қаланы айналып келди, ябы әззетине жарамасын
5-Каракалпак фольклоры
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билди.Бабаханньщ алдына барып,әне,Бабахан патшаға қарап,«берген ябыц әззетиме жарамас» деп,
Бабахан патшадан Сандал атын,қарыў-жарақларын сорап не жуўап айтады:
— Сениц ушын талаўда қойсам дүнья-мал,
Биз тасаддық патшалықган шийрин жан,
Жамалыцныц айтатуғын арзы бар,
Арзымды есит тахт үстинде Бабахан.
Кимлер екен бул қаланыц найыбы,
Арбашы екен берген аттыц айыбы,
Бул сықыллы арбашыға минер ме,
Сендей ханныц сайлап алған айымы?
Жайға тартсам жетти қатлам гиристи,
Ҳақ бирубар хош көрер ме бул исти,
Бул сықыллы арбашыға минер ме,
Сендей ханныц сайлап алған бийбиши?
Қалмақ,билдим сениц ҳаслы-затынды,
Оқып көрдим пешананда хатынды,

Қызлар менен өзим ойнап келейин,
Өзиме бер жолдасым Сандал атымды.
Азап пенен байламайман қолынды,
Адасып қалыппан келген жолымды,
Қызлар менен өзим ойнап келейин,
Өзиме бергил олжа тонымды.
Мәспатша ярымды көзде қарарым,
Бир жаратқан болғай ҳалдан сорарым,
Қызлар менен өзим ойнап келейин,
Өзиме бер кескир олжа жарағым.
Бедеў минип ара шөлде желмей ме,
Берген ябыц шац кейинде қалмай ма,
Берген ябыц шац кейинде қалғанда,
Сендей патша намыс пенен өлмей ме?

Әне,сол ўақытта Бабахан патша Айпарша қыздан бул сөзди еситип,алпыс еки әмелдар,отыз еки
мөҳирдар,тамамы ўәзири-ағзамларын шақырып алды.
— Ўәзири-ағзамлар^дузым тутсын енеғар,ҳәммециз де зацғарларЛипарша ярымныц ябы қәдирин
не билсин,оныц илимин не билсин,буғып кете ме,урып жығып кете ме,ярымныц аўзына торпақгы
тығып кете ме, мениндей уллы патшаны еки халықгыц арасында шерменде ете ме, бурыннан
Айпаршацыздыц ойынын андасып қалған,сынасып қалған Сандал атын,қарыў-жаракдарын таяр
етиц,— деди.
Әне,«әжеп болар» деп Айпарша қыздыц қарыў-жарағын,Сандал атын тезирек таяр етти.Айпарша
қыз Сандал атын көрип, ағайын-туўғаны, ата-енелери, Мәспатша яры ядына түсип, Сандал аттыц
мойнынан қушакдап жылап тур еди.
Ендиги гәпти кимнен еситиц,баяғы бабадан еситиндер.Сол бабаны Бабахан патша уллы қалаға
ҳәким етип қойып еди, Бабаханныц тойына келмей,өкпелеп,гийне қылып жатыр еди. Баба қыял
ойлайды: «Бабахан патша мениц өкпелеп жатқанымды билмес.Бабаханға барайын,тойына кутлы
болсын айтайын,аты болса минейин,сарпайы болса кийейин»,деп баба қаласынан шықгы.
Бабаханныц бәргасына барса,Сандал атқа минейин деп турған Айпарша қызды көрди,бабаныц
Айпарша қыздыц ерлигинен,шерлигинен хабары бар еди.Бабахан патшаға қарап,әне,баба не дейди:
— Талаўда қойсам дүнья-мал,
Сизден қурбан шийрин жан,
Айпарша минди Сандалды,
Қазасы жеткен Бабахан.

Айпарша саўаш шайлайды,
Тартып қолынды байлайды,
Айпарша минди Сандалды,
Ҳаўа ойынды ойнайды.

Қурылсын ақяы шатырлар,
Айпарша қыз батыр ер,
Айпарша минди Сандалды,
Ийманыц айтқыл,кәпырлар.

Көшеде жатқан лашынды,
Гүржилер тартып ойнайды,
Еситиц бәрше қалмакдар,
Бәринди ҳайран әйлейди.

Баба сол жуўапты айтқанда, Бабахан турып сөйлейди:
— Айпарша қыздыц менде кеўли бар.Айпарша қызды қырық алты күн ҳәкимлер бақгы Д йпарш а
қыздыц бир өзи жатты,егер қашатуғын болғанда,сонда қашып кетер еди.Айпарша қыздыц менде
шын кеўли бар ғой, баба! Нешше жылдан бери күтип едим, айтқаныц менен болдым, бил, арзыц
меннен питпейди,бул қаладан шығып кет,көзиме көринбей жоқ бола ғой,баба,— деди.
Сол ўақытта баба турып сөйлейди:
— Әй, Бабахан патша, сениц бул қолыцнан қашқан қутылар,турған тутылар, қашқанға рахмет,
турғанға нәлет, өзицниц басыца жаўа бергей түрли мийнет, — деп баба геўишин қолына алады,
сәллесин ала салып, ортасынан бир бүклеп қойнына тықгы. Дәрўазаға қарамастан қаланыц бир
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шетине асырылып түсип,өзиниц қаласына қарап баба жите қалды.
Әне, баба кеткен сон Айпарша қыз Сандал атгын белине минди, каланы бир мәўрит айланьш келди.
Калмақгьщ қаласынын көбиреги кырық гез, ғарғалығы қырық гез, сексен гез қаласы бар еди. Сол каладан
атгьщ өте алмасын билип, атына берип турған хошемети сол еди. Кдладан сайгелегирек жерине барып,
Сандал атыньщ мойнынан кушакдап, «мен тартаман сексен гез, кала үстине ырғырмысац, атам берген
Сандал ат», деп Айпарша қыз зар жылап, әўел кудаға, қала берсе пирге истанат сорап не жуўап айтады:
— Мен оқыйман пеш ананда барды хат,
Бул қалада қалар болдық биймурат,
Мен тартаман сексен гез қала үстине,
Ырғырмысац,атам берген Сандал ат?
Жағам селлер болды көзимнен жасым,
Бенде болып жүрмен муцлы бул басым,
Мен тартаман сексен гез қала үстине,
Ырғырмысац,атам берген жолдасым?
Қәдир Алла сенсец мениц панайым,
Алла ашқай мен нашардыц талайын,
Атым менен бир тиллесип қалайын,
Бәршени жаратқан билсец худайым,
Ҳаққа дадым жетирегөр Жәбирайыл.
Ҳақган пәрман болды,Ж әбрайыл келди,
Ҳайўанныц тилинен мөхирди алды,
Шүкир әйле жаратқан ҳақгыц исине,
Шул күннен мөхриканы көтерилип,
Ҳайўанатқа тили-зибанлар берди,
Адам киби атлар турып сөйледи:
— Жаған селлер болды көзицнен яш ыц,
Бенде болып жүрсец мунлы бул башыц,
Дос-душпанға йығлап сырыц алдырма,
Сен жылама,нашар,муцлы жолдасым,
Кийген сарпай қуп яраш қан бойынды,
Перийзатқа мегзетип ем мойынды,

Қызармекен себил полат туяғым,
Мен кызғанша ойнай бериц ойынды.
Саўыт кийип әрман билен шайларсац,
Ҳақ ҳәмирине шекип белди байларсац,
Қызғанлығын билеғойсац,Айпарша,
Шул қалаға бир тәўекел әйлерсен.
Бәҳәр болмай бағда гүллер ашылғай,
Аман барып,халқыма дузым шашылғай,
Шул қалаға мени тутқан ўағында,
Ура бериц баш демейин көзиме,
Ҳаслым хайўан,шаят жаным ашығай.
Асылмағыл сулыў қара жалыма,
Қыстаў жайда от сала бер жаныма,
Шул қалаға мени тутқан ўағында,
Жүз қамшы урғыл санап саныма.
Жылаў билен көзде яшым илайым,
Ҳақган зибан берди бизден Ж әбирайыл,
Сол қалаға мени туткан ўағында,
Сен бир қорқып тартып жүрме жьшаўым.
Узақга халқын бар,мәсканы ц жырақ,
М әспатша жүргенди жолыца қарап,
Сизлер бенде,бизлер олжа болғаннан,
Жығылып оннан да өлген жақсырақ.

Әне,сол жуўапты айтып аттыц тили байланды.
Әне, Айпарша қыз аты менен сырласты. Ханныц бәргасына барды,баяғы айткдн қусбегиниц
қызьқметердиц қы зы,инактын қызы,мырзабасыныц қызы ж әне дийўанбегиниц қызы,сонындай
ҳәмелдарлардьщ қызларынан қырык кызды жәм етип қойғанын көрди. Айпарша қыз қайтадан
Сандал аттыц белинен жерге түсти.
Сандал аттыц арқа-мойнын сыйпалап,тилладан ер салды.жуптан айылды шалды,зәртец-зәбертец
мустаҳкам атыны тилладан ерлеп алды. Кублаға басын қараты п,ат ағзысын болар деп дәл белине
минди.Әне,қырық қызға бас болып,патшадан жаўап алы п,көш е менен Айпаршаныц ойын етип
баратырған жери.
Тақгы маржан-садапты,
Қыздыц бағры кәбапты,
Алли ярым,ярым деп,
Бабахан берди жуўапты,
Бабахандай патшадан,
Айпарша алды жуўапты.
Атын жолға салады,
Қырық қыз қуўды кейнинен,
Мәртликке белин буўады,

Бедеўге күнлер туўады,
Қалмақгыц енди қызлары,
Лалаўласып қуўады.
Ат дизгинин дүзеди,
Жибер деп суўлық үзеди,
Полат тойнақ қызады,
Ат қызғанын биледи,
Бизден нәўбет өтти деп,
Сенлерге нәўбет жетти деп,
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Кейниндеги қызларға,
Айпарша атлы сол нашар,
Бир ишарат етеди.
Қалмақгьщ енди қызлары,
Айланып сонда кашады,
Айпарша қуўды кейнинен,
Куўып жетип кейнинен,
Жолдас болған кызларға,
Алла деп найза урады,
Аўдарып таслап барады,
Белли кеўли тасады,
Атқа қамшы басады,
Қуўып жетип кейнинен,
Жолдас болған қызлардыц,
Төртин қойып майданда,
Бестен сайлап шаншады,
Найза тийген жарадарлар,
Көшеде ўайўайласады.
Бағдыц гүлин солдырды,
Жолдас болған қызлардыц,
Бирин қоймай Айпарша,
Көшеде шаншып өлтирди.
Қыз ойнаса қызықгы,
Ақыр тойы бузықгы,
Хан отырған шатырдьщ,
Арка баўын үзипти,
М әртликке белин байлайды,
Хан отырған шатырды,
Түйектей етип айдайды.
Талаўда койсам дунья-мал,
Тасаддық дейди шийрин жан,
Ярдьщ ойны қызық деп,
Ш атырдан шықты Бабахан.
Бабахандай ханларды,
Зәцгиликке алады,
Пийрим Патпа пирим деп,
Кәмарға қолын урады,
Бабахандай ханларды,
Атқа өцгерип алады.
Хан отырған шал көше,
Беглер салған тар көше,
Бабаханды өцгерип,
Айпарша қашып барады.

Сандал атгыц ырғымасын биледи,
Айпарша турып жылады:
— Көзимниц жасы илайым,
Алла ашқай талайым,
Нашарлығым билен бир ис басладым,
Бәршени жаратқан билсен қудайым,
Ҳакқа дадым жеткерегөр Жәбирайыл.
Айпарша жылап турғанда,
Қабыл болып көз жасы,
Жети ғайып еренлер,
Қыз касына барады.
Саўыт кийип әрман билен шайланды,
Ҳақ ҳәмирине шекип белди байлады,
Келди дейди ғайыплардьщ бириси,
Нашардыц ҳаққына дуўа әйледи.
Сол ўақлары Сандал ат,
Ғарғалыкқа қарайды,
Ат гүниренип киснейди,
Қорқып жылаўды тартар деп,
Жез суўлықты тартар деп,
М әккем етип тислейди.
Ж әбирайыл периште,
Ат жылаўын алады,
Ҳақган болып шәпағат,
Пирлерден болып кәрамат,
Бабаханды өнгерип,
Атты ырғытып өтеди,
Сол қаладан Айпарша,
Нашар сағыў саламат.
Бир күн өтти арадан,
Еки күн жүзи толады,
Бабаханды өцгерип,
Айпарша қашып барады,
Арадан үш күн өткенде,
Қалмақгыц ханы Бабахан,
Алдында сөйлеп барады:
Ашылған бул бәҳәр бағда лалаға,
Сен сыйындыц бүгин қәдир аллаға,
Үш күннен бери канбай жүрме ойыньщ?
Назлы ярым,кел қайтайық қалаға.

Бедеўлер шомылды таза терлерге,
Яд етип сыйынған кәмбил пирлерге,
Айпарша қашып желеди,
Аты менен бир сырласқан жерлерге.
Қыз атланды сол қаланьщ шебинен,
Қалмақ қорқар бедеўлердиц деминен,
Нашар қорқып жылаўымды тартар деп,
Кем-кем бәсип шегинеди кейнине.

Жағам селлер болды көзде жасыма,
Қабыл болды хақгыц еткен исине,
Жаслығымда түйе майын жағып ем,
Сол себепли ақ енди,
Сақал-муртым, шашыма,
Ғарры деп ғапылда қалма,Айпарша,
Быйыл келдим жигирма бес жасыма.
Кемлик пенен нардай белим бүгилди,
Ат шапқанда канлы жас көзден төгилди,

www.ziyouz.com kutubxonasi

газ
Жаслығымда арақ-шарап көп ишип,
Сол себепли дәндан тисим тйгиттпм

Кәбап болып тенде жаным езидди
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— Қалмақ сени атқанда,
Жарадан болып жатқанда,
Яратқанды яд етип,
Үш мәртебе арыз етип,
Гүнайьщ сорап алып ем,
Шықпас жанға,Айпарша,
Себеплер мен болып ем.
Беденин саат тапқанда,
Қалмақтан ат сорағанда,
Ҳаййар баба келгенде,
«Берме атты» дегенде,
Ат бергизген мен,— деди,
Ыраспа еди сол,— деди.
Ат мойнынан қушақлап,
Пирим дейип жыладьщ,
Астындағы бедеўге,
Зибан берген мен,— деди,
Ыраспа еди сол,— деди.
Қырық қыз бенен ойнадьщ,
Хан шатырын бузғанда,
Бабахандай ханларды,
Өқгере алмай турғанда,
Аяғынан көтерип,
Өқгерип берген мен,— деди,
Ыраспа еди сол,— деди.
Бабаханды өқгерип,
Сол кқлаға барғанда,
Астындағы Сандал ат,
Ырғый алмай турғанда,
Ат жылаўын мен алып,
Ат қарғыткан мен,— деди,
Пириқ едим мен,— деди,
Нлатына апараман,

Кел кейниме ер,— деди.
Мәспатша атлы сол төре,
Сол бабаны көреди,
Сол бабанық кейнинен,
Дуўлатып атлар салады,
Дәли кеўли тасады,
Бедеўге қамшы басады,
Алдында баба қашады,
Мәспатша куўды кейнинен,
Шөлде қуўдаласады.
Мәртликке бел буўады,
Бедеўге күн туўады,
Мәнжүн аты болдырса,
Сандал ат пенен куўады,
Сандал аты болдырса,
Мәнжүн билен қуўады,
Бабаға күнлер туўады.
Өз-өзинен урынды,
Астына минген байталы,
Қара тасқа сүринди,
Нардай беги бүгилди,
Селли яш көзден төгилди,
Астына минген байталы,
Тойнағынан тас қағып,
Муғаллақ атып жығылды.
Бағдық гүлин термеди,
Бабаға абырой бермеди,
Айдаса байтал турмады,
Турмасын баба биледи,
Байталынан түседи,
Ш ийрин жаннан кешеди,
Пиядалап қашады.
Мәспатша атлы сол төре,
Қуўып жетип кейнинен,
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Байталын шаўып өлтирди,
Қыяметли сол пирин,
Тирилей тутып алады,
Еки аяғын қыз тутты,
Еки қолын мәрт тутты,
Атын жолға салады,

Бағдыц гүлин солдырды,
Мәртликлерин билдирди,
Қыяметлик сол пирин,
Тартысыў менен өлтирди,
Ҳәр мүшесин бабаныц,
Мезгиллик жолда қалдырды,
Әне, бабаны ҳәм өлтирди, Бабаханды ҳәм өлтирди. Айпарша менен қосылып нешше ай,нешше
күн жол жүрип,кенегес елатына барып,той-тамашаларын берип,мурады ҳасыл болып турған жери.
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I БАП
Ерте әййем заманда, ол заманньщ қәдиминде, дин мусылман орамында, Бухар деген журтында
Булынғыр дәрья бойында, Сәрсебиз деген сайында, карақалпақ халқында, кенегес деген руўда қолы
жеткен ҳәр жақган, аллаға қылығы жаққан, тоғыз түлик мал баққан, аш-арықган кеўлин тапқан
талабы алдына шапқан, сақыйлықган аты шыққан Әбдикерим бай деген дүньяға келди. Төрт түлиги
саи оолды. Жасы қырықка келгенше бийперзент болды. Перзент дәркар болды, жүзлери гүлдей
солды. Аҳ шекти, көзинен қанлы жас төкти.
— Жасым қырыққа жетти, қызыкды мәҳәлим өтти. Ўақгым питип, әжел жетсе, тоғыз түлик
малыма, сонша мал-мүлкиме, әшияма кимлер ийе болады?! — деп өзинен-өзи ойланып, қатты нала
шекти. Аты шыққан ерди жыйып, аш-арыққа ас берип, қариялардан дуўа алып, өткенлерди ядқа
салып, сәмен жорғаньщ белине минип, жорғасын сүрип, Булынғырсайды жағалап, төрт түлик малын
аралап, кеўлиндеги әрманын айтып, көллерди жацғыртып, Әбдикәрим бай бир нәрсе айтып баратыр— Халық әйлеген, бериўинде жоқ минин.
Алла бизден бир тырнағын аяды,
Алдымда ағам жоқ, кейнимде иним,
Малларым ийесиз қалып баратыр.
Қызыкды мәҳәлим өтти, не болар күним,
Ийесиз көп малдан маған не пайда?
Аямастан бердин бизге ығбал-бақ,
Перзентсизден кеўлим жара, жүрек дақ,
Басыма түсип тур қайғы қуяшы,
Малы-мүлким ўайран болып баратыр,
Соны бузық бийперзенттин уясы,
Халық әйлеген, мен тилеймен бир тырнақ
Пада-пада малдан маған пайда жоқ,
Перзент екен адамзаттьщ мийўасы.
Бир қудайым нәзер салғай бул ҳалға,
Жети ғайып, мақсет-мурадым қолла,
Қыял етсем, ҳеш гүмансыз өтемен,
Малларым ийесиз қалып баратыр,
Паяны жоқ, бәрин таслап кетемен,
Бер қудайым, ийе болар бир тулға.
Байқас етсем, алды-артымда нышан жоқ,
Ийеси жоқ малды жыйнап нетемен?
Ат суўғардым бәлент таўдын қағынан,
Қырық жыл дәўран еттим ығбал-бағымнан,
Байқас етсем, алды-артым нышансыз,
Малларымньщ ийесин бер, қудайым,
Манлайға мал питти есапсыз-сансыз,
Сақлағайсан бийперзентлик дағынан.
Халық әйлеген, ийесин бер малымнын
Қыял етсем, бул мал маған паянсыз.
Қаст еткеннен ар-намысын алғағщай,
Сөзлер айтса, еситкенлер нанғандай,
Қатар-қатар дал бедеўлер ойнаса,
Саадатлы бир ул бергил, қудайым,
Қазанларым толы майға қайнаса,
Мүлки-әшияма ийе болғандай.
Алты түлик сансыз малдан не пайда,
Кейининде ийе болар қалмаса?
Жигирмада қонды басыма дәўлет,
Қолым жетти, курдым салтанат-саўлат,
Дүньяға келгенлер данкын таратар,
Алты түлик малым бәри жолықа,
Қыял етсем, ўақтым жақын киятыр,
Бергейсен кудайым, саадатлы перзент.
Әне, сол нийеттиқ үстинде бай бели бүгилип, көзде жасы төгилип, дағыстанда кетип баратырса
саҳрада жети жаста жаслары бар, түри басқа, ақ таяғы астында, бәлент таўлардын пәстинде, бири
қашып, бир куўып ылақ ойнап жүрген еки баланы көрди. Жол үстинде бай қапталынан өтип
баратырса, балалар жуўырысып алдына келди.
— Ҳә, ата, балана ат сатып алмайсақ ба? — деп байдын алдына келип жабырласып турды.
Ҳә, атыцыздьщ баҳасы не турады? — деди бай.
— Жети пул, ата, — деди.
Әне, байдьщ ўақты хош болып, ат үстинде турып, бала басына жети пулдан берип, бир атын
алып, жөнине кете берди. Кеште малларын бакдап, падашы, жылқыманларын тақлап, жумысын
бәржаилап, Әбдикәрим бай үйине барды. Ыцырсыды жатты, ярым ақшам ўақгында байдыц көзи
уиқыға кетти. Ҳалал тилектиц қабыл ўақты, бир әжайып түс көрди. Түсинде не көрди? Кешеги ат
берген жети жас баллар жәм болды, алдына келди.
— Ҳә, баба, сен бир тырнақгьщ дағынан халық еткенге көп налыш еттиц, жети ғайып деп себил
олдыц, бир тырнақ деп алты түлик малынды бағыш еттиц, жети ғайып деген биз едик, налышыца
шыдамадық. Бизиц жарылқаў, карғаў қолымыздан келмейди, хабар бериў қолымыздан келетуғын
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еди. Сениц мүтәжинди айтып, кудайдьщ алдына үш мәртебе бардық. Сен ушын жыладық, саған
жалғаншыда перзент жазылмаған екен. Мақсетинди сорадық. Кудайтаала сенин көз жасынды қабыл
етти, бизлерге ш әпәәт етти:
— Халық үстинен асы бар,
Жети ғайып сени қоллап,
Қыйын жерлерде досы бар,
Қырық балаға барабар,
Душпаннан алар өши бар,
Саўлатына мийрин қанар,
Онға татыр күши бар,
Жалғыз деп сен налыма,
Бир өзинин басында,
Саған перзент жоқ екен,
Қырық адамньщ ақылы бар,
Қарасқан едим ҳальща,
Жетеғойса шағына,
Қармалап, қацғып жүр един,
Арысландай күши бар,
Салған бир саррас жольща,
Бир мын жылға өшпестей,
Сергиздан болсан сексен жыл
Отыз еки жасы бар,
Табылмастай пулыца,
Бермек болды кудайым,
Толы халқын куўанар,
Биз еситтик, шәрти бар.
Мәспатшадай улыца,
Нәзер салды уллы патша,
Саҳадатлы балац менен,
Айтқан сөзлер саған жақса,
Басыц тец болар ханға.
Хабар таўып, толып-таспа,
Белице кирди күш-куўат,
Ул берди деп асып-саспа,
Ш аршап-талып, қапа болма,
Қырық баланын орнын тутар,
Бул сөзлерди айтқанныц,
Атын қойғайсац Мәспатша.
Ким екенин сен анла,
Он алтыға шығағойса,
Ишин билсин бул сырды,
Данкы түсер ҳәр бир жаққа,
Сездирмегил бир жанға.
Нардай толар күш-ғайратқа,
Кудайы ата жети мал,
Балац минер Мәнжүн атқа,
Ғәрип пенен қәсерге,
Душпанларыц сескенип,
Ҳалал болсын жыйған малыц,
Жетисер жигер саўлатқа,
Зәкатын ҳәм қалдырма,
Қолын жетер ҳәр тәрепке,
Пәнди менин нәсиятым,
Жетисесец сен муратқа.
Дүнья-малға сен қызба,
Данқынды жаяр дүньяға,
Үйинде болса бир наньщ,
Дабылыц қалар өшпес соцға,
Мийман келсе аяма,
Қабыл болды көз жасьщ,
Аштан өлер болсац да,
Айналды талабьщ онға,
Кисиниц ҳақыны алма.
Жалған шықпас сөзлерим,
Бир мүсәпир ғәрипти,
Бир өзи татыр мыц кулға,
Сыртынан сайыўшы болма,
Жасыц қырыққа жеткенше,
Мандай терлетип талап ет,
Мүтәж едиц бир улға,
Шубҳалы асқа жолама.
Қыяметте жығылмас,
Жәҳил болма, жан баба,
Берди кудай бир тулға.
Айтқан сөзди куп тында,
Қорац сениц толы еди,
Мүтәж болса бир адам,
Алты түлик көп малға,
Ҳәргиз сөзин сындырма,
Сонша мальщ кеўлице,
Қатты сөйлеп биреўге,
Керек емес бир пулға,
Нәсиятым, үстем болма,
Бир перзент деп зар жылап,
Ғәриплерге ыза берме,
Жалтац един он-солға,
Жолда жатыр екен деп,
Қабыл болды тилегиц,
Ийесиз мүлклерден алма,
Ушырадьщ кец-молға,
Кемис болса қарап тур,
Перзентиц жоқ, малын, көп,
Қоцсы-қобаға зулым болма,
Ишиц толы еди әрманға,
Пасықтыц сөзине инанып,
Мустажап болды тилегиц,
Достыц кеўлин қалдырма,
Бийдайық қонды қолыца,
Көрмеген жерде тек отыр,
Жети ғайып жолында,
Душпанға сырыц алдырма,
Мақсетинди берди алла.
Ашық жатыр екен деп,
Отыз еки жасы бар,
Кисинин төсегин баспа,
Өшпестей сонға данкы бар,
Ырысқынды ҳақтан тиле,
Бир бала берди қудайыц.
Ҳарамды жеп дуўа қылма,
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-О0ВО®*Қымбат баҳанды пәслетип,
Қәдир билмеске сөз салма.
Қулағына илмейди;
Ашк-ж ерцгг'
ларлаш *
Жаманларға жолдас болма.
Айыпсыз адам болмайды,
Өз айыбьща жыла,
Бир сынаған ақмаққа,
Екиншиден буйым салма,
Көзин көрип шынтлама,
Шуғылдьщ сөзине инанба,
Билгенлерден жөн сора,
Нәкәслардыц тилин алма,
Жақсыларға басынды қос,
Заманнан тысқары болма.
Жумысыц шықса биймезгил,
Жалғыз өзиц қәдем қойма,

Жеркенишли сүйретилип,

Сүймеген жерге сүйкенип.
БЖлас пенен атьщ тутып,
ЗЗ&кгг&ыета лее&Ф&ещф&е к ү м гщ

Ш ақырса қалыўшы болма.
Ўәде кылсац бир мәрт менен,
Өлмесец, ләбизден тайма,
Кешеги айтқан ўәденди,
Ертецине сен шайма.
Азамат сайлап яр-дос тут,
Нәмәрт пенен ҳәмдам болма,
Нәсият тутқан ерлерди,
Ядында тут анда-санда,
Айтып болдым сөзимди,
Гә тындама, гә тында.
Сол сөзлерди айтты да,
Ғайып болды жети бала.

Әне, сол сөзи байдыц кулағына орнады. Бай шоршып оянды. Оянса, түси екен, төсегинде жатыр,
еситкен сөзлер ядында тур. Әбдикәрим бай не болғанын билмеди. Шоршып орнынан турды, кийиктей
мойнын бурды, кудайға шүкирлик қылды. Қуўанышы қойнына сыймай, отырып парахаты, турып
такаты болмай, көрген аўҳалын ҳешкимге айтпай, жети мал сүйинши айтып, қуўаныштьщ жолын
молайтып, Қорасанға қой, әўлийеге ат айтып, ели-халқы, ғәрип-қәсерин жыйнатып, бүлингенине
қарамай, ҳешким ҳалын сорамай, он кдра сойды аямай. Он семизди сойдырып, қуўандырып елатын,
аш-арығын тойдырып, ел куўантып пәтия алды, өткенлерди ядқа салды. Халықгыц кеўлине жетти,
колдан келсе қайыр етти, шынты менен тилек етти. Қарашаш алғаны менен кемли-кемли күн
ышқылы дәўран етти. Ҳадал жеп, алғанына жума ақшамы нийет етги. Улықпанныц ҳадал, көкиректиц
дүзиў, кәраматтыц күшли, динниц абат, көз жастыц қабыл, тилектиц туўры заманы, кешикпей-ақ
Кдрашаштыц бойына ҳәмиле питти. Куўанышлы күнлер жетти, жерик асыныц ўақгы жетги. Қарашаш
дүньяда таҳам қапылғандай, жолбарыстыц жүрегине жериди.
— Кеўлим болды акқан булақ,
Әрманым сол, кеўлимде дақ,
Жолбарыстыц жүрегин бир тислесем,
Еки дүньяда әрманым жоқ.
Айтар саған арызды,
Қостарына сол парызды,
Жерик асын таўып бермек,
Мойныцызға қарызды.
Сыйынды нағыз пирине,
Жеткерди байды жерине,
Жерик асты таўып бермек,
Парыз екен ерине.
Тапты баба үлкен даўды,
Ойлап көрсец, тилсиз жаўды,
Енди баба белин буўып,
Басларына күнлер туўды.
Сәмен атын минип баба,
Садақгы белге байлады,
Шығып майданлық саҳраға,
Әтирапқа көзин салды.

Азаннан кешке из қуўды,
Мандай тери бетин жуўды,
Көрмеген жерден жол салды,
Қыя шөлде ҳарып талды,
«Туўмай кеткир, терис туў» деп,
Баслары бәлеге қалды.
Қопалакдар, дағы-дашлар,
Жандар бармаған саҳралар,
Суў ақпаған гөне арналар,
Аралап сергиздан болды.
Қус ушалмаған түнекти,
Саҳрадағы гүзар жолды,
Уллы әўлийелерди күтги,
Қайдағы тоғайлы көлди,
Қумлы майдан, қьгя шөлди,
Аралап сергизден болды.
Адам бармас, жоллар алыс,
Аллаға жеткенди налыс,
Бир жети күн өткенде,
Сасықкөл деген ултанда,
Көрди қопалақ қамыс.

«Қолы келген жигиттиц абырайын Алла жабады, душпанларыц сыртыцнан түрли жаманат тағады,
талап етип излеген бәле ағашты табады» деген сөз бар бурыннан. Нешшени әжел жерге тықгы,
табылмайды оннан мықлы. Абайсыз киятырса, сары қамыстыц ишинде қарсылап жаткдн аш шердиц
баба үстинен шықгы. Көзи түсти, бабаныц зәрре жаны қалмады, қашарға тесик болмады. Перзенти
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қурысын, жалмады, шырпынып жатқан аш жолбарыс, атпаға өзин онлады. Таррашлады қуйрығын
солқылдатып бүирегин, питкерер болды бай бабад, куданыд әзел буйрығын. Табырайтып табанын’
тикиреитип түклерин, жапырып еки кулағын, шабайын деп оқлады, бермей байдыд ҳамалын
тарылтар болды заманын. Денеге күшин топлады, байға өзин атыўға ыдыранып жолбарыс оқпанды’
Жаны қалмаи баиыныз, жипектен нәзик торқады, батырлыққа шорқады, жаратқан деп зар жылап
қалтырап қатты қорқады. Ататуғын ҳал қайда, қашатуғын жол қайда, айы жаман алынып қаггы
қорқып қамынып, жатқан шерге жалынып, бай мынаны айтады:
— Қандым сенид бойларьща,
Есим кетти ойларьща,
Жүзлер тай келмес сойларыда,
Айға шап, арысланым, айға шап!

Асқар таўдай бар турпатьщ,
Арыслан шер сенин атыд,
Әлийге мегзер саўлатьщ
Айға шап, арысланым, айға шап.

Түрид шубар, билегид ақ,

Дүнья жарасығы сенсен,
Коркып саспас, батыр шерсеп,
Айды алеан,, ас\сда\ срссн,
Айбынба, шерим, айға шап.

Мен жолында турыппан так,
Саған менин зыяным жок,
Айға шап, арысланым, айға шап.
Қырық адамға тай бир өзин,
Гәўҳардай жайнаған көзин,
Өлиге мегзейди жүзид,
Айға шап арысланым, айға шап.
Сенсед инсанлардыц шери,
Барлық макдуқаттьщ ери,
Тай келмес инсанныд бәри,
Айға шап, арысланым, айға шап.
Бар макдукдттыц ханысац,
Мыцнан асқан султанысац,
Сен шерлердиц арысланысан,
Айға шап, арысланым, айға шап.
Маған шапсан, бир жемлик,
Айды алсац мыц жемлик,
Тәўекел етиц бир ерлик,
Айды алсац әдил тецлик,
Айбынба шерим, айға шап.

Бир атыц — шер, бири — арыслан,
Алыс емес, жуўық аспан,
Шер емессец оннан қорықсац,
Айбынба шерим, айға шап.
Қырыққа тай келеди басыц
Таў тецселтер дигирдашыц,
Бул дүньяда жоқ баҳайыц,
Айға шап, арысланым, айға шап.
Сыныц сулыў, төсиц ала,
Пешененди берген алла,
Ғурыжлан, жоқары қара,
Айбынба, шерим, айға шап.

Қошеметги еситип,
Ш ердиц қаны қайнады,
Көзлери оттай жайнады,
Жарылған муздай гүциренип,
Жақсы сөзге семирип,
Ш ырпынып жайдан турады.
Ш ыннан жолбарыс берилди,
Жолбарыстыц денеси,
Қорғасын янды ерийди,
Қуйрығын сабап таррашлап,
Айға қарап керилди.
Ш ығыннан шыққан сақыйды,
Жолбарыстыц жүреги,
Тасқан суўдай шалқыйды,
Жаксы сөзге семирип,
Жолбарыстыц денеси,
Қорғасындай балқыйды.
Бай ҳәмелин асырды,
Қошеметлеп, енеғар,
Ш ердиц кеўлин тастырды,
Ақыл-естен айрылып,
Ш ериц айға шапшыйды.
Әжел курық шатылды,
Ш ырпынып жерге асылды.
Ш амырқанып, шатланып,
Ш ериц айға атылды.
Отыз гезден айналып,
Әжелге туўры сайланып,
Туўры жолға қолайланып,
Таслақ жерге ала шер,
Тас төбеден шаншылды.
Түскен жери таслақ жерди,
Ш ын деп шуғыл сөзге ерди,
Мойын омыртқасы гүрт етип,
Табжылмастан жан берди.

Жолбарыс байдан утылды, белли әжелге тутылды. Бай өлимнен кутылды. Орнынан өрре турды,
әсте-әсте жүрди. Жолбарыстыц қасына келди, барлап көрди, атпады да, шаппады да, ҳийле менен
оаплады. Осте барып ацлады, қулағын салып тынлады, жолбарыстан сезик таппады. Бекитип кудай
атыпты, шериц көлбеп жатыпты, мойын омыртқасы сынып, ҳадалдан сеспей қатыпты. Баба жүрегин
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басты, қасына жақын барды, қолашты жерин алды. Төсинен пышақгы салды, келистирип қақ жарды,
жолбарыстьщ жүрегин суўырып алды. Жүректин; түбинде оралып питкен түгин көрип, байдьщ зәрреси
ушты. Ҳасыл пиллаға орап, бай қойнына салды. Баба атқа минип, көмик тапқан кисвдей қуўанып,
ауылына қарап ат салды. Аўылына барды. Алғаны — Қарашаштьщ қолына тапсырды. Қарыздан
қутылып, ғарры демин алды. Байдьщ қылған ғайратына көргенлер ҳайран қалды. Қарашаш ўақты
хош болды, қапа кеўли йош болды, мақсетин орынлаған соц, ғаррысы менен бурынғыдан да дос
болды. Орнынан ушып турды. Берди қудай ығбал бақты, тум-тусына тумар тақгы, ғаррысына қасын
кдқгы, ошаққа отты жақгы, жүрекке исти қақгы, шоққа басты, жыйырылды ма, жыйырылмады
ма, ояқ-буяғын дағлап, шери тарқап шағлап, болып жүдә ынтық шертип, түртип, қызара бөртип,
шығарды қайғылы дәртти, көрдиндер ме сондай мәртти?! Өлгейлвден қумартты, қаны менен жулып
тартты, тарқатты ойлаған шәртти. Пәсен; тартты жүреги, питти ислеген дедиги, жерик асына тойып,
терлеп-тепшип, мақсет-мурадына жетти.
Қуўанышқа иши толды, жүдә кеўли жай болды, жерик асы басылып, қостарына ырза болды.
Қарашаш жүкли болды, халыққа машқул болды. Күнлерден күн, айлардан ай өтти, тоғыз ай, тоғыз
күн арадан өтти. Қабырғасы қампайды, қурсақлары томпайды, Қарашаштыц арт бети әтшөк янды
шоцқайды. Сәрсенби күни сәҳәрде бай қатыны толғатты. Аршадан бақан көмдирип, тилладан жүўен
кердирди. Ақжарылкдп күн туўды, ат басындай ул туўды. Киндигин сайлап кестирди, сылап бойларын
өстирди, суў орнына пал иштирди, мақпалдан жөргек кестирди, паршадан қаўыз пиштирди. Ай
соқтырып алтыннан, қапталана қыстырды, ели-халқын жыйдырды, топарлап мал сойдырды. Тоғыз
күн тамам той берди. Қарияларды жыйнатып, қосақлап мал байлатып, атын Мәспатша қойдырды.
Бир жасына шықты, аггыл-тапыл жүрди, балалық қызығын көрди. Бес жасына келди, Мәспатшаньщ
тили шықгы. Тутып мектепке берди, он жыл медреседе оқып, тәлим алды, саўатхан мүдәрис болды.
Жақсы-жаман, жақын-алыс, кимниц ким екенин билди, он бес жасына толды, Мәспатша атағына
ийе болды. Ким душпан, ким дос, андады. Атасы Әбдикәрим бай баласыныц пикирин, қыялын
байқады. Малын алты бөлип, бир бөлимин бағышлап, атасы мәлим, аты шыққан Мәнжүн деген
тулпарды сатып алып, тәблесине байлады. Усталарды жыйдырып, бедеўдиц ер-турманын сайлады.
Нийет пенен буйыртып, қарыў-жарағын да тақлады. Баласыныц бойларын көрип, сыртынан бақлап,
түрли парызын орынлап, еки қолы жағасывда, баба мурадына жетти.
II БАП
Әне, Мәспатша он алты жасына толды, мәўжирип жигит болды, мурнына самал евди, кимниц ким
екенин билди. Адамгершилик шағына жетти. Жақсы-жаманды айырып, жақсыныц қәдирин билди.
Ашықлықты зейни илди. Сер салды қыйыр-қыяға, қызықпады мал-дүньяға, қәдирдан шыққан уяға.
Толтырды он жети жасты, жигер күши тасты, қылығы ҳәдцинен асты. Мен дегенге дуўшарласты,
күннен-күнге алға басты, айбатлы менен қушакдасты. Көргенлерди сусы басты, душпавды айбаты
басты. Көзи түскен жырақ кдпггы, арысландай толып тасты, кдст еткенге салды дәсти. Аш-арықкд көп
қарасты, сақыйлығы ҳәдден асты, жетим-жесир қуўанысты, халқын жыйнап, төкти асты. Минди бала
Мәнжүн атты, салды елге сиясатты, менмен болған қатты састы, ҳалласлаған кеўли шадлы, көтерди
Мәспатша атты. Әйне он жети жасына жетги, дацқы жети журтқа жетти. Саўлаты бар мыцға татыр,
қарсы болсац, мыц дүнья тар, қылатуғын талабы — найза услап, садақ атар, қаст еткен жерден қан
алар. Илаҳийдан келген батыр, сыны мегзеген Салсалға, дүнья зиндан қаст болғанға, он жетиге жасы
толып, жетти батырлық кемалға. Он жети жасын толтырды, Мәнжүн атын желдирди, сыны-сәнин
келтирди. Батырлығын билдирди, дос болғанды күлдирди, қарсы болсац, бүлдирди, қаст еткенин
өлтирди, жанған отын сөндирди, ҳәмирине көндирди, өнбеген даўды өндирди, сиясатын дөндирди.
Әреби атқа жем берди, ашты байға тецгерди, ели- халқын мецгерди, қарағай найза өцгерди.
Он сегиз жасына толды, есерлик басына урды, нар киби күшине толды, таныды оц менен солды.
Жигитлик қумары тутгы, ярдыц ышқына түсти, басқа жумысты умытты, жақсы қыздыц жолына түсти.
Мәнжүн аттыц белине мивди, сулыў қыз деп күйип-жанды. Аттыц жалын таратпай, мен-мен деген
сулыўды жүзлерине қаратпай, сергиздан болды Мәспатша, өз журтынан ылайық сүйгендей бир қыз
жаратпай. Сол ҳалда Мәспатша ҳайран болып ҳәсиретге, бир сулыўдыц дәртинен иши толып көп
дәртке, басын қосалмай бир мәртке, дәўирлеп тасып-тольгўға, ықлас берип күни-түни ярға ҳәмдам
болыўға, кеше-күндиз тилеги, қушқавдай бир сулыўға, майданларда бедеў шаппай, кеше-күндиз
таҳам татпай, алты руў қарақалпақган бойына ылайық қыз таппай жатыр еди отаўда.
Сәрсенби күни сәҳәрде бир тамаша түс көрди. Мәнжүн аты астында, қоцыраўлы найза дәстинде,
көрмеген журт шөл-қыяда, бәлент-бийик дағыставда дәрьядай йошып кетип баратырған екен.
Ҳасыл паршаға кийинген, әрмавда иши күйинген, гәўҳарлы вдгеклер жайлы-жайында илинген,
мен-мен деген жигитлер дийдарына берилген, нар текедей керилген, астына сандал ат минген,5
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-«вшзв®жүзлери айдай, қаслары жайдай, пешенеси ҳимайдай, бели сым менен тартқандай, көзлери гәўҳар
жақкдндай, мыцнан тандап баққандай, келбетине кдрасан,, шебер уста соққандай, ақ мандайлы, бадам
кдбақ, алма көзли, жупқа додақ, беденлери сүттен ақ, ер жигитлерге ылайық, астында бар әреби ат,
акдықды алар ышқы саўлат, он бес жаста бир перийзат дағыстанда дуўшар келди. Сәлемлести, қол
алысты. Ҳәмдам болды, бирге жүрди. Жолдас болды, бир-бирине кеўли толды. Ышқылы жерге қол
салып, жүзлеринен поса алып, сулыў қыздан мийри қанды. Сулыў қыздьщ бийнесин қосық пенен
баянлайман:
— Байлар салған томағалы ҳи м ай дай ,
Бийҳуш болар көрген, жағымлы майдай,
Перийзатты көрип, акдын алдырды,
Қоллары пилтедей, жүзлери айдай.

Аш ьщ болы п келбетине карады,
Ҳуўшын жойтып, бийықтыяр болады,
Түсиндеги ушырасқан сулыўдьщ,
Ҳаслы заты ким екенин сорады.

Жүзине ылайық жипектей шашы,
Ақ манлай, қара көз, қыйьшған қасы,
Түсинде әжайып сулыў қыз көрди,
Тай келгендей бир мьщ қызға баҳасы.

— Алдымда шайылжып, тасып толарсац,
Ўайран қьшып, ақьш-ҳуўшым аларсац,
Қула дүзде ьшайықлы қосылдық,
Баян әйле, ҳаслыц ким боларсац?

Көзи түскен өлгейлиден кумардай,
Сийнелери таза ашьшған әнардай,
Көзин түссе, ериксиз тартар өзине,
Кәдди-бойы таўға шыққан шынардай.

Турған жерим биз көрмеген майдан, шет,
Кеўлимде бар мениц қызыкды мақсет,
Қыя шөлде ьшайыкды қосылдық,
Заманласым, мақсетинди баян ет.

Көзиц түссе қаста кеўилиц тасар,
Шуғла берип көзлеринен нур шашар,
Нәзер салса, айтпай билер сырынды,
Бир қыз көрди бойларына миясар.

Ашықпықтан жүрегиме түсти дақ,
Ақьш болсац, қыял менен шешип тап,
Мәспатшаға баян етти перийзат,
Аты-затын, мақсетлерин баянлап.

Батырлардай дағы-дашларды шолған,
Келбетин көргенниц кеўили толған,
Бир әжайып арыў көрди Мәспатша,
Көрген жан сол дейип дәрбәдер болған.

— Не түрли әрманлар ишимде жатыр,
Яр ышқынан өмирим өтип баратыр,
Ашық болдым, шийрин жаным жолында,
Түсиме енип ғайыбана бир батыр.

Мойны толы ҳинжи-маржан тағынған,
Түрин көрген инкар болып сағынған,
Бадам қабақ, оймақ аўыз қыз көрди,
Жолдас болған өмир бойы бағынған.

Ақты көзлеримнен әрманлы жасым,
Излеп таппай сол деп, курбанды басым,
Атымды сорасац — Айпарша сулыў,
Табалмаған қудай қосқан қосағым.

Астына минипти сары ала жорға,
Қырмызы қулағы, алтын жуп сырға,
Толған айдай бир қыз көрди Мәспатша,
Он сегиз жыл өмирине болды ырза.

Ашылды бағымда ышқы әнарым,
Сүйгеним табьшмай, кетти мәдарым,
Ашықпан сыртынан, сергиздан болдым,
Еситкели Мәспатшаньщ хабарын.

Жанынды ериткен сөйлеген сөзи,
Бийдайық сын-сынлы, жуқа нур жүзли,
Бейиштиц бағынан дуўры келгендей,
Кеўилиц табар майдай жипек минезли.

Қырық жьш бойы гезип өтти Жаҳанша,
Гезип мақсет тапқан Ҳәзирети Муўса,
Түсиме енип тац қалғандай бир батыр,
Жолында сергиздан болды Айпарша.

Перийзаттыц назы ишин жандырды,
Ышқы жалыны жанын отқа салдырды,
Мийри қанып сулыў қызға Мәспатша,
Бийҳуш болып, ақьш-есин алдырды.

Ш ын ашықгыц ақ жүзинде барды қал,
Яр ышқынан ақьш-ҳуўшым болды лал,
Қыял етсем, қудай қосқан қосағыц,
Ашық болсац, бизди излеп таўып ал.

Әне, батыр шоршып оянса, төсегинде жатыр. Оцы ма, түси ме, не екенин биле алмай, ҳайран
болып атыр. Мийри қанбай оцында, әрманы асып баратыр. Қь/ял етип қараса, айтқан мақсет-ойдағы,
түсинде көрген сулыўдьщ дийдарына тоймады. Ғайбана ашық болып, қанасына сыймады.
Жәннеттен қызық қойыны,
Тал шыбықгай таўланған,
Алма яцғақгай мойыны,
Көрип қыздыц бойыны,
Ядынан шықпай сол қыздыц,
Ашық болды қан жутып,
Отыз еки жилўа ойыны,
Жиберип мақсет-ойыны.
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Таппады «көрдик» деген бир жан.
Бойына сондай мүнәсип,
Жигер күши суўдай тасып,
Узакқа бедеў шаппады,
Ғайыбана қан жутып,
Батырға сапар жақпады,
Өлгейлиден болды ашық.
Кенегес пенен мацғыттан,
Дийдарын бир көре алмай,
Қытай менен қыпшақган,
Заўқы-сапа сүре алмай,
Отыз еки уран қоқырттан,
Кеўилинде болды сарсық.
Алты руў қарақалпақган,
Ышқы дағы жанға батты,
Он мьщ үйли өзбектен,
Ҳәсиретинен қанлар жутты,
Алты санлы алаштан,
Бир мысқалы мьщ тиллалық,
Түсинде көрген сулыўдьщ,
Мәнжүн атқа зерди артты.
Ҳеш дерегин таппады.
Қарыў-жарағын сайланып,
Өзи батыр және палўан,
Жол жүриўге қолайланып,
Ашыкдық солардан қалған,
Минди батыр әреби атын,
Сүйген ярын таба алмай,
Түсинде көрген ашығын,
Дүньяны қылды тас-талқан.
Излемекке Мәспатша,
Жети ай болды сергиздан,
Елинен шығып жол тартты.
Гезип өтти нешше дағдан,
Ҳәр жерлерге салды хабар,
Асты Памир, Тяньшаннан,
Сол қызға болып интизар,
Жамур, Кашмир, Дамашықган,
Бармаған руў қалмады,
Сегиз
ай гезип барды дейди,
Бир көрмеге болып қардар.
Ш
әҳәрине
Гөйистаннан.
Талқанлады таўдьщ қарын,
Сегиз
айда
жетти дейди,
Тартып сол қыздьщ зарпын,
Дәрбентеги қара суўдан,
Ақгарып жаҳанньщ бәрин,
Ш ынмашын менен Қытайдан,
Сергиздан болды алты ай,
Ҳадийса деген жайлаўдан,
Табалмай қыздьщ хабарын.
Гөйистан деген санаўдан,
Дүнья-малын етти талан,
Есап
етсе, жети айдан,
Бир яр ушын бағры гирян,
Ағып
турған тынық дәрья,
Үш урыўдьщ орамынан,
Қарсы
алдынан болды пайда.
Излеп қылды тас-талқан,
Батыр дәрьядан өте алмай, ойлы-шуқырын биле алмай, тынық суўды жағалай баратырса, дәрьяньщ
кдйырында пайғамбар жасына толған, ғаррылық ҳалына барған, сақалы буўрыл болған, меллеси бар
үстинде, гөне сәлле басында, ақ сақаллы, сары тисли, адам менен жокдур иси, сыны келген сары
киси, өзи ғарры, өзи суўпы, жағада серппе қурығы, баба талтайып турып хақандоз бенен суў атып,
жер суўғарып турған бир мүсәпир бабаны көрди. Мәспатша бабаға жақын келип, сәлемин берди.
Бабадан жердиц атын, лақабын, дацқын сорап, бир зат айтып турған қусайды:
Мына сөзди еситип баба жуўап береди:
— Әзелди бузады пәлектиц шарқы,
Сөзлериц ысыкдур, жүзлериц жарқын,
— Күн шығарыц ойлы-бәлент көп аспа,
Ғарры баба, бир сөзим бар, сорайман,
Аржағын билмеймен, душпан ба, дос па,
Мәканыцыз қандай патшаныц халқы?
Жерлеримниц атын меннен сорасац,
Турған жериц сениц Дәрбенти Ақса.
Бул тынық суў қайсы дәрья тарамы?
Қайсы халық, қайсы диниц ураны?
Жерлеримниц көп жерлери дағыстан,
Танысайық, жерицизден хабар бер,
Түрице қарасам, келген алыстан,
Турған жериц қайсы ханныц сорамы?
Жерлеримниц атын меннен сорасац,
Қубла бетим халыққа мәлим Гөйистан.
Суў тиймеген шөлистанлық, саҳра,
Таўларымныц көпти бәленти-пәсти,
Ким дейтуғын елициздиц сәрдары,
Бизде бардур нешше жаўлардыц қасты,
Сөзлериме жуўап бериц, бабажан,
Арқам — Шуршыт, батысымыз — Қалмақ,
Бул үлкелер қайсы ханға пуқара?
Кубла бетим — Тахтаханныц қол асты.
Адастым, қарацғы алдым ҳәм артым,
Тымсал етип тыцла сөзимниц парқын,
Бир-биреўден жөн сораспақ миннетти,
Не дейди, жан баба, жерицниц дацқын?

Дәрьямныц лақабы дейдилер Қармақ,
Қыйындур залымныц елине бармақ,
Инсанларын меннен, балам, сорасац,
Бир жағым Қытайдур, бир жағым Қалмақ.
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Жазында сыраны, қысында жуты,
Таўында көп нарды жутар бүркити,
Лакабын сорасан Гәўир дейдилер,
Арқа бетим есабы жоқ Шуршытты.

Қубла бетим дин мусылман орамы,
Бул қара суў қарлы булақ тарамы,
Ж еримниц лақабы дейди Гүржистан,
М әканымыз Тахтаханньщ сорамы.

Арқа бети қус ушалмас шөл-далан,
Жантасқанға қайтпай салады талан,
Балам, сенин турған жериц шегара,
Қалмақтыц патшасы дейди Бабахан.

Нәсиятым, арқа бетке сер салма,
Айтып болдым, балам, жолыцнан қалма,
Бизиц елат Тахтаханға пуқара,
Руўымыз қыпшақ, арғын ҳәм тама.

Әне, бабанын сөзин еситип, жериниц ҳәддин, ойлы-шуқыр, бәлент-пәстин, қайсы дин екенин
батыр билип алды. Туўған жерлер қалды алыста, туўры менен шалыста, ғарры бабадан еситип, жер
ҳәдди менен танысты. Батыр ҳайран болады, бабаға кеўли толады, излеп жүрген ярыныц дәрегин
бул жерден табады. Ж ән-жағына қарады, хабар таўып Айпаршадан, бабаға батыр жалынып, муратмақсетин сорады:
— Әрман етип ат кекилин тарайман,
Тилла садағымды белге орайман,
Көргенсиз деп айып көрме, жан ата,
Мақсетли әрманым сизден сорайман.
Интизарман, тарттым бир ярдыц зарын,
Себил болдым, бастым таўлардыц қарын
Жети ай болды мен елимнен шыққалы,
Ҳеш елаттан табалмадым хабарын.
Биз боламыз пухараныц сәрдары,
Бизлерге ылайық қай елде барын,
Бир яр ушын биз адасқан сергиздан,
Айтыц, баба, сулыў қыздыц хабарын.
Лалазар ашылған бағда әнарлар,
Себеп пенен болдым саған дуўшакер,
Билсециз хабарын айтыц, бабажан,
Бизге ылайық бир сулыў қыз қайда бар?
Қыял етсем, сиз дуўагөй қарыя,
Жигит бағынғандай жүзлери барна,
Көрсец-билсец айтыц, баба, хабарын,
Елатында бизге ылайық қыз бар ма?
Тац қалғандай жүзин көрген халайық,
Билеғойсац, екеўмиз дос болайык,
Сулыў қыздыц хабарын айт, жан баба,
Халқында қыз болса бизге ылайық.
Мәспатшаныц қапа кеўлин етип шад,
Түп бабасын, туўған жерин атма-ат,
Бес-алты аўыз ғарры баба сөйледи,
Бир сулыўдыц ата-анасын баянлап:
— Балам, мақсетициз болса сәўер яр,
Қайыр-сақаўатсыз өзи, пейли тар,
Жанқур таў, Қуланлы атаўды жайлаған,
Елимизде халықтан асқан бир бай бар.
Мәнзили жырақцур аўылдан қыя,
Өзинен басқаға түсирмес сая,

Перзенти жоқ, алты түлик мал баққан,
Қайыры жоқ бир атақлы сырқыя.
Руўы тамадур, аты Лабақбай,
Байлығында оған келмес ҳешким тай,
Алты улға турарлык жалғыз қызы бар,
Сулыўлықга Зилийхаға сайма-сай.
Көрген жигит жолларында өлгендей,
Сәўбет қурған шийрин жанын бергендей,
Хан, патшаға жүз қараға бермеген,
Ж әннеттиц бағынан туўры келгендей.
М ен-мен деген сәрдарларға ермеген,
Адамзатқа ықгыярын бермеген,
Атасы Лабақбай, жалғыз қызы бар,
Хан менен патшаны көзге илмеген.
Он жигиттен артық, тек аты нашар,
Тек сыртынан көрген жигит бир жасар,
Лакдбын сорасац — Айпарша сулыў,
Қәдди-бойы батырларға миясар.
Ацлап турман, саған арнап пишкендей,
Бетин сүйген қанар ҳимай ишкендей,
Дацқы мәлим халыққа жалғыз қызы бар,
Яр болғанлар шийрин жаннан кешкендей.
Дүньяда айрықша ушқыр бийдайық,
Сулыўлық бийнеси ҳәммеге пайық,
Атасы Лабақбай, руўы тама,
Бир қызы бар батырларға ылайық.
Кисиниц көзине көринбес онша,
Ж олына мал берсец көп болмас қанша,
Жүзин көрсец мысал он төртлик айдай,
Жасы он бесинде, аты — Айпарша.
Бул сөзди еситип бабадан,
Гөйистан деген майданнан,
Хабарын тапты ярыныц,
Қол серппеши бабадан.
Жайды алла дабылды,
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Ашылды бағдьщ гүлзары,
Бедеўи алға шабылды,
Көрди қалмақгьщ гүзарын,
Тахтаханньщ халқынан,
Тахтаханньщ халқынан,
Түсинде көрген сулыўдьщ,
Табылды мақсет-мурады.
Даҳыйқат дереги табылды.
Дин
ораш ш ,
Халыққа мәлим сәрдарын,
Сыйынып ығбал-бағынан,
Гөйистан деген майданнан,
Дерегин тапты ярыньщ,
Тапты дәрегин қардардьщ.
Тахтаханньщ сорамынан.
Тигинен атланып барсам, төгилер менин абырайым деп хәр кыялды ойлады, кеўилин дәртлер
жайлады көкирегинин әрманы казан киби қайнады. Атқа тумар тақпады, мәлимлеп дабьш каклады,
сыр бермеген жерлерге туўры барып түсиўдин есабын батыр таппады. Хабар аитқан бабаға «барып
кел» деп жалынып, М әспатша мынаны айтады яғлы-бәҳәрли:
Мәспатша:
Мәспатша:
— Достьщ жаман болса қалдан сорамас,
- Сизди, бизди халық әйлеген куда бир,
Нан берген достыньщ кеўлини алмас,
Биз бир балан яр жолында талапкер,
Себеп пенен дуўшар келдин, жан баба,
Әўел куда, қалды сизге сыйындым,
Сиз болдьщыз бунша неге жарамас?
Сол қызынды, баба, бизге алып бер.
Ҳақ нийетти ортамызға салайық,
Несип болса дийдарына қанайық,
Айпаршаны, баба, маған алып бер,
Сизин менен айрылмас дос болайық.

Әдетиниз усымеди жасьщнан?
Ж ақсы-жаман өткен жоқ па тусыннан?
Ийни келсе не қылмайды адамзат,
Жигитшилик өтпеди ме басьщнан?

Баба:
— Қайсы журттан келдин менин қасыма,
Мен тай келе алмаспан сенин дадыца,
Ҳақ жолында жүрген мен бир суўпыман,
Шайтаннын ўасўасын салма басыма.

Баба:
— Әдил болсан аўҳалыма нәзер сал,
Нәрестем көп, берерге ж оқ бизде нан,
Буны таслап, қыз айттырып мен кетсем,
Жас балларға қайдан өнер ырысқал.
Төгилди суў серпип мандай терлерим
Жоқшылықган көпдур әрман-шерлерим,
Қыз айттырып жүре алмаспан, жан балам,
Таптан шығып баратыр ғой жерлерим.

Балам, аўып, бизин ушын кеппедин,
Түрли жоллар силтесем де кетпедин,
Шайтаннын ўасўасын салма ядыма,
Балам, мени қыз ағасы деппедин?
Мәспатша:
— Биз себепли көп нәтийже табарсан,
Ада болмас көп саўаплар аларсан,
Еки ашықгы себеп болып сен қоссан,
Зәрре бағыш, сен ийманлы боларсан*

Мәспатша:
— Айпаршаға шын ашықпан, мен қардар,
Керек болса алтын-гүмис менде бар,
Сеннен жақсы бизге яр-дос табылмас,
Ҳәр елдин аўына қайым қусы бар.

Билмей турман, ата, жырақ, кашық па,
Сөзинди еситип кеўлим сарсықгы,
Усы быйыл тарьщ питер, жан ата,
Ғайрат салып қоссан еки ашықты.

Белгили, туракды мәнзил ханамсан,
Сыйынарға пирим, жигер-санамсан,
Өмирине жетер дүнья беремен,
Қызға қоссан, қыяметлик атамсан.

Баба:
— Қолынан келгенлер данқын таратар,
Айпарша қыз деген ашыўлы батыр,
Маған, балам, зыянынды тийдирме,
Тары егистин ўақгы өтип баратыр.

Баба:
— Тилимди алсан, Тама елине барын,
Басынды қос, таўып алып сәрдарын,
Балларымньщ ырысқалына кес қылма,
Тийдирме, жан балам, бизге зыяныц.

Перзентим, басымды бәлеге шатпа,
Тары егистин изи тақалған ўақга,
Қыз айттырып жүре алмаспан, жан балам,
Жарамаспан саған кәткудалыққа.

Ойлап турсам, алдым бийик, артым жар,
Күн-түн демей умтыламан, ўақгым тар,
Балларымнын ырысқына кес қылма,
Ёсапласац, жети күнлик егис бар.
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Мәспатша:
— Ақыл айтсад, нәсиятынды алайын.
ггемугәжиц болса, тайын кылайын,
Айпаршаға хабарымды айтып кел,
Тарынды егип, хызметинди қылайын.

Сен қарассақ балларымнық ҳалына,
т гещ ке де барайын.
Талабым дийқанман, белим бар қолда
Қырсыкқан талабым айналғай оқға,
Қарассан, сен балларымнық ҳалына’,
Мен өлейин Айпаршанық жолында.

Жолдас кылсақ, кейиниқе еремен,
Өндирген өз атамдайын көремен,
Егисим өтти деп ҳеш қапа болма,
Өмирице жетер дүнья беремен.

Ацсат кылсақ мениқ қыйын ҳалымды
Тезирек бер, жан балам, дүнья-малынды
Сен аитқаньщ ырас болса, шырағым
Жолында сарп еттим ғарры жанымды.

Баба:
— Колдан келсе, кеўилинди алайын,
Ьолмады, жолында ғайрат салайын,
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Сөзлериме қулақ сал.
Келип едим себеп пенен,
Қармақ деген жеримнен,
Жатысынды мен көрип,
Сескендим, бай, түриннен.

Тарттын, занғар, танабын,
Мақсетимди сорасан,
Қуда болмаға келип ем,
Қатлама менен қайтардын,
Танымадын адамын.

Кеўлимдеги мақсетим,
Айталмадым тилимнен,
Келип едим алыстан,
Көрейин деп өзинди.

Келип едим сарайына,
Батыр келди панайына,
Дус келдин сен тен-тайына,
Қардар таўып келип едим,
Айпаршадай нашарына.

Сөйлеспедин жөн сорап,
Төмен салдын жүзимди,
Аман-есенлик сораспай,
Тындамадын сөзимди.
Атымнын басын тартайын,
Әсте-әсте мен кайтайын,
Айталмай кеткен сөзим бар,
Тынла Лабақбай, айтайын.
Сәлем берсем, алмадын,
Туўрылап нәзер салмадын,
«Келе қалдын ғарры» деп,
Ҳал-жайымнан сорамадын.
Атьщ тутып келип ем,
Бизди меҳман алмадын,
Келип едим бир мақсетте,
Калдырмадын бир жақсы ат,
Гәплеспедин, сөйлеспедин,
Тамақ берместен қаксаттын.
Алты түлик малын бар,
Керегиннин бәри таяр,
Кудам един, билмедин,
Қонақ асы бермедин,
Еттин, занғар, пейли тар.
Оц жағьщнан туўып ай,
Төрт түлигин сайма-сай,
Аштан-аш мени қайтардын,
Жолыма бир ылак соймай.

Қуўып салдын, енеғар,
Кдрамастан ҳал-жайыма,
Нийет пен келдим касына,
Қабағынды бир ашпай,
Саўда түсти басьща,
Қуда болып сиз бенен,
Бас жемеге келип ем,
Қатлама бердин асыма.
Жолыма ылақ соймадын,
Себеп пенен өзин тоймадын,
Қуда болмаға келип ем,
Алдыма гәлле қоймадын.
Майданда жатқан аўшы едим,
Қус көтерген аўшы едим,
Айпарша айым қызына,
Мәспатшадай батырдан,
Қаст етип келген жаўшы едим.
Қайраўда жекке ғазьща,
Күн тиймеген сәр назьща,
Қоркканымнан айта алмадым,
Жаўшы болып келип едим,
Айпарша атлы қызьща.
Журт ийесидур Тахтахан,
Қысымынан халық шуўлаған,
Қардар екен қызьщызға,
Түп-тийкарын сорасан,
Келим едим Мәспатшадан.

Майданда бедеў желип ем,
Жақсыларға көп ерип ем,
Қатлама менен жибердин,
Сенин менен қуда болып,
Етке тоймаға келип ем.

Ат шаптым майдан дүз билен,
Бағрьщ ерийди сөз билен,
Айпарша айым қызынды,
Көрмеге анықлап көз билен.
Ойлансаныз, қудан едим,
«Не жумыста келдин?» деп,
Гәплеспедин биз билен.

Келип тур екен заманын,
Көрдим иргеннин қамалын,
Жақсы-жаман сөз билен,
Сөйлеспеге келип едим.

Сол сөзлерди бир айтып,
Айланып суўпы қашады,
Адымын керип басады,
Майданда кайнап йошады,

6—Қарақалпақ фольклоры
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Айтарында айтса да,
Қатты қоркып сасады.
Адыр-адыр таўлардан,
Арданлай берип қашады,
Гүдир-гүдир қумлардан.
Гүдиренлейди, басады.
Кесе-кесе жап келсе,
Кешип өтип қашады,
Әне-мине дегенше,
Нешше қырлардан асады.
Суўпынын айтқан сөзлерин
Еситеди Лабақбай,
Ары келип арланып,
Қайысты беллери жайдай,
Көкиреги долы байынньщ,
Суўпы-ийшанньщ сөзлери,
Ж анына батты найзадай,
Еситип шыдап туралмай,
Қубартты ақша жүзлерин,
Ар-намысқа шьщамай,
Жас каплады көзлерин,
Ары келип арланып,
Ирке алмады өзлерин,
Қатгы батгы сөзи жанға,
Басқандай бетине тамға,
Сүйегинен өтеди,
Иши толы әрманға,
Ырғып турып орнынан,
Жуўырып шықты майданға.
Баян етсем байдьщ түрин,
Ала көзли, қылыш мурын,
Жарлы көрсе, қарар қырын,
Панайына жантаспайды,
Билген адам оньщ сырын,
Көкиреги қара таўдай,
Қылған ислери бийорын.
Өтги басынан бәхәри,
Буршақ янлы тырсылдап,
Шығып тәнинен зәҳәри,
Жаўған булттай қурсанып,
Келди байдьщ қәҳәри,
Ғарғабайдай суўпыға,
Етги жаман пейли тары.
«Қылар болды мени датқа,
Қалар болдым жаманатқа,
Болыппан мен елге датқа».
Айтқан сөзи суўпыньщ,
Ш Ш М Ш .
Қанасына сыялмай,
Қатты тойды қанына,
Ашыўланып арланып,
Иши толып әрманға,
Ш амырқанып, шатнайып,
Минди Лабақбай атына,
Бузаў тилли қамшысын,

Алады бай қолына,
Ат салады бай баба,
Ғарғабайдьщ содына.
Терен; жылға, тереқ сай,
Бул жаҳанда тапылмас,
Қьщырлыққа ҳеш ким тай,
Суўпы-ийшанньщ кейнинен,
Ат салады аянбай.
Арт бетинен қарасац,
Кескен гүжим теректей,
Қарсы алдына қарасац,
Тислери мысал гүректей,
Бетлериниц қарасы,
Толған айда түнектей,
Турпатына қарасац,
Тоғыз жасар түлектей,
Буўырқанып баратыр,
Мысал жараған үлектей.
Суўпы-ийшанныц соқлығы,
Жети қырды асырды,
Қатламаныц тоқлығы,
Албырап қашып баратыр,
Ҳәр төбеге соқлығып,
Лабақбайдыц дәстинен,
Қыйын болар қутылыўы.
Турды шамал оцынан,
Қамшылап аттыц қоцынан,
Ат салып сағыў-солынан,
Жети қырды асқанда,
Қуўып жетти Лабақбай,
Суўпы-ийшанныц соцынан.
Жолы шатақ, көп қамысты,
Атлардыц басы қағысты,
«Төктиц, зацғар, ар-намысты»
Еки ғарры дуўшарласып,
Қыя шөлде шатасты,
Қарсыласып, жағаласты,
Куўып аты менен басты,
Ғарғабайға қамшы басты.
Ийшан тутар жарлықгы,
Етти пейли тарлықты,
Қылды жөнсиз зорлықгы,
Лабақбайдай бәтшағар,
Суўпыға берди қорлықгы.
~~ Алайын ба басынды!
Ағызып қанлы жасынды,
Гүржи менен көнегаме,
Зулымлығын асырды,
Ғайратын қатац тастырды,
Өкшесин атқа бастырып,
Суўпы-ийшанды айдады,
Саўда салып басына,
Үйине қуўып барады,
Ж өнсиз урып, азаплап,
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Аркаланып ҳаклап жүрип,
Ат тағасац тири жандай,
Бетиц шыдап не деп келдин?
Қора-қора мальщ бардай,
Кдтар достым сен болдыц ба,
Адам қурып сен қалғандай?
Сөз айтасан жүдә мықлы,
Еситкенлер тан қалғандай.
Қылайын ба сени жуда,
Етейин бе жаннан ада,
Сен болдын ба теним менин,
Адам қапылып дүньяда?
Кимлерди ермек қыласац,
Арқаланған сен дийўана?
Малларынныц саны қанша?
Баян етиц «бизин қуда».

Айландырып сабады.
Суўпыға қарап сөйледи:
— Есигиме барасац,
Ойлап турсам, енеғар,
Ишиме от жағасац,
Тойып шығып үйимнен,
Жүзиме неге бағасац?
Қацғырып жүрген дийўана,
Кимге жаманат тағасан?
Айбатымнан сескенбей,
Қандай сөзлер айтасан?
Инабатлы сен адамдай,
Сөз айтасан инанғандай,
Маған жамбас урасац,
Аты шыккан сен палўандай,
Көрсет, занғар, ҳалыц қандай?

Лабақбайдай жаўыз саяқ қаст еткенди қоймайды аяп, аўзын көрсец жайықгай, гүнде аяқ, түнек
түсли, қоллары бүркит бармақ, тандырбас, үцгир көзли, мурны шоқмардай, бир қойды тири жейди
писирмей-ақ. Мойнын көрсец көнектей, исик қабак, каслары бир тутам, кирпиги мысал таяқ. Улы
жоқ, тац қалғандай бир қызы бар, дәўлети асып кеткен, малға бай-ақ. Сипетин айтып болдым
Лабақбайдын, байғустыц пешенеси усындай-ақ. Сол ўақытта байдьщ ҳаялы илаҳида ақыллы дана
еди, байға қарап:
— Ҳаў, жарылқағаным-аў!
Сөзимди тында, кулақ салып,
Сор ғаррым, мынаў исиц қатац айып,
Сөзим тынла берман қарап.

Ж асыцньщ көби кетип, калды азы,
Кемалына келди ғой жалғыз қызыц,
Анаў-мынаў сөзлерге кулак салма,
«Қуда болсам» дегенниц көтер назын.

Жығылмасын бедеўиц музға тайып,
Себеп пенен келген шығар дузыц тартып,
Дурыс емес бул ислер сизге ылайық,
Атын сорап келгенде, басып сабап,
Кетпей ме толы журтқа тәрийпин жайып.

Қызы бар кемпир-ғарры герен болар,
Себеп таўып түрли адам дуўшар болар,
Қыз айттырып келгенди сабай берсен,
Айпаршанын кеўили дәртке толар.
Ғаррьгжан, суўпы-ийшанға жақсы сөз айт,
Қызыннын абырайыныц жолын молайт,
Суўпынын сөзин тындап, көнилин ал,
Жақпаса кетеди ғой, малды көп айт.

Қысылғаннан көзиме терлер толар,
Үйине жақсы-жаман адам қонар,
Қулақ сал, билгенимди мен айтайын,
Қызы бардын кулағы герен болар.

Қыз ушын келген болса айып көрме,
Бийорын урып-сөгип азап берме,
Жактырмасан көп айтып, малдан қашыр,
М ийманньщ зейнине тийип жүрме.

Қымызды ким ишпейди,
Қыз ержетсе ким айттырмас,
Қызы барға ҳеш адам жол таптырмас,
Қуда болсам дегенди айып көрме,
Қызы ержеткен адамға сөзлер батпас.
Нақыл бар — «Иши өткеннин арты билер»,
Қызы ержеткен үйлерге ҳәр ким келер,
Ғаррым-аў, мынаў исиц катан айып,
Еситкен халайықгын бәри күлер.

Қыз алып, кыз бериспек уллы жолдур,
Келгенди тексерме сен, көнлинди өлтир,
Қайыл болса, куда бол, қорениш көрме,
Көп айтып, үш жүз туўар малға көндир.

Мына сөзди еситип, Лабақбай ҳаялына карап:
— Ҳа, зацғардын баласы, шашьщ узын, ақылын келте қатын, нәсиятлап қайтарасац мениц
пәтим, билесен бе суўпыныц ҳаслы-затын, сен билмейсец сөз мәнисин, жөги суўпыньщ мени ермек
қылып, аяғыма жип тағып ойнап жүрген мәккарын. Қарсы шаппа алдыма, жаҳанда адам қапылып,
теқим мениц усы кусаған болды ма? Әлпи мынаў, түри мынаў, усыдан да кара өнер ме, соған да
адам көнер ме, аўзымды ҳәлек қылып, кеўлин аламан деп, мендей адам сөйлер ме, — дейди. Сонда
байдыц ҳаялы:
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**у’ шабазьш’ өйдаме>өзиннен баскдны кем деме, утылар сөзди сөйлеме. Ким екенин билесен
неси барын сезесен. «Өзинди ер билсен, басқаны шер бил», «адам адамнан кем болмайлы тек
сыбағасы артық болады», «тартынбай келген адамньщ бир нышанасы болады». Атывды атап келген
адамды сен өзиннен зор бил. «Минар урлаған, минар ғурлы жер қазады», «ғаррыТа^ын Гырты
қотыр, маиы мазалы», «ешектин ети ҳарам, күши тазады», деген, сыр-сипетин^билм^ген адамды
баи ма, бек пе, жарлы ма, хан ба, қәйеринен танып болады? Сыртын қорениш көрме, байқас етип
қарасам, тили узын, данаға мегзетемен көзин, кеўили батыр, жүзи қызыл, сен ақмақ болма байға
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Совда суўпы турып байға:
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не кыдар единиз? - деди.

- Сеннен кызыл түўе, бир тойғандай зат табылса, кызымды мутқа бердим калған омипимпы
жумсал, қульщ болдым, — деди.
У
калған өмиримди
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Қолынды бер, — деди.
Бай қолын берди. Сонда суўпы айтты:
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Туўған жерим Ақса Дәрбент деген жай.
Жеримиздиц байлығы мол қарағай,
М әканым Гөйистан, руўым қурақ,
Атымды сорасац — суўпы Ғарғабай.
Өзим суўпы, өлгейлиден жарлы едим,
Қатарда орным жоқ, намыс-арлы едим,
Үш ай шабыс, әйне егис ўағында,
Кец салада тары егип жүр едим.
Темир көк тулпарын минген астына,
Ақяымды алдырдым пешанасына,
Жатыр едим бозда шацға былғанып,
Тац қалғандай бир бала келди қасыма.

Пеша” а с ы н ккөрсед,
'<а1а" жанынды
Т” РЫ кара1ы.
Пешанасын
алады,
Мени көрип атасындай тербетип,
Атьщызды, қызьщызды сорады.
Қәҳәр етсе, бир жүз жигитке татыр,
Саўлатын көргенди ериксиз қаратар,
Атынды сорап, Бухарадан келипти, ’
Көрген адам тац қалғандай бир батыр.
Қаст еткен жеринен алғандай арды,
Ҳаслы-заты кенегестиц сәрдары,
Бухарадан сизди сорап келипти,
Анық сөзи — Айпаршаныц қардары.
Быйыл келген әйне он сегиз жасқа,
Ғайрат-күши тоқгар емес таў-таста,’
Бухарадан сизди сорап келипти,
Атын айтсам сол батырдыц — Мәспатша.
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Ашыкдықтан дағы-дашларды шолған,
Әйне быйыл ғайрат-күшине толған,
Атьщ сорап Бухарадан келипти,
Ҳаслы-заты кенегестин палўаны.
Туўған жерин сорсан — уллы Бухарды,
Қызьщнын жолында көп интизарды,
Егленбе бай, пәтия той баслай бер,
Пешанасы Әлийден де жоқары.
Сорадым, сиз-бизге жоқдур зыяны,
Ырас сөздин айтып болдым баяны,
Дүнья десен, серке тулып қызылы бар,
Сизди-бизди ата етиў қыялы.

Шығанлардан асып шыққан бир ерди,
Қолыма бир түмен қызылын берди,
Ғайыбана ашық ата қылыўға,
«Қуда түсип, алып бер» деп жиберди.
Ортадан қатнасық жоллар салайық,
Айпаршана батыр жүдә ылайық,
Дүнья десен не мақсетин табылар,
Ырза болсан, достым, куда болайық.
Тендеспеге келгеним ж оқ мен даўға,
Енсе тон жамылып алтынлы жаға,
Мақул десен, калынды көп айта бер,
Утыддым деп қапа болма, бай аға.

Ат кекилин бештен таллап өресен,
Хожайынсан, өз үйине төресен,
Сыйлап отыр шандағына келе алмай,
Қарыйдармыз, зарымыз бар, зорым жоқ,
Ийбе сакдап, салтанатын салалмай,
Ерди көрип, ырза болсан, бересен,
Бизди ата тутып, сизге буйырды,
Наырза болсаныз, өзин билесен.
Әрманы көп Айпаршанды көре алмай.
Бай суўпыдан бул сөзди еситип, еткен ислер ядынан шығып, гә куўанды, гә суўалды, суўпьщан
нәтийже табыларын билди. Лабақбайдын алты иниси бар еди. Лабақбай алдына алты инисин
шақыртып алды.
— Қыз баланын атаға ҳәргиз болмас паяны, шағына жеткен ўағында тиймей зыяны, жалғыз
қызым ержетип, Бухар менен Қоқанға түсипти онын хабары. Тынласам сөздин тымсалы, Бухар
деген журтынан Айпаршанын жолығща келген усаған бир батыр. Мына суўпы жаўшысы, адцығщағы
сәрдары, Айпаршадай сиғщиннин Мәспатша деген кардары. Кенесин болса айта берин, туўысқаным
қарағым.
Сонда Қарабай деген иниси ақьш дана жигит еди:
— Қызыннын қатары болса, адам айбынғағщай күши болса, ел тойғағщай малы болса, халық
атын билген, иркилмей апаратуғын журты болса, Бухарадан усы журтқа атығщы атап, нийет пенен
келген болса, жүдә бер, аға, — деди.
Бул сөз байға қамшы болды. Инисине:
—Айнала жағым таў еди, шуршыт пенен қалмақ маған белгили жаў еди. Жалғыз қызым туўралы
басым улы-шуў даў еди. Сүйенерге улым жоқ, малдан менин көнилим тоқ, белли қостарым жоқ,
«аты шыққан биреўге қоссам көзим тириде», деп нийетимнин саўы еди. Ж ақсы-жаман ат салып,
мазамды алып баратыр. Суўпынын сөзин тығщасам, қызымньщ нағыз катары, душпан сескенгендей
батыр дейди. «Тени келсе тегин бер» деген сөз бар бурыннан, қудай айдап келгенди, «жарлы болсан
бийге ер, жекке болсан төреге ер, ерге басын тенелер» деген сөз бар бурыннан. «Батырға дәркар
жаў-жарақ, халықтан аскдн уллы дарақ, әлемге түсер саясы, ер жигитке бас қоссан, ҳәр жерде тийер
пайдасы» деген сөз бар бурыннан. Сол батырды қолыма алсам, малы-мүлктин ықгыярын берсем, не
десе изине ерсем, еғзди қалған азғана өмиримди сол батырды саялап, күнимди көрсем, қызымньщ
арқасығзда азғана күн дәўран сүрсем қалай болар еди? — дейди.
Соғзда иниси Қарабай ағасьғна қарап нәсият айтып, беш-алтьғ аўьғз ўарсақьғ айтқан екен.
Саған айтар нәсиятьғм, жан аға,
— Бул ислердин соқьгн аўьғр ойлайьғқ,
Кеўғғл берип сен күйеўге сьғйьғнба.
Ол сөзиғщи еситпесин халайьгқ,
Қызьгн еле кемальгна келген жоқ,
Андап сөйле, аға, сенин аўзын бос,
Ол ислер болмайдьғ сизге ьғлайық.
Күйеў деген ўактьғнша бир кеўил хош,
Хальғғсган асқан батьғр дейип сьғйьғнба,
Сөзлериқнен ҳеш нәтийже табьшмас,
Арын арлап, күйеў болмас саған дос.
Үйде сакдап абьғрайьғн жабьшмас,
Бизден емес, бурьғнғьщан қалған жол,
Хальгқган асқан батьғр деп сен қуўанба,
Жийен, күйеў, күғзде сьғйла, ел болмас.
Қьгзына сүйенип, бәлеге қалма,
«Қьғздьғн үйи қьғннан тар» ғой, ағажан,
Ер жигитке куда берсе, қьғйьғн ба,
Күйеўге сен кеўил берип жубанба.
Қьгзьгнньгн хеш ўақьгтта миннетин алма
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Кеўил қойма, аға, ҳәргиз ол иске,
Жолап жүрме ондай миннетли күшке,
Сен ояғын ойламайсан, жан аға,
Қызыц жасырақ, жаца шықгы он беске.

Ол исиц қалай келисти?
Ойлап турсам, жаман, аға,
Бул ис қатты надурысты,
Беремен деп ўәде қашып,
Таўып жүрме қаггы күшти.

Сен жәнжелди тилеп алма басыца,
Зәҳәр салма ишетуғын асыца,
Аўыр ойла ол жумыстыц сағасын,
Қызыц толысқанша әйне жасына!

Болсын ислериц биймәлел,
Адам арнап жолына,
Сол мийманды шақырып ал,
Жай-жағдайын сөйлесип,
Болған исти алдына сал.

Жоқ нәрсени ҳеш қыялда, ойдағы,
Көп миннетти сатып алып қайдағы,
Бир саяқгыц сөгисин сатып алғанша,
Топар-топар көп маллары пайдалы.

Қурысын, ацла, дүнья — боқ,
Болмасын келген жансыз оқ,
Хабарласпай, ўәде қылма,
Қызыцныц жасы толған жоқ.

Адам арнап үйге шақырып алайық,
Өзиц көрип, гәпин тындап қарайық,
Алыс жолдан арнап келген мийманды,
Жолына мал сойып, мийман қылайық.

Басыца келген дәўлетти,
Үлкен салтанат-саўлатты,
Қызынды мийман жаратса,
Үш жыл сора мәўлетти.

Ортамызға алып, көрейик ҳалын,
Билгендей адам ба жолыныц тарын,
Қызыцызды көрип кеўили жаратса,
Қайыл болса, алсақ бойма көп малын.

Сөзиц тындап, қулақ салса,
Кеўилин ашып, бала болса,
Душпаныца қарсы турса,
Қызынды соған бағышла,
Үш жыл жағдайыца қараса,
Қуда бол, қызынды бағышла.

Шақырып алып, қонақ асы берейик,
Келген ердиц сын-сымбатын көрейик,
Қызымызда шыннан ыкдасы болса,
Пәтия берип, иркпей соған берейик.

---- 1Ҳ7ли1\
Айтқан сөзинди алмаса,
Оннан нәтийже шықпас,
Жағар саған ғәраматты,
Айтар саған нәсиятым,
Берип жибер
деди.
г руқсатты,
^ш, — ДСДИ.

Бул нәсиятты Лабақбайға баянлады:
— Жыйна, аға, ақыл-ести,
Қызынды ҳеш ким көрген жоқ,
Көрмей, билмей куда болып,
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Лабақбай бир сөз айтып турыпты:
’ арғабаиды шакырып алып ойласық салып,
— Патша болған қурады дар,
Кетпесин қолдан намыс-ар,
Қустанылығым кеширин,
Етгим саған пейли тар.

Көзимнен ақты қызыл қан,
Қабыл болды тилегим,
Көрдим сеннен бир нышан,
Азғана бир әрманым бар,
Қулағьщ сальщ, суўпы-ийшан.
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Қуўанып тасып-толайық,
Ортаға сөзлер салайық,
Миясар көрсе халық еткен,
Сиз бенен қуда болайық.
Улым жоқ орнымда турақ,
Өшпегей бизден шамшырақ,
Әрманымды сорасац,
Жетилмеген, қыз жасырақ.
Қызымды жолына арнасам,
Жай-жағдай бизден сорасац,
Он сегиз жасқа толғанша,
Асықпай балац қараса.
Дүньяныц жүзин шолайын,
Көрип баламныц қызығын,
Дийдарына тояйын,
Қызымныц жасы толған жоқ,
Табалмай турман қолайын.
Еки ярым жыл қарасац,
Суўпы-ийшан, ырза болайын,
Еки ярым жыл толған соц,

Қызым он сегизге келген соц,
Салтанат пенен узатайын.
Хабар алсац ҳал-жайымнан,
Зыят көрейин жанымнан,
Еки ярым жыл толған соц,
Отаўын сайлап қызымныц,
Енши берейин көп малымнан.
Барды бир неше атаўым,
Кетсин тарқап шер-татаўым,
Ўәдели күн өткенше,
Керек жарағын сайлап мен,
Тиктирейин ақ отаўын.
Солдур ойлаған мурадым,
Билмеймен туўры, мәлелин,
Қуда болдым сениц менен,
Усы, суўпы-ийшан, айтарым.
Жалғыз қызым — ҳал-дәрманым,
Не болар, билмеймен, пәрманым,
Қабыл алсац бу сөзимди,
Қалмас еди бир әрманым.

Бул сөзди суўпы еситип, байға қарап:
— Сөзлериц дурыс, нашардан перзент болмайды, шағына жеткен ўағында есик қарап турмайды.
Бийпаян дос болмайды. Оған қатнап жүрмеге Мәспатшаныц ели шалғай, қатнап жүриў болмайды.
«Қатнап жүр» деп оған айтыўға мениц аўзым бармайды. Гүдер үзсе қызыцнан, байласа да турмайды.
Кетеғойса қолымнан, айналып сирә келмейди. Саған айтар нәсиятым, қайтармацыз ығбал бақты.
Ойла, қатарынды таптыц, берди куда салтанатты, қызынды бағып отырғаныц жақсы емес, жаман
атты. «Өлимнен басқаныц ертеси жақсы», «кетеси нашардыц кеткени жақсы». Нашар жақсы ат
бермейди. Кеўлицизге келмесин, ол сөзлериц уяггы. Керегицизди алып, ертерек узатқаныцыз жақсы.
Сизиц сөзициз сынбасын, жыл ярым қарасын. Салсацыз сөзиме қулақ, Мәспатшаныц ели жырақ,
қальщ мал қәденди алып, жыл ярымынан қызынды узат. Үш жыл бойы баққаныц болар қатты уят.
Мақул десец, бай баба, сол сөз болсын иттипақ, Ол сөзлерим жақпаса, береғойыц рухсат, — дейди
Ғарғабай суўпы.
Сол сөз ҳәммеге де макул болды. Еки жақ соған ырза болады. Жигирма бес жорға, елли сыйыр,
алпыс жағалы сарпай, үш жүз қойға питим болды, нан сындырысты, пәтия оқыды. Өз қарағанын
жыйдырып, мал семизин сойдырып, жасаўлы табақ қойдырып, суўпы менен Лабақбай қол алысып,
кушақласып куда болды. Суўпы ғаррыға рухсат қылды. Тарқасты.
Ғарғабай суўпы аўылына барды. Мәспатшаға көрген-билгенин баян етти. Мәспатша айтқан
ўәдеден қайта алмай, суўпыныц сөзин қабыл алды. Суўпыға ықгыярын берди. Мәспатша ләбизинен
кдйталмай, Айпаршаға жантаса алмай, ҳеш жумысқа жип таға алмай, ҳайраны шығып тур еди.
III БАП
Ендиги сөз Айпаршадан болады.
Айпарша жанға сыр билдирмей, ацғысын андап, гәптиц соцын барлап, яр дәртинен қан жутып,
зар болып, жанына жантаса алмай, ағаларынан бата алмай, ярына қәдди-бойын бир жазып көрсете
алмай, сыр айтысып гәплесе алмай, қайғы менен күн-түн жатпай, жүрегине ас батпай, тац атса кеш
болмай, кеш болса тац атпай, қупыяда бир қосарға айтыўға ылайықлы қостар таппай, өлгейлиден
болып ашық, еки арасы қашық, болған жоқ еле жарасық, бир-биреўин көре алмай, еки ашықгыц
кеўиллери болды сарсық.
Айпарша көзиниц астынан қарап жүр еди. Атасыныц бир ярым жыл мәўлет сорап қуда болғанын
кыз билди. Мақсет-мурады болып, ушып-ушып куўанып, ўақгын хошлап жубанып, Айпарша турып
ойланды: — Бир ярым жыл толғанша маған қарап жүре ме, барарына жери жоқ, белгили бир орны
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^астл^
жоқ, меннен басқа қостары жоқ, бир ярым жыл толғанша менид жолыма қарап жүре ме? Бир кеткен
сон елине, қолға қайтып түсе ме? Ярымнын басына сүргин түскен екен, қостар таппай бүлген екен.
Ьл аиырып, журт аиырып менин ушын келген екен. Усындай жерде жәрдемим тиймесе, қостар болып
не ДәРтине жараиман. Мен кдйғыны қояйын, ашығымньщ жолында жанымды қурбан қылайын Сьш
шашпастаи дос табайын, ярыма жасырын хат жоллайын, хат арқалы шақырып алайын, жасырын
қатнасық қылып, кеуилин алаиын, керек затын жасырып берип, ҳалынан хабардар болайын бир
ярым жыл толғанша өзим қәўендер болайын, керегин жасырын қатнатып, қолдан келсе, өз елимде
бағаиын, өз елине қаитармайын. Өз елине қайтарып, кейнинен қарап қалмайын, — деп, кеўлиндеги
әрманын, ашықлығын, мақсет-мурадын айтып Айпарша хат жазып, Қаршыға женгесин шақырып
алып, хатты Мәспатшаға жоллады.
ғ
Кдр? (ыға ЖОҚ кнцыр„ған жокшы болып, күн ярым күн дүзде қонып, Ғарғабай суўпыньщ аўылына
келип, Мәспатшаны таўып алып, қыздьщ хатын тапсырып қайтты.
Мәспатша сәлем хатты оқьщы, қулақ сальщ, досларым, не депти Айпарша хатында:
— Ақ жүзлеримде барды қал,
Халық еткенге ыразыман,
Қулақ сал, ярым, сөзге инан,
Сениц менен бирге өлсем.
Айпаршадан сизге сәлем,
Сөзлерим тында, қулақ сал.
Мен қумарман дийдарыца,
Излеп келипсен узақ жолдан,
Қәўендермен, келсе қолдан,
Ашығьщнан көп-көп сәлем,
Сөз сорасан бизин халдан.
Жүре алмадым жолым тардан,
Атам қайыл болды зордан,
Айпаршадан көп-көп сәлем,
Қайғы шекпен дүнья-малдан.
Толғаным жоқ мен жасыма,
Жеккелик бар бул басымда,
Кешиктим деп ҳеш ойлама,
Сыйына бер арқа берип,
Айпаршадай жолдасьща.
Қызыл жүзлериц солмасын,
Ишице дәртлер толмасын,
Керегинди тайынлайман,
Жолларында шын ыкдасым.
Басымда менин қалыц қар,
Бир көрмеге биз интизар,
Кеўилице мәлел алма,
Жолында турыппан таяр.
Биз деп келсец, ўәденде тур,
Ыкдас пенен мойнынды бур,
Сәлем хатты алағойсац,
Қупыяда қәдеминди ур.
Айпаршаға кеўлин толса,
Менин кеўлим — ярым болса,
Сен өлтирсен ыразыман,
Сенин менен жупты болсам.
Бирге жүрсем, ярыц болсам,
Ышқылы қардарым сен болсан,

Қансам сенин жамальща,
Мақсет-мурадыц орынлап,
Жеткерермен кемальща.
Душпанынды мунайтайын,
Дәртлерицди молайтайын,
Қулақ салыц бул сөзиме,
Ишки сырымды айтайын.
Қубла бетте бир бийик тал,
Келмесе кеўлине мәлал,
Серсемби күни сәҳәрде,
Сол жайлардан бир хабар ал.
Иркилдим деп қайғы жеме,
Шуғылдыц сөзине ерме,
Керегинди жеткеремен,
Өз елице кдйтып жүрме.
Саялы нәрўан байтерек,
Аўылдан қублада ерек,
Сәрсемби күни сәҳәр ўақга,
Сол мәканға тайын болыц,
Бизлер болсақ саған керек.
Жолларында болдым сайыл,
Бедеўге тарт беккем айыл,
Шыныц менен ашық болсац,
Силтеген жерлерден табыл.
Мына сөзди еситип,
Мәспатша жайдан турады,
Кеўли тасып батырдыц,
Әтирапты шолады,
Хатын көрип ярыныц,
Қол алысқандай болады,
Дәртке толған кеўлине,
Шадланып нағыш қонады.
Қумарланып шадданып,
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Жүзлери гүлдей жайнады,
Айтқан сөзи Айпаршаныц,
Кеўлине жүдә унады,
Кеўлиндеги табылып,
Бүлбилдей тили сайрады.
Яр дийдарын көрмеге,
Катты хәўес болады,
Жән-жағына жалтандап,
Ҳәр қыялды ойлады,
Жүрегиниц әрманы,
Казанлы астай қайнады,
Денесине жайғаспай,
Ханаға батыр сыймады,
Алдыма қурған аў ма деп,
Батыр қатты ойлады,
Душпанлар қурған тор ма деп,
Аўыр ойлап барлады,
Ойласыўға адам жоқ,
Жән-жағына кзрады.
— Мен кайғыны қояйын,
Қарсыласқан душпанды,
Қазық қылып қағайын,
Қарсылық еткен душпанныц,
Еки көзин ояйын,
Айпаршадай сулыўдыц,
Силтеген жерине барайын,
Исенимли ярымныц,
Сөзине қулақ салайын.
Ат кекилин өрейин,
Несип болса, ярымныц,
Ақ дийдарын көрейин,
Таза ашылған бағынан,
Ышқылы гүл терейин,
Ырас болса айтқаны,
Бир ғайратын көрейин,
Ашықлығы шын болса,
Анықлап кеўил берейин,
Силтеген жолдан жүрейин,
Хат жоллаған сәўер ярдыц,
Ашықлығын билейин.
Минген атым шабылды,
Көктен тилеген тилегим,
Өз ярымнан табылды,
Салыпты бизге шәпәәт,
Абырайым жабылды.
Ҳәўес болып көрмеге,
Аш бүркиттей шабынды,
Жигитлик қумары тутып,
Дәртлеринен канлар жутып,
Қайтпақшы еди елине,
Барлығын батыр умытып,
Оқып көрип қағазын,
Айпаршаға кеўили питти,
Ярдан жыллы сөз таўып,

Мурад-мақсети питги.
Силтеген жерге бармаға,
Сәрсемби ақшамын күтти,
Ўәде берген жерлерин,
Кеўилге батыр яд етти,
Ярдан жәрдем сөз таўып,
Кеўилин батыр шад етти.
Ат мойнына тумар тақгы,
Сөзлери кулаққа жақгы,
Ш адланып, хош болып ўақгы,
Қайтпақшы болған Мәспатша,
Ярдан белли хабар тапты.
Сылап-сылап Мәнжүн атты,
Бедегеден берликлеп,
Ушығадан терлик жапты,
Куйысқанын келтертип,
Үзецгисин узайтты.
Саўаш ерин салады,
Айылды шалып бек тартты,
Яр дийдарын көрмеге,
Кеўилден дәртин молайтты,
Ашық болып Айпаршаға,
Кем-кем батыр кумартты,
Талап етип яр жолына,
Минди батыр әреби атгы.
Кесип бәлент таўдыц қарын,
Ядка тутып сәўер ярын,
Алды тастай каранғы,
Билмей батыр не боларын,
Жолланады Мәспатша,
Алып таўлардын панайын,
Тәўекел батыр жолланды,
Излеп Лабақбай елатын.
Қармақгьщ бойын жағалап,
Ат ойнатты бәлент дағдан,
Кдльщ тоғайды аралап,
Инсан сезбейтуғын жайдан,
Еспе кумды ақгарып,
Кешти нешше терен сайдан,
Мәнжүн атын ҳәўирлетип,
Самаллатты саҳрадан,
Қарсақ, кийик жортпаған,
Жылға-сала, кен майданнан,
Жасырынып батыр киятыр,
Яр жолында бағры гирян.
Адамға өзин танытпай,
Өтти талай көп руўдан,
Түсип ярыньщ ышқына,
Айналып талай бурыўдан,
Бойын жазып көрине алмай,
Баратыр шетлеп тоғайдан,
Айпаршаньщ дерегин,
Тапқайман мен қолайдан.
Жүре алмай бир туўры жолдан,
«Ашықгыц пири Зилийха,
Хабар алыц бизиц ҳалдан,
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Айпаршаньщ дәртлеринен,
Жуда қылма ели-журттан,
Көзим көрип, мийрим қанғай,
Айпаршадай сулыў қыздан»,
Мәнжүн атқа ғазап етип,
Сегбир тартты неше майдан.
— Бир яр ушын елден безип
Келип едим алыс жолдан,
Өмиримше ярым қылмақ,
Айпаршаны келсе қолдан,
Көрмеген журт, жат еллерде,
Мен шерменде болмағайман.
ә

Яр ушын атқа мингели,
Өтти он еки ай арадан,
Күн ярым күн сегбир етти,
Яр жолында боп сергиздан.
Намазшамньщ ўағында,
Өтти Куланлы сайдан,
Әйне қуптан шағында,
Силтеў берген байтерекке,
Жетти батыр зордан-зордан,
Әйне қуптан болғанда,
Тайын болды Мәспатша,
Қағаздағы айтылған,
Силтеў берген мәкан жайға.

м

Копалы деген сайында,

^ ® акбайдьщ аўылыньщ алдынца,
^

- ж а Рь Г

: о „ ~ "

„ г ™

***
Енди сөз Айпаршадан. Айпарша ярына
аўлаққа алып, әрманын айтып жалынып,
— Айналайын, женгежан,
Ақылым болды мениц лал,
Сүйген ярды көре алмай,
Жүрек баўырым болды қан,
Маған сирә пайда жоқ,
Дүньяньщ бул малынан,
Ярым жатыр кула дүзде,
Хабар алар адам жоқ,
Оньщ арзыў-ҳалынан,
Сырымды саған айтайын,
Жасырын соған көрсетсец,
Зыят көрейин жанымнан. ’
Атама етпей гүнәкар,
Ойласам, жүрер жолым тар,
Саған айтар арзым сол,
Адамзатқа сездирмей,
Мени сәўер ярыма,
Қылсац бойма дуўшакер.
Себеп пенен болған дуўшар,
Кетпесин қолдан намыс-ар,
Салғаным, жецге, ядыца,
Бир яр жатыр кула дүзде,
Жолыма қарап интизар.
Жецгежан, маған берсец қол,
Айып көрме сырымды,
Ата-бабадан қалған жол,
Ярыма мени бир көрсет,
Керек болса дүнья-мал.
Жанлы жанға сездирме,
Женгежан, саған айтар сол,
Бийкешицниц тилегин ал, ’
ЯР жолына көп дүнья-мал,
Адам сезип жүрмесин,

таЯ Л Ь '

К™ ШЫ™ женгесин

Әтирапьща көп нәзер сал.
Не десен, кайыл болайын,
Сәрсемби күни сәҳәрде,
Айтқан жериме алып бар,
Салғаным соны ядьща,
Зейин ет менин дадыма,
Сеннен басқа достым жоқ,
Ярыма мени бир көрсет,
Жеткеремен мақсетине.
Жецге, ертеден алдын ал,
Бул сөзлерди ядьща сал,
Не десен, саған сыйындым,
Байтеректин түбине,
Ярыма берген ўәдем бар.
Мына сөзди еситип,
Қаршығадай женгеси,
Ушып-ушып қуўаныл,
Айпаршаға не деди:
— Ойлама сен мени жәҳил,
Етпеймен сөзинди дақыл,
Ш ыньщ менен сыйынсан,
Алайын сөзинди қабыл.
Айтқан сөзин шыннан ырас,
Ата-анан белгили қас,
Олар сени ҳеш аямас,
Атан менен ағанньщ,
Баўыры қатты қара тас.
Анығын айтса, бийкешим,
Ағаларьщ белгили қас,
Бул елаттан ашығьща,
Жаны ашыр табылмас дос,
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Шырағым, маған сыйынсац,
Сырынды мен етпеймен паш.
Жәрдемимди аямайман,
Сүйгенипе басынды қос,
Қолдан келсе ойнап-күлин,
Бирге жүрип қайна да йош,
Тилимди алсан бийкешим,
Ҳеш ўақтынды өткерме бос,
Алдында басшы болайын,
Ўәде берген жерин болса,
Ертерек күт, алдыннан тос.
Ер деп маған сыйынасац,
Қолыма сени алайын,
Бар ғайратымды салайын,
Маған хызмет буйырсац,
Силтеген жерице барайын,
Максетинди орынлап,
Жолында пидә болайын.
Нәзер салғай уллы патша,
Қолдан келсе, бийкешим,

Болайын алдында басшы,
Ядьща соны салайын,
Атанызға көп мал жақсы,
Оннан саған пайда жоқ,
Ярдыц кеўилин алған жақсы,
Алдын алып болар истин,
Ерте қосылғаныц жақсы,
Саған зыян келтирмейди,
Ярыныц келбети жүдә жақсы,
Ярдьщ кеўли ем болады,
Тәниц соған бағышлы,
Жецгецизге сыйынсац,
Билген нәсиятым усы.
Сыйынсан мен қол-қанатым,
Өзиме үлкен салтанатым,
Кеўлимдеги мақсет-мурат,
Айналайын, бийкешжаным,
Жецгене түсир шапаат,
Адамға сездирмесликке,
Қәсем етип айтайын шәрт.
Әне, сол ўәде менен Мәспатша келетуғын күни песиннен төменирек, намазлыгерден жоқарырақ
Қаршыға жецгеси менен Айпарша ойласып, күтинип атыр. Кеўиллери халласлап, басларын жуўып,
шашларын таллап, қәддин дүзеп айнаға қарап, бурымларын бурап, тулымларын таллап, тислерине
тишуан жағып, жилуа менен қасын қағып, пәрец орамалын орап, ара берип өзине, сүрме жағып
көзине, сүймурык қустай сыланып, мойны толы ҳинжи тағып, қыялланып, лалы-жәўҳардан кийинип,
тоғыздан қәде түйинип, батырға дәркарын жыйынып, ярдьщ орамалын сайлап, шын кеўилден
қумарланып, мақсет пенен қолайланып, жүзлери гүл-гүл жанып, кеўиллери таўдай тасып, таўыстай
таранып, сымдай беллери буралып, жүзлери айға шоласып, көргенлердиц ақьшын алып, тиллә
тажы басында, әйне он бес жасығща, сырын айтпай яр-досына, жецгесин алып қасына, әйне жатыр
ўағында ярына жолланып, қаршығадай қыя бағып, яр дәрдинен бағры жанып, полаттай балқып,
толған айдай шалқып, басарына еринип, нар текедей керилип, ярына шыннан берилип, сарышадай
тутым тутып, мәрдана басып, саллана көшип, киятыр пинхамы күлип, Мәспатша жолларын күтип,
аш бүркиттей ынтығып, жатарда шыққан Айпарша сәҳәр ўақга зорға жетги. Дуўшарласты еки ашық,’
аякларын ғаз-ғаз басып, бир-бирине мүнәсип, көзлеринен гәўҳар шашып, ашығыньщ алдына барды’
мине, жақынласып.
Айпарша батырдын қарасын көрип, тигинен бармаға ийбе саклап, он адымдай жерде турып,
сыртынан бакдап, ҳасыл дүр менен Мәспатшанъщ жүзине шуғла берди, Мәспатшаньщжүзин аныкдап
көрди. Саўлатын батырға танытып, наз бенен ийилип, икрам менен турды. Айпаршаға мүрәжәт
салып, ашыкдық кеўил билдирип, Мәспатша қызға бир сөз айтып турған усайды:
— Ашық етпе сен аранды,
Көрип шадландым бойынды,
Сени излеп Айпарша,
Сайлаған жигер-сойынды,
Талқан еттим сай-саланды,
Ғайыбана шын ашығым,
Он еки ай болып сергиздан,
Келиц берман, танысайық,
Көрдим бе бүгин кдранды.
Көрсет тамаша ойынынды.
Сергизданға салдьщ басым,
Ашық болдым жамалыца,
Талқан еттим таўдьщ тасын,
Айпаршажан, бери келин,
Көрсетиц маған ықласьщ.

Алып ем сәлем хатынды,
Туттым ядқа атынды,
Жолында болдым сергиздан,
Көриў ушын ғайратынды,
Ш әпәәт етсен не болды.

Ш ыннан кеўлинди бергениц,
Келди излеп алдьща,
Алатаўда бир жүргенин,
Келиц берман, танысайық,
Түсимде бирге жүргеним.

Жанымды алды жамалыц,
Еситип айтқан сөзинди,
Жолларьща, Айпарша,
Пидә қылдым өзимди,
Алдыма кел Айпарша.
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Көрсет айдай жүзинди,
Қасыма келсец не болды.

Сизиц менен бизди қосқан,
Мен ырзаман қудайыма.

Көрсет айдай жамалынды,
Қуп келискен кәмалынды,
Ақ билегинди сал мойныма,
Шығар иштен әрманымды,
Қасыма келсец не болды.
Қардан да аппақ етицнен,
Көрген жанныц еси кеткен,
Алдыма кел, Айпарша,
Бир поса бер ақ бетицнен,
Рухсат етсец не болды.
Келдим узақган сайланып,
Дәртлерицнен күйип-жанып,
Әнарыцнан бир туттырсац,
Дөгерегимде айланып,
Айпарша, келсец не болды.
Сегиз бурым тулымыц тал-тал,
Жүзиц жарқын, ноқат қал-қал,
Ш екер-шийрин ләбинде пал,
Сорғызсац, ярым, не болды.
Көрдим атақлы елинди,
Тандандым көрип белинди,
Арнап келдим узақ жолдан,
Тергиз бағыцнан гүлинди,
Қолым салып мойнына,
Сорсам шийрин тилинди.
Қолым салсам ақ мойныца,
Алсац ышқылы қойныца,
Қансам тамаша ойыныца,
Рухсат еткен не болды.
Мына сөзи батырдыц
Айпаршадай арыўға,
Май ишкендей жағады,
Туралмады тецселип,
Бийықгыяр болады,
Ҳасыл дүрди қолға алып,
Жүзине жақгы салады,
Қарсыласып еки ашық,
Дийдарға мийири қанады,
Мәспатшаға Айпарша,
Жаўтандатып көзлерин,
Қыймырып қасын қағады,
Ашықлық сулыў сөз айтып,
Ярдыц кеўилин алады:
— Ашық едим дийдарыца,
Дәртлерицнен қанлар жутып,
Жолыц тостым удайына,

Жолларында пидә болдым,
Бойыц көрип тасып-толдым,
Бағышладым жамалымды,
Сен өлтирсец ырза болдым.
Ашық болдым он бес жаста,
Ара берди өзиме,
Қардар болдым сыртыцнан,
Лақабыца, сөзице,
Сен келер деп қуўанып,
Қәлем урдым жүзиме,
Таярландым жолында,
Сүрме жақгым көзиме.
Бағышладым жолыца,
Айдан арьгў жүзимди,
Аманатын сиз алыц,
Ашылды бағда әнарыц,
Гәўҳарым сенсец, панаҳым,
Қабыл алдым сөзинди,
Кутлы болғай жолыца,
Айдай болған кемалым.
Енди жокдур әрманым,
Жүзлеримде ноқат қалым,
Бағышладым жолыца,
Қосылдым ба, сәўер яр,
Алыц ләбимниц палын.
Сеннен, меннен жокдур әрман,
Кеўлинде шер қалмасын,
Сен не қылсац, мен ырзаман,
Ашық едим озалдан.
Билдирмедим яр-досыма,
Өзим излеп бармаға,
Толғаным жоқ жасыма,
Көрдим айдай жүзинди,
Ақ билегим өмирлик,
Дастық болғай басыца.
Отыз еки жилўа наз бенен,
Келди батырдыц қасына,
Туўрылап нәзер салады,
Еки ашықгыц саўлаты,
Ай менен күндей болады,
Икрам менен сәлемлести,
Көзи көзге түскен соц,
Еки ашықгыц кеўили,
Май менен оттай алысты,
Еки ашық сол жерде,
Ҳәўеслик пенен табысты,
Руҳияннан алма алысты,
Туўрылап нәзер салысты.
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Қыз буралып турады,
Нешше айғы интизардьщ,
Мойнына қоллар салады.
Аўға қапқан сункардай,
Қайырып мойнын бурады,
Айдай болған жүзлеринен,
Шийрин поса алады,

Еки ашық қосылып,
Бийықтыяр болады.
Он бес айлық интизарлар,
Биринен-бири қанады,
Усылайынша табысады,
Басқаларын айтып болмас,
Сондай тамаша болады.

Әне, сол жерде еки ашық қосылды, тал жипектей есилди. Жүзлеринен поса алысып, биринен-бири
қанды. Мәртлик пенен танысты, батырдьщ кеўили тасты, кереги қолына түсти, бирине-биринин
кеўили питти, шийрин жаннан кешти. Тан алдында Мәспатша атына минди. Айпарша ярына
«қайтайык» деп, атты алдына кесе тартып, Мәспатша қызға бир сөз айтты:
— Табылмады кеўлиме алған ойдағым,
Талқан қылып өз журтыма сыймадым,
Сенин айдай жамалынды көргели,
Ишим жанып, сени көзим қыймады.
Шын ашықпан еситкели лаланды,
Жети айлық жол талқан еттим аранды,
Он бес айдан талапкермен жолында,
Соннан бери көрдим бүгин қаранды.
Ашылған әнарда гүл янды солдым,
Он бес ай жолында сергиздан болдым,
Жағымлы жамалын түсиме кирип,
Сени излеп Бухар таўынан келдим.
Өз журтымньщ арыўына сер салмай,
Көринген саўлатьщ ядымнан калмай,
Он бес ай толғаны елден шыққалы,
Себил болдым, дийдарынды көре алмай.
Излеп алты журтқа хабарьщ салдым,
Дерегинди таба алмай жанымды алдым,
Қарыйдарым, көрдим сенин қаранды,
Кереги жоқ бизге көп дүнья-малдьщ.
Жамалынды көрип жеттим муратқа,
Мақсетке жетистим, ярым, мин атқа,
Ҳеш затыцныц бизге жокдур кереги,
Шын ашығым, жүр қайтайық елатқа.
Ярыца сөз айтып ирикпесец анша,
Бир ярым жыл, ойлап көрсе, ол қанша?!
Бир-биреўге абырайлы қосыдцық,
Жүр қайтайық, назлы ярым Айпарша.
Мына сөзди еситип,
Айпарша сонда не дейди:
— Бир-биреўдин жолын тостық,
Интизар боп гезип-постық,
Мақсетимиз орынланды,
Сизиц менен басты қостық.
Кеткен жоқ ҳешкимде арьщ,
Тилегинде сүйген ярыц,

Сабыр етиц азғана күн,
Тайынлайман не дәркарьщ.
Сенсец қымбатлы достым,
Ийгилик истиц болмас кеши,
Бизин, менен басты қостъщ,
Ўәде бузған дурыс болмас,
Ата-анам кеўли жай болсын,
Айтқаныма қулақ салсац,
Бузбан атамньщ ўәдесин.
Бул дүньяныц соцы паный,
Өткенлер емести қалый,
Ата тилин алмағанньщ,
Болмайды сирә айтқаны.
Айтқан сөзи болмайды,
Қылған иси онбайды,
Сөзи сынса атаныц,
Тилеги қабыл болмайды.
Өзинен-өзи табады,
Нарыйза болса атасы,
Оқган бетер қатады,
Ҳеш нәтийже табылмас,
Нийет еткен сапары.
Өтпейди ҳеш жерге дады,
Зая кетер оныц пәти,
Ата қарғысын алғаннын,
Халық ишинде шықпас аты.
Айтқан сөзимнин тазасы,
Болмас ҳеш жерде мазасы,
Басына қыйын ис түсип,
Таўсылмайды азасы,
Өмири узақ болмайды,
Атаныц сынса сазасы,
Деген сөз бар бурыннан.
Ойлан, еллериц қашықта,
Айтыўыца қарасам,
Жети айлық майдан ашықга,
Ойланып көр, Мәспатша,
Кемли күн оған асықпа.
Азғана күн қарайық,
Сөзлерден тымсал алайық,
Алты ай өтсин арадан,
Атам менен анамныц,
Рухсатын сорайық,
Қолдан келе билгенше,
Пәтиясын алайық,
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Қурал, көмек, күш сорап,
Алдымызға салайық,
Салтанатлы сын менен,
Елиқе сапар тартайық,
Ойланып көр, Мәспатша,
Ийгилик истид кеши жоқ,
Сол болар сизге ылайық.
Алғыс алған ҳарымас,
Бийсабыр бенде мандымас.
Бурынғыдан сөз қалған,
Асығыслықта кеткен қыз,

Ерге барып жалшымас.
Айтқан сөзлердид тымсалы,
Жақсыньщ болмайды жаты,
Ярым, алты ай асықпа,
Ғаррыларынды зар жылатып,
Тийип жүрмесин апаты.
Керегинди таярлайын,
Өзим қәўендер болайын,
Сизге айтар билгеним сол,
Сөзимди аўыр алмасац,
Ярьщньщ тилегин
Х И Л С 1 И И альщ.

айтқанына кайьш бовды3А ^ р а й ы н г ө г а е й ^ т ы г а ш с а Г ” Г ' Дәлилден батыР Утылды. Ярыньщ
атын ойнатып қайггы. Ғарғабай суўпыньщ’ аўылынГбяпм^т™' КбЛГен изи менен Мәспатша Мәнжүн
таўды жайлап, Айпарша менен жасырын қатнасып
’3 Көринбеи’ көбинесе тоғай менен
«Жақсы менен бир күн, жаман и ш Т 2 ^ ~ ; Г Г Р ^ ш Г ^ Г б и п ^
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Гяпыа япяГя„бУНЫ ССИТИП’ КЬ13ынан ^ ғаи *ҮЗ караны сарп етип, журтына сораў салып аты шыққан
ары ала Сандал деген тулпарды сатып алып, жүз қараға жаў-жарақ алып, Сандал атгы сазлап бек
_1 Уытты артыиа бөктерип, Айпаршаны Сандалға мингизип, қарағай найзасын өнгерип азаматкя
тенгерип, салтанатьщ келтирип, қызын Мәспатшаға ертип Лабақбай, Ғарғабай — еки ғарпы’баллапын
гүзарға салып, улы-қызына ақ пәтиясын берип, хош аллияр айтысып, бир сөз айтып туры пты ^
— Халық әйлеген бергей менид тилегим.
Бәҳәрде ашылған бағда лаламсан,
Ақ найзаға питкей, балам, билегиц,
Кеуил хошым, балам, жигер санамсан,
Кызымды алдын, сен, балам, Мәспатша,
Ядьща алып келмекте бол, жан балам,
Сөзимди есит қызымды алған күйеўим.
Қызымды алдын, сен исенген улымсан.
Несип айдап бизин менен дус болдьщ,
Себеп пенен бир-биреўге ес болдьщ,
Ойлансаныз бир баламсан, Мәспатша,
Биле-билсен, бизлерге сиз бас болдьщ.

Ҳаққа қуллық еттим, қолым қаўсырдым
Ал қалқанды бөктергиге жапсырдым,
Үйимнин жарасығы жалғыз қызымды,
Тәўекел, жан балам, саған тапсырдым.
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Бәҳәрде ашылған бағда лаламды,
Бийперзентпен, себил калған қаламды,
Әўел қуда, перзентимди тапсырдым,
Жолларда жылатпа нашар баламды.

Иш-тысыма толды бүгин жалын-шоқ,
Әрман-шерге иш сарайым дәртке ток,
Ядына алып өзин излеп келмесен,
Сорлы атана енди сени көрмек жоқ-

Наз бедеўлер жуўыра алмас тоғынан,
Қудайым сакдағай жалын-шоғынан,
Перзентимди, балам, саған тапсырдым,
Хабардар болагөр арзыў-халынан.

Ат шабады батыр жигит кыада,
Еки ашық бир-биринен зыада,
Ыразы бол атаныздан өлгенше, —
Деп Лабақбай зар жьшап берди пәтия.

Айпаршаға қарай сөйлейди:

Атқа тақгы сәдапты,
Жүрек бағры кәбапты,
Еки бирдей перзентине,
Лабақбай берди жуўапты.

— Сен един көзимде өткир қырағым,
Енди кимлер болар ҳалдан сорағым,
Бул дүньяда атан сеннен айрылды,
Қыз да болсан улдай көрген шырағым.

Өткенлерди етип ад,
Ш ын кеўилден ықгықат,
Еки ғарры тен турып,
Берди дейди рухсат.

Мүлкимнин ийеси сенсен сәрдарым,
Рәўшаным-жақтым, шалқып жанарым,
Бул дүньяда атан сеннен айрьшды,
Көзимнин рәўшаны, пушты панаҳым.

Еки бирдей шын ашық,
Бир-бирине мүнәсип,
Жүреклери таўдай тасып,
Жолға түсти сол мәҳәл,
Бир-бирине қарасып.

Бәхәрде жайылар байдын түйеси,
Бийперзенттин кайнар баста мийеси,
Бул дүньяда атан сеннен айрылды,
Кыз болсан да ақ үйимнин ийеси.
Әрман менен көзден акгылар жасым,
Достым жылап, үстем болар душманым,
Сеннен басқа улым да жок, қызым жок,
Өле кетсем, изде қалар нышаным.
Бәҳәрде ашьшар бағымда лалам,
Буннан былай ўайран болар бул қалам,
Бул дүньяда атан сеннен айрылды,
Өнип-өсип узак жаса, жан балам.
Денемде дәрман жоқ, өшерлер үним,
Буннан бьшай калай болар бул күним?!
Бул дүньада атан сеннен айрылды,
Өмир жасьщ узақ болғай, кулыным.
Ойлап турсам, жез қанаттан қайрылдым,
Сорлы атаннын заманасы тарылды,
Өнип-өсип узақ жаса, қулыным,
Бул дүньада атан сеннен айрылды.
Ойлап турсам, бурынғьщан қалған жол,
Өнип-өсип, қайнап йошып, тасып-тол,
Ядьща алып, келмекте бол, балларым,
Көрискенше күнлер жақсы, аман бол.
Жүк тартады катарында кара нар,
Нышаным жок, кеўлимде көп әрманлар,
Ядьща алып, келмекте бол балларым,
Еки бирдей шамшырағым, аллияр.

Кемпир менен ғаррынын,
Рухсатын алады,
Атларды жолға салады,
Ата журтым Бухар деп,
Бир тәўекел кьшады.
Саўыты жетпей дизине,
Тәселле берип өз-өзине,
Жолға түсти Мәспатша,
Ярын ертип изине.
Минди аттьщ белине,
Ҳәўес болды бир көрмеге,
Туўып өскен жерине,
Талап етти атланып,
Бухар атлы елине.
Көзлерин салмай артына,
Ашығына қосылып,
Жетти батыр шәртине,
Ылғал етти Мәспатша,
Туўып өскен журтына.
Аттын жалын өреди,
М ақсетин алла береди,
Ярын ертип изине,
Тынбастан сегбир урады,
Ашырқаса әреби ат,
Таўлардан жуўсан тереди.
Аттьщ басын тарады,
Мийнети мәрттин артады,
Ярын ерип Мәспатша,
Бухарға жоллар тартады,
Атларға тумар тағады,
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Еки ашық жарысып,
Майданда атлар шабады,
Бес күн тынбай жол жүрип,
Шегарадан шығады.
Ат шомылып терлерге,
Сыйынып кәмбил пирлерге

я “ й 1 бодды’ Савдал атым хаўлыкты,
Дәрбент жолға телмедлейди, қарайды,
Зыя-зулпым бестен таллап өргеймен
С енвд меНен бирге дәўран сүргеймен,
УШ к ү н болды, Сандал атым хаўлыкгы,
Алдымызда нелер барын билмеймен.

™Щтт,тшык,

Кдйтпай шапқан ерлерге,
Ллты күн тамам жол жүрип,
кдля шоллсргс.
Сегбир салып шыбын жанға,
Кус ушпас қыя майданда,
Жетиленши күнинде,
Шықты дейди батырлар,
Жапалақ ушпас жапанға.
Қанатынан қайрылып,
Ишине әрман, шер толып,
Кдлғанын билип елатыныц,
Айпарша жылап баратыр,
Ата-анасынан айрылып:

уТТЫ‘1
^сштен таллап өрейик,
Несил болса, қосылып дәўран сүрейик
Ьизин атгын, ҳаўлыққаны басылсын,
Келтил ярым, ат сынасып көрейик.
Аралап ақгардьщ таўлардыц қарын,
Ьилмеимен аддымда не бәле барын,
Келин төрем, ат сынасып көрейик,
Қайсысы тулпарын, қайсысы зорын.
Ығбалым бәҳәрде гүлдей ашылғай,
Дуз-несийбем өз елице шашылғай,
Дәрбент жолда нелер барын билмеймен,
Арнап шыққан сапарымыз оц болғай.

— Көзимниц жасын булайын,
Өзиц ашқыл, қудайым,
Ығбалымныц жанарын,
Мүшкилимди ацсат ет,
Нашар еткен қудайым’
Сергизданға түсти басым,
Ҳаслы нашар дигри-дашым,
Мүшкилимди ацсат етиц,
Бийбипатма, жолымды ашыц!
Бахтын алла ашады,
Кеўли дәрьядай тасады,
Ўақгын хошлап Айпаршаныц,
Сандал аты астында,
Ҳаўлығып алып қашады,
Мәспатшадай ярына,
Айпарша сөзлер қатады:
— Мен жылайман, әрманым көп, ишим зар,
Ойлап көрсем, алдымызда жолым тар,
Кулақ салыц ашығыцныц сөзине,
Айтатуғын бес-алты аўыз сөзим бар.
Кейўанылар жамылады жаўлықгы,
Нәзер салсам, алды-артым таўлықгы,
Соцғы жағы қайыр болғай, Мәспатша,
Үш күн болды, бизиц бедеў ҳаўлықгы.
Ҳаўлығып төгеди омыраўдан терди,
Ацламайман, неден үркип, не көрди,
Ақыбети, ярым, жақсылық болғай,
Үш күн болды, Сандал атым сескенди.
Қәҳәрленип қуйрық-жалын тарайды,
Нени көрип, нени сезип ацлайды?

Сол сөзлерди бир айтып,
Дәли кеўили тасады,
Ашыкдар қайнап йошады,
Мәспатша қуўды изинен,
Айпаршадай ашығы,
Ол алдында қашады,
Қуўып жетип М әспатша,
Жегдесин түйреп ш а н ш ад ы .
Айпарша куўды кейнинен,
Мәспатшадай төреси,
Ол алдында қашады,
Қуўып жетип Айпарша,
Кәмарға қолын салады,
М әспатшадай төресин,
Аўдарып аттан алады.
Қыял етип қарасам,
Айпарша басым келеди,
Гә аўдарып мәрт алса,
Гә аўдарып қыз алып,
Еки бирдей шын ашық,
Қорған деген шөллерде,
Тартысып ойнап барады,
Атланғалы еки ашық,
Он күн тамам болады.
Ат шомылды терлерге,
Бәс бармекен, халайық,
Ш ығаннан шыққан ерлерге,
Талқан етип таўларды,
Он күн жүзи толғанда,
Келди дейди ашыкдар,
Дәрбент деген жерлерге.
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IV БАП
Енди сөзди қалмактан еситиқ. Қалмақгық патшасы Бабахан деген Айпаршаға жети жылдан
бери өлгейлиден ашық. Айттырса, бермейди, патшалығын көзге илмейди, айбатынан сескенбейди,
Лабақбай «бул ким?» демейди. Иши жанып Бабахан не кыларын билмевди. Лабакбайға тисин кзйрап,
көзинин астынан қарап, колайын таппай жүр еди. «Мәспатша, әлбетте Бухарға кайтса усы жолдан
өтеди, өзи жалғыз атлы саяқ, тентиреген жалац аяқ, қолынан не келеди» деп, Айпаршаны басып
алып қалмак максетге дәрбентке барып, жолдьщ онынан-солынан қорған қазып, он мьщ аламан
менен күни-түни андытып қойған еди. Сол күни қалмақгық байрам күни екен. М әспатш анық кайсы
күни өтетуғыны нәмәлим, сол күни арқайын болып, аламанлар тарқап кеткен екен.
Еки ашык дәрбентке жатар ўакта келди. Адам жок. Дәрбент жолдан булар өтги де кетти. Жандар
сезбестен калды. Қалмақ халқыньщ Ш әрдене деген атлы бабасы бар еди. Ш әўкер байталы астында,
сәллеси бар басында, ақ қылқасы үстинде, өзи жетпис бес жасында, үшкирли хаса дәстинде,
өлгейлиден өзи ҳәм ашық Айпаршанын қастында, таяр еди мудамы он мыц мергенниқ қасында. Сол
баба Дәрбент жолға ақшам қараўыл, күндиз шындаўыл еди. Әйне сәске ўағында шәўкер байталын
ойнатып, ишин ғыж-ғыж қайнатып дәрбентке келди. Ат үстинен нәзер салып қарады. Таўдан төмен
осылған, баўыры кулаш созылған, от орнындай қазылған, арқайын өтип кеткен еки тулпардыц изин
көрди. Ашығынын өтип кеткенин билди, есинен танып, күйип-писип жанды. Байталдьщ басын
бурып, хзсасын қолына алды. Ш әўкер байталын сабалап Бабаханнық алдына келип, майданда
шаўқым салды. Ярыньщ өтип кеткенин баянлап, патшаға қарап сүрен салды:
— Бәлент таўларда барды пәс,
Әрманда ақгы көзден жас,
Тахтында болсан Бабахан,
Шығьщ, биз бенен хабарлас.

Көзимнен ақгы қызыл қан,
Тасаддық жолында шийрин жан,
Қардарыц өтип кетипти,
Тезден атлан, Бабахан.

Ат шаптым майдан-дүз бенен,
Көрейин анықлап көз бенен,
Бәргада болсац Бабахан,
Хабарлас тезирек биз бенен.

Атлар сүринген қыядаш,
Ақгы көзимнен қанлы яш,
Ашығьщ өтип кетипти,
Атланыц тезден ҳәмме баш.

Кетги қолымнан намыс-ар,
Мен болып турман бийқарар,
Шығыц майданға, Бабахан,
Айтажақ асығыс сөзим бар.
Жолбасшы бизлер сәрдарьщ,
Толды ишиме әрманым,
Айтажақ сизге сөзим сол,
Үстиннен өтти қардарық.
Сескенди тенде шийрин жан,
Жатыр еди уйқьща,
Сескенип турды Бабахан,
Суўық сөзге шыдамай,
Жуўырап шықты бәргадан.
Патшаға қарап не деди:

Ат шапкзн майдан тақырлар,
Қурылсын ак шатырлар,
Айпарша өтип кетипти,
Атланьщ данқды батырлар.
Ханнан улапа алғанлар,
Сол деп таламан болғанлар,
Айпарша өтип кетипти,
Атланыц тезден палўанлар.
Өз күшине исенгенлер,
М ен-мен деген батыр шерлер,
Айпарша өтип кетипти,
Атлан, ханға хызметкерлер.

Қыз тақгы тилла сәдапты,
— Таланда қалды дүнья-мал,
Жолында бағрым кәбапты,
Ақылым болды мениқ лал,
Қорқсан, барлығыц қалындар,
Айтатуғын сөз мынаў,
Бабаца бериц жуўапты.
Бабаныц сөзине кулақ сал.
Бул сөзлерди еситип, Бабаханныц жети жүйесинен өгги, денесинен ықтыяр кетти, ләбин тислеп
пушайман етти. Қатты кәҳәри келип:
— Бар-ҳә, баба! Рәхәти де, мийнети де сеники. Айпаршаны қолыца түсирсец, Айпарша өзиндики,
- деди.
Патша ғаррыға рухсат етти. Қуўанышы қойнына сыймай, ханнан баба ықырарын алып, Ш әўкер
байталға заўалын салып, жолға рәўан болды. Байталға ҳасаны бир басты, Бадалғы төбе дегеннин
7—Қарақалпак фольклоры
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бири а д ш п
ҮШ мезг™ ик *°ДДа биринолардыд изине салды, жолдьщ төтесин аллы
•СС КӨЗИ шалды- Төбеден түсти байталлы
Шағыр таў дегеннин б асьщ а^сти С е р ^ н
ГӘ КОНДЫ- Ш ^ р б а й ^ ы
>ири тартып оинап киятырған еки ашыкты көрди К ей^^ Кеининде Үш мезгиллик жолда биринзеиини идди, қуўаньш ғаркылдап ™ Г ь 1 п а с о т е ^ .
Т ВДЛРИИШ биддн, иси онгарылгТньш
он жағында қырык адым шетке ш ы ш п б асьт й» ? ™
бСЛЛИ мәнзилханасына түсип жолдын
^би н де паналап, 6ай1адда„ т ү с и Г б а ^ •
Сагал ашган « р р ы се"сеўа д
жағын анлап тура берди.
’
У 1кдарды оилап, иши ғыж-ғыж қайнап, жән*

*

*

жаман ҳарытты. А й п а ^ а ^ т а д ^ а д ы Т а ’ КСМ_Кем Айпаршанын мийнети артгы. Ат қағып
үстинде көзи илинип кетги. Бир мәхәлде ш в д ^ х Т о ^ ™ ™ ^ ’ Мәспатша яРына ере алмай "ат
Мәспатша аддында танап ярым жерде әсте басып а н л а п ^ ^ / ^ Шығардьщ авды екен. Анлап қараса
басына қарап, қәўип етип киятырғанГщ <көпди
ш в д ап , ад
душпаны бармекен, бул неге тьщ-тындап киятьш» леп^ &
^ Р 1™ 1™ , «ярымньщ алдында
Мәспатшанын аўҳалын сорап бир зат айтып тур
КаМШЫ басып’ ЯРЫНЬЩ изинен жетип,
к М° ЙНЬЩ созып әтирапты барлайсан,
Уи тип, жән-жағынды тынлайсац
НеГигГГеН ЖСРДеН Нуска бер’ ханым’
Нени сезип, қандаи нәрсе авдайсан?
Мен билмеймен бәлент-пәстин бул жердин
Хабарын таптын ба өзивдей ердин
Қара көрген жерден нусқа бер, ярым
Танданасан, алдьщызда не көрдин?
Курбаны болғайман мен Мәнжүн аггьщ
Жарасығы болғай бул салтанатгьщ
Кдра көрген жерден нусқа бер, ярым
Сен кавдаи нәрсениц сезигин таптьщ?
Несип айдап сениц изине ердим
Моинывды созып, қарсы алдывд серледин
Н
е л Г Равдап,
»ТаУҒа МОЙНЫН
С03ЫП
™ нлайсаГ
Нелер
нелер көрип
сескевдин?

Акша жүзин запыравдай сарғайып
Шын ашығым, қавдай жерин аўырды?
Елатым деп сапар тартгьщ атланып
Ярьща қосылып кеўлин шадланып
орманывды сүйгенине айта бер, ’
Не себептен ақша жүзин сарғайып?
Мен сырын билмеймен көрмеген жаннын
Ярывд билдирсен ишивде дәртин,
Не себептен ақша жүзин сарғайды
Ашығым, сен нелердин зарын тартгын?
Ат кекилин бештен таллап тарайсан,
Жалғыз өзин не дәртлерге жарайсан?
Кара көрген жерден нусқа бер, ярым,
Шағыр тауға телмендейсен, қарайсан?

Зыя-зулпым бештен таллап өрейин
Дауа болса, мен жанымды берейин
Өз еливде сүре алмадьщ дәўирди
Халық әилеген бузбағай да кеўилди,
р Р а көрген жеРДен нусқа бер, ярым
Сен
көрген қаран’
қараны мен де көрейин ’
Ярыньщ сөзин еситип сынамяк V,
ал
Н КӨрген
г
„
’ намак Ушын Мәспатша бир нәрсе айтятгм- Бедеу шомылыпты таза терлерге
р
———
ьхтохп ^с у и л д сенберН
н оерцлге„,
и,„„--------------Ишим
толып кайғы-әрман, шерлерге,
■
^ аГ
“ .“ ШынкеУ™
Қуланбекен таўдыц т ясы н терген
Квдмақ қашып, бизлер қуўып, Айпарша,
Келдик жана ойын салар жерлерге.
Сен бизлерден сорар болсан, Айпарша
Неге мегзер Шағыр таўда көринген?
Ат кекили бештен таллап өрилди
Қубарып көринген таўда таспекен
Кыял етсем, Мәнжүн атым сүривди
Пери екенин, қус екенин билмедим’
Кдстын тиккен душпан ба, я доспёкен,
Сен бизлерден қырағы болсан, Айпарша
Шағыр таўда жалғыз қара көринди. ’
олжап қара, я бир қара куспекен?
Сағымланған еки таўдьхн арасы
Узақ емес, жақын қадды арасы
Андамадым, кимде екен шарасы
Ҳарьггып тур Мәнжүн атгын жорғасы
Пери екенин, кус екенин билмеймен
Шағыр тауда елпевдевди бир нәрсещщвдрасы.
н еН И"ГеРДеН КЬфаҒЫ болсаПз Айпарша,
еге мегзер сол нәрсенин қарасы?
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Шапсам бедеўимнен шығар қара тер,
Ат шаптырмас бәлент таўдьщ қыясы,
Сулыўлықган атқа шыққан сен бир ер,
Даш кағып сөгилер бедеў дойнағы,
Сен бизлерден қырағы болсац, Айпарша,
Сен бизлерден қырағы болсац, Айпарша,
Байқап қарап, сөзлериме жуўап бер.
Неге мегзер сол қараньщ сыяғы?
Әне, Мәспатша ол нәрсенин ким екенин, не қыялда жүргенинен хабардар еди. Қыз қорқар
деп билдирмей киятыр еди. Таныр ма екен, танымас па екен деп, ярын сынаған еди. Айпарша ол
нәрсенин не екенинен хабар берип, Мәспатшаға қарап не жууап айтып киятыр екен:
Абырай барда, ел ийеси, жолдан шық,
— Саклағай бир кудай сени аманда,
Бул барыстан жете алмайсыз муратқа.
Кдлмакдар салмағай басқа думанды,
Абырай барда, ел ийеси, жолдан шық,
Дийдарыц түспейди яр менен досқа,
Елге аман жетпеклигин гүманды.
Сиз, биз болар болдык соцғыға дәстан,
Абырай барда, ел ийеси, жолдан шык,
Минген един Мәнжүн аттыц белине,
Айтпады деп ғапыл калма, Мәспатша.
Нашар дейип инанбайсан тилиме,
Абырай барда, ел ийеси, жолдан шық,
Ара шөлде бедеў атым желикти,
Аман-есен жете алмассан елине.
Ашыкдық дағынан күйип-өлипти,
Абырай барда, ел ийеси, жолдан шық,
Узак қалды туўған елим артымда,
Ҳайяр баба изден куўып келипти.
Ҳәр нәрселер түсти мениц ядыма,
Абырай барда жолдан кашыц, Мәспатша,
Ашылмаған бәҳәр бағдын лаласы,
Буннан аман жете алмассан халқына.
Себил болар сендей ердиц қаласы,
Тилимди алсан, жолдан шығып кашайық,
Қылар болды залым елиме датқа,
Сол көринген калмакгыц ҳайяр бабасы.
Пәлек ўайран салды кеўилде шадқа,
Онда Мәспатша ярдыц тилин алмай, батыр анкаў, ер гөдек, сөзине қулақ салмады, ярдыц аитқан
сөзине кеўили мунын бармады.
- Ҳаслын сени қатынды, бетице дақ салып, шығарайын ба отынды? Суўык хабар таўып,
кайтарасац пәтимди, қатынныц сөзин тындаған катын, болмайды оныц анты. Кеўлимди тартып
жерледиц, кара жер менен тендедин, мени жасатып жүрген сенбедин?! — деп, бир камшы тартгы.
Жүзлерин қубартты, бедеўди айдап жолға салды. Ат шапты майдан пәстине, ким шыдар мәрттин
дәстине, ярынан жекке айрылып, шаўып шыкты Мәспатша Шағыр таўдыц үстине. Төрт тәрепке
кдрады, бедеўдиц жалын тарады. Жолдыц оц жағығща қырық адымдай жерде, сексеуилдин тасасында,
басында сәлле, үстинде мәлле, сәждесинде ҳаса, бир мөҳмин сайыл баба қублаға қарай берип намаз
оқып тур. Ат қойьш қасына жетип барды. Бабаныц келбетин ғайрыресим көрип, танланып турды
батыр. Сол ўақга баба орнынан ырғып турып, батырдын бейимин алып, алдап-арбап, пирин едим
деп, шайырлық пенен бир сөз айтып турған усайды:
Үйрек ойнап, ғазлар жүзген көлимнен,
— Молла болған сакдар қураны-кәлам,
Қартайып айрылдым жүрген жолымнан,
Сенин ушын ишке сыймайды налам,
Дағды гезген пириц сеннен айлансын,
Таўды гезген пириц сеннен айлансын,
Атган түсип неге алмадьщ қолымнан?
Аманбысан еки бирдей жан балам.
Ишиме сыймайды кайғылы дәртим,
Қартайғанда артты, балам, мийнетим,
Дағды гезген пириц сеннен айлансын,
Аманбысан еки бирдей перзентим.

Туўған жерин уллы Бухар елиди,
Жүдә сағыныпсан туўған жеринди,
Аттан түсип неге алмайсан колымнан?
Танымайсан мендей улығ пиринди.

Мен жүриппен алып жолдъщ жырағын,
Жылай-жылай ушты көзден кырағым,
Дағды гезген пирин сеннен айлансын,
Аманбысан еки бирдей шырағым.

Ҳәр бир жерде жәрдем берген мен саған,
Аттан түсип таўап ете бер маған,
Қыйын жерде қоллайтуғын пирицмен,
Ойлап көрсен, хәр бир жерде қоллаған.

Бәҳәрде ашылғай бағында гүлиц,
Саған келген маған келгей сум өлим,
Дағды гезген пирин сеннен айлансын,
Аманбысац еки бирдей кулыным.

Шарапатым менен шыққан балам сен,
Жылаўынды мен қоллаған әзелден,
Аттан түсип маған таўап ете бер,
Қыйын жерде коллайтуғын пиринмен.
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деп, Айпарша бир зат айтып ^ р ғ а Г ^ а й д ь к ПИРИ

БабаНЬЩ ЖӘДИГӨЙ екенин билип~ ДеП’ ЯРЬШЗ тәселле айтып’ «тезден атлан»

Бенделиктен ақылым болды мениц лал.
Қапалықта тарқатқанман дүнья-мал,
Инанбайсац ярыц айтқан сөзине,
Надан ярым, сөзлериме қулақ сал.

Абырай барда тез атланыц, қашайық,
Ҳайяр баба изден қуўып келгенди.
Ашылмаған бәҳәр бағдыц лаласы,
Себил қалар сендей ердиц қаласы,
Абырай барда атлан, тезирек қашайық,
Пириц емес, қалмақтыц ол бабасы.

Таланда қалмағай бул дүнья-малым,
Сениц ушын пидә болғай бул жаным,
Пирим дейип ала берме қолынан,
Абырай барда тез атланыц, султаным.

Қәдир алла бергей мениц тилегим,
Ақ найзаға палўан еди билегим,
Абырай барда атлан, тезирек қашайық
Инансацыз, таўда қалар сүйегиц.

Атланғанман Тама деген елимнен,
Сегбир тарттым қыя майдан шөлинен,
Абырай барда тез атланыц Мәспатша,'
Пирим деп сен алагөрме қолынан.

Нәзер сал ертерек жолдыц жүзине,
Сепкил салар Айпаршацныц жүзине,
Абырай барда қашсақ бой ма, султаным,
Мен түспейин пирициздиц көзине.

Алданып турыпсац шыннан берилип,
Азғырған сөзине бабаныц ерип,
Пирим деп сен алма оныц қолынан,
Сениц пириц емес, қалмақгыц пири.

Қулақ салсац, ертерек қаш, айтарым,
Андап турман жүрер жолымныц тарын,
Абырай барда туўры жолға мени сал,
Пәндим-пәндим,' тез -----атланып
-«қашайық.
ҳиш ипоиу.

Минип бедеў дағыстанда желгенди,
Қартайғанда қыз ышқынан өлгенди,

қалм^^ьш^^откГ^уста^өз^НшайырН а^ь!ўлшзса^хаЛӘ^ЛеРИ ^ Қа’ ТИЛлери шешен>калмақболса,
жүрген жақсы болар, бул усағанларға айланып жупипҮ ГӘП Табар’ не де болса Усы бабадан жырақ
минип, атты ж
о
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б°ЛЗрМаН ДеН’
ыр"ып
қьшып орнынан ушып турды. Батырдын жылаЎъшан
р гтуғътьт сөзсиз билДи- Ш әпиклик
менен, өскен жерин, өмирбаянын бирим-бириГайтып турғаны И аШЫКШЦ басынан өткен рәҳәти
- Байталымды шаптым қыядан, даштан,
Көзлерим қур қалмас аққан бул жастан.
Бул сөзиме қулағыц сал, балларым,
Айтайын нәслинди әўелден-бастан.

Анацныц бойына сен қемле болдыц,
Ўактыц питти, пәний дүньяға келдиц,
Үш жасында атац берди мектепке,
Он бир жыл мектепте, балам, оқыдыц.

Диним бәрҳақ — Муҳаммеддур динимиз.
Исим ҳакдур, бир қуданыц кулымыз,
Қалмақ болсам буны қайдан билемен,
Кенегесте Әбдикәрим байдыц улысац.

Узақ жолға бедеў атлар шаппадыц,
Ат мойнына тилла тумар тақпадьщ,
Қалмақ болсам, буны қайдан билемен,
Өз елицнен ылайық қыз таппадыц.

Ишлерине қайғы әрман толғанды,
Кырық жасында атац гүлдей солғанды,
Алты түлик малын қудайы айтып,
Қырық жасында атац тилеп алғанды.

Бедеўинди шаптыц дағдан ҳәм даштан,
Ьес жыл бойы сен болғансац сергиздан,
Он жетинде Аипарша енди түсице
Қалмақ болсам, буны қайдан билемен.

Атацыз келгенде әйне қырық жасқа,
Ҳеш нышан көрмеген бир сеннен басқа,
Илаҳийдан сениц хабарыц келип,
Ғайыплар атынды қойды Мәспатша.

Айпаршаға қарап сөйлей береди:
— Гәўҳардан питилген тилла сазысац,
Излегенде таптырмаған назысац,
Қалмақ болсам, буны қайдан танырман,
Көп Тамада Лабақбайдыц қызысац.
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Алыстан көринген ол таўдын тасы,
Өскен жерин Тахтаханньщ қол асты,
Қалмақ болсам буны қайдан танырман,
Атыц сениц айым туўған Айпарша.

Узак жолдан байталымды шапқанман,
Айпарша деп жанды отқа жаққанман,
Үш жасында сен аўырып жатқанда,
Өзим барып жанлық пенен қаққанман.

Өз халқында сүре алмадыц дәўирди,
Нашарлықган жолда көрдин жәбирди,
Қалмақ болсам буны кайдан танырман,
Үш жасында кдста болып аўырдыц.

Келмей думан басларымнан жаўды қар,
Қалмақ десен, мен боларман пәнтқумар,
Пиринмен деп саған ялған сөз айтсам,
Бир ялған сөйлесем урар бириўбар.

Анда Мәспатша бабаньщ сөзин еситип жаны қалмады. Атасыныц қырық жасында бийперзент
болғаны ырас, кудайдан тилеп алғаны ырас, инанбасына болмады. Атасы Әбдикәрим бай екени ырас,
әкеси малларын кудайы айтып, нала шеккени ырас, жалған жери қалмады. Бухарда туўғаны ырас,
он бир жыл оқығаны ырас, елинен қыз таппағаны ырас, жигирма бирге шыққаны ырас, Айпаршаны
таппай жети ай сергиздан болғаны ырас, ялған сөзин таппады.
Айпаршаныц әкеси Лабақбай екени ырас, Қулан таўында туўылғаны ырас, Айпаршаныц үш
жасында катты аўырғаны ырас, Шәрдене баба деген барып, үш жанлық пенен қаққаны ырас,
перзентим деп лепес еткени де ырас, ялған жери табылмады. Айпаршаньщ жаны қалмады. Қарап
турып және болмады, айтарға дәлил таппады. Дәлилден жецилип, «ырас-ақ пирим екенсеқ-ә» деп
жүрек баўыры ерип кетип, атган аўнап түсип, бабанық аяғына бас урып, зыярат қылып, қол қаўсырып,
алдында тикке турып: — Бир ис етип қәте қылдым, жаздым-жацылдым, жәҳиллик қылдым, еткен
жәҳиллигимди қайтып алдым, ырайдан қайттым, сөзице инандым, пирим екенсец, атынды тутып
сыйындым, гүнайым болса кеширин, баба» — деп қол қаўсырып турды.
Айпаршаныц сөзин еситип баба:
Ҳә, атаца нәлет, қарамадьщ жүзиме, исенбедиц сөзиме, «пирицмен» деп жалындым, сөктиц
мениц жүзиме. Пириц сени тапсын, ығбалы алдына шапсын, ыкдасым тутсын, ҳәр жерде ғәремет
жуқсын, мени сөктин, бийҳая, жүзлерице жантақ шықсын, — деп қолын бермей терис қарап турды.
Үлкен әўлийе кеширимли болады, кеширмегенде кәпир болады, перзенттиц таўдай гүнасы
болса да, ата өтемек сүннет болады. Анаў-мынаў нәрсени гийне қылып тура бергенде меннен пир,
сеннен перзент болмас, жолда иркилип тура берип те болмас, бул жолдыц игриси де көп, туўрысы
да көп, пирициз қайсысына басласын, балларым? — деди
Айпарша:
— Билсециз, туўры жолды баслац, — деди.
- Әжеп болар, — деп, баба еки перзентин изине ертип жолға рәўана болды. Қалыц тоғайды қақ
жарып, жолсыз қыялап тартып, бәлент таўларды ақгарып үш мезгил жол жүрди. Ш өли-биябанда
кетип баратырса, бир булақтыц бойында есепсиз кийик-қуланды көрди. М әспатшаныц есерлик
басына урды, мойнын созып қарап турды. Кийик-қуланды қуўып кетти. Айпарша аўлақ қалды.
Бабанын ышқы тамырлары ҳаллас урды. Билдирмей баба Айпаршаныц касына келди. Ғапыллықта
кыздыц мойнына қол салды, кдйырып бетин бурып, әнарына қол урды, Айпаршаньщ ҳәр жүзинен
жуптан-жуптан поса алды. Бабаньщ мийири қанды. Сол ўақга Айпарша қыз бабаныц қолын қағып
жиберип, қәҳәрленип бир зат айтып тур:
— Бәлент таўларда барды пәс
Биймәҳәл гия өсер ме,
Ақгы көзлерден қанлы жас,
Бул ислер удайы кетер ме,
Пирицмен дедиц озалдан,
Тарт қолынды, бийийман,
Бул неткениц қызыл бас?
Пир болған мундай етер ме?
Ул туўмас ерден қыялсыз,
Түриц, жүзиц, бетиц кансыз
Пирицмен дедиц озалда,
Тарт колынды, иймансыз.

Дуўшарластық қыйын жайда,
Етермен сени майда-майда,
Тарт қолынды, бийийман,
Әдепки айтқан сөзлер қайда?

Жолдьщ дәрбентин алыпсац,
Билдим сырыц, нағыз душпан,
Тарт қолынды, терис қайтқан,
Пиринмен деп-ец озалдан.

Ат шапқан таўдыц қыяғы,
Сүринди атгыц туяғы,
Пирицмен дедин озалда,
Тарт қолынды, дозақы.
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Айтқан сөзлериц шықгы ялған,
Дүнья болды бизге зиндан,
Пир болған сондай етер ме?
Тарт қолынды, бийийман.

Ж аныц барда тезден жоғал,
Кеўлиме түрли дәрт салдьщ.
Ўәде қайда бурын айтқан?
Ялған сөйлеп жанын сатқан,
Күппә-күндиз не қылғаныц?
Тез жоғалыц, терис қайтқан.

Ат басындай сом жүрек,
Бизден саған сөз керек,
Әдепки айтқан сөз қайда?
Тарт қолықды, бәдирек.

Кескир семсер бардур қолда,
Дуўшар келдиц пирли жолда
Андамай қолайым алдьщ,
Көринер жериц қалған жоқ,
Көрдим ушын қыйлы-қалдьщ,
Тезден жоғал, турма бунда.
Сол сөзди аитып Айпарша кейнине қараса, Мәспатша ат қойьш изинен жетги. Сонда баба
көринерге бети шыдамай куйрығын қысқан уры ийтгей, әллеқандай заман болады деп, танап ярым
озып кетти. Ат қоиып Мәспатша қыздыц қасына келди. Сол ўақта Айпарша Мәспаинаға қ Г п
з а ? а й т ы п ^ ғ а ™ СИН ШаИҚаП’ бабаньщ дәРтинен зар-зар жылап, «тезден өлтир бабаны» деп бир
— Алар болдым душпанлардан табаны,
Баба дәртлериме дәртлер жамады,
Әўел баста айтпадым ба калмақ деп,
Тилимди ал, тезден өлтир бабаны.

Тарыққағща сыйынарсац аллана, Ғапыллықга ўайран салар қалаца,
Тилимди ал, тезден өлтир бабаны,
Сазыўар әйлейди түрли бәлеге.

Мен қарап жьиадым сениц изине,
Ғарры баба сепкил салды жүзиме,
Шап пиринди, бегим, тезден өлтирин,
Сен кеткенде қол салды ғой өзиме.

Қәдир алла берермекен тилегиц,
Ақ найзаға палўан еди билегиц,
Ш ап пиринди, бегим, тезирек өлтириц,
Қәпелимде таўда қалмасын сүйегиц.

Пирлер жазған пешенемде барды хат,
Түп бабамды биледи деп атма-ат,
Бул дүньяда сеннен ырза болайын,
Тилимди ал, пиринизди тезден шап.

Рәҳим етпес көзден аққан жасыца,
Түрли саўда салар сениц басыца,
Тилимди ал, бабаны тез өлтирин,
Сыйынсацыз, ғарға қонар лашыца.

Саўыт кийип әрман менен шайлайды,
Қазан урып бағда гүлин солдырьщ,
Ғазап етсе, тартып қолынды байлайды,
Найза урып жүрек-бағрын тилдириц,
Шап пиринди, бегим, тезден өлтирин,
Сен кеткенде қоллар салды өзиме,
Сен кеткенде қоллар салып ойнайды.
Нәсиятым, сол бабаны өлтириц.
Бул сөзди еситип Мәспатшаныц ашшы түги дуўлады, қуйқа түги жуўлады, ат басындай жүреги
сарайында туўлады. Мийи айланып, шекеси ғуўлады, көзи оггай жайнады, жүрегиниц әрманы қазан
киби қайнады. Бабаға тәп берип жуўырды.
Сол ўағында баба ғарқылдап күлди.
— Мен сени өлтирейин деп киятырман, бул дүньяда жанынан қорқпайтуғын нәрсе болмайды.
Әлимнин алдында турсан, сен неге күлесец? — деди Мәспатша.
Баба айтты:
Сениц ладанлығына, балалығыца күлемен. Мен пир болсам, маған өлим бар ма? Ҳаялдьщ
мәккарлығына инанып, кеўлин барып, ырасьщ менен уялмай жуўырып киятырғаньща күлемен
балам, — деди.
’
Бул сөзди еситип Мәспатша қәҳәри қайтып қалды. Қылышын қынабына салды. Сол ўақытта
баба Мәспатшаныц ырас надан екенин билип алды. Баба жүрегин басты. Қуўанғанынан кеўли өсип,
шайырлық пенен М әспатшаныц кеуилин алып бир зат айтып тур:
— Астыма минип ем, балам, Шәўкер тай
Перзентим деп себил болғанман удай,
Ишки сырым, балам, саған айтайын,
Қулақ салыц, кеўилициз болсын жай.

Аталарым тапсырып еди аманат,
Аманатқа пир етпейди қыянат,
Биреўиц улымсан, биреўиц қызым,
Перзентим деп етип едим зыярат.
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Ойлансан, Айпарша, жасьщнан бақгым,
Үш жасында қызым деген ат тақтым,
Атан менен артық-кемим жоқ еди,
Қызым дейип қумарымды тарқаттым.
Атаныздан соран туўры жуўапты,
Перзентини сүйгенлер табар саўапты,
Биреўин улымсан, биреўин қызым,
Перзентим деп етип едим таўапты.

Пир болғанға айыппекен сондай ис,
Қызым дейип ҳәр бетинен бир өптим.
Ат мойнына тақтым тилладан сәдеп,
Тилегине мен жьыадым алла деп,
Пир болғанға айыппекен сондай ис,
Қызым дейип бир сүйип ем әдиўлеп.

Бәҳәрде ашылар бағда қызыл гүл,
Хызметкерин, таҳ өлгенше бизлер қул,
Сенлер ушын жанды пидалар еттим,
Қызым дейип ҳәр бетиннен бир өптим,
Сағынғаннан көзде жасымды төктим,
Ендигисин, надан улым, өзиқ бил.
Мәспатшанын жети жүиесинен өтти, уялып қысынып кетти. Батырды еритип жиберди.
- Бәрекелле, жигит Ҳәзирети Әлийдин оғына өзи ушырайды деген-ә, батыр ацқаў, ер гөдек
Деген, сөзи мынаў, өзи мынаў, түри мынаў, дос болғанда не келеди қолынан, душпан болғанда да
не келеди қолынан, меники бийәдеплик болған екен, бул бабаға кылыш урсам, қайтып елиме бара
алмаспан, ата-анамды көре алмаспан, мийрине кана алмаспан, қайтып катарға косыла алмаспан.
Бар, канынды кештим, баба, не кылсац да, — деди.
Сол ўақга батырдыц анық надан екенин баба билип алды. Сыр-сыпатын андады. Сөзлерине
инанды, ҳәмирине көндирди, айтқанына турғызды. Бул дуўахан баба еди. Қәҳәрленсе тынык
күнлерди жаўдырар еди. Рәҳим етсе жаўған күнлерди тындырар еди. Жерден бир қысым топырақгы
ачып, топыракқа дем салды, ҳаўаға атты. Күнниц жүзи қубартып, әлемди қарацғылық басты.
Баба перзентлерин изине ертип, күндиз туўры жолды баслайды, ақшам қыйсық жолды баслайды,
перзентлерине бас болып үш күн таўда адасты. Бир күни кыял етсе, алды жарық, кейни қарацғылыккэ
баслайды, думан ашылады. Байқап қараса, баба кублаға қарап сүре жүгинип, тәспи оқып отырғанын
көрди. Мәспатша нағыз пирим екен-аў деп, бабаға сыйынып, қайтадан зыярат кылды. Оннан сон
баба кайтадан инандырып, туўрылап жол баслады. Алды жарық, кейни қарацғылыққа баслады, кемкем он адым, жигирма адым араны ашпаға баслады. Батырлар анламай қалды. Баба өйтти, бүйтти,
айтқанына көндирди, мийлерин айландырды. Дағы-дашларды аралап, арадан он күн өткенде Дәрбент
таўына жол тосып жатырған Бабахан патшаныц есапсыз көп әскериниц тап ортасынан түсирди.
Сол ўақта баба алдында кашып баратыр, Мәспатша изиннен куўып баратыр. Қалмактыц әскерлери
кейнинен куўып, атып баратыр. Мылтықгыц сестин еситип, Мәспатша не деп баратыр:
Айтқанларыц сирә шыкпас ядымнан,
Хабар алар ўақтыц келди ҳалымнан,
Қайда кеттиц жол баслаған уллы пир?
Лалаўласқан калмак шықты алдымнан.

Үйрек ойнап, ғазлар жүзген көлимди,
Мәдет әйле, ашын жүрер жолымды,
Лалаўласқан қалмақ шықгы алдымнан,
Пир болсацыз, коллар күниц бүгинди.

Ай карацғы болса батыр көрген жер,
Баска зулым түсти, балан кайғы жер,
Лалаўласқан қалмақ шыкты алдымнан,
Қайда кетгиц жол баслаған сәрдар пир?

Ўақгы болмай таўға гия питер ме,
Бабаныц кәдири бизге өтер ме,
Ўәде кайда, бизге айтқан шәрт қайда?
Пир болған ҳәм сондай исти етер ме?
Перзентлерин жаўға таслап кетер ме?

Жаца билдим жүрер жолымныц тарын,
Қалдырмай бастырдыц таўлардыц қарын,
Лалаўласқан калмақ шықты алдымнан,
Қайда кеттиц жол баслаған сәрдарым?

Ўәде берген едиц көрмеген жайда,
Түрли қыйлы-қальщ бармеди ойда,
Ҳә, жан баба, қоллар ўағыцыз келди,
Шағыр таўда айтқан шәртициз кайда?

Басшы болдыц бизиц менен жол баслап,
Пиринмен деп мудамы кеўлимди хошлап
Лалаўласқан қалмақ шықгы алдымнан,
Қайда кеттиц бизди жаўларға таслап?

Мына сөзди еситип,
Айналып қашады,
Баба сөйлей береди:

Мәртликтен байладым ғуббалы пота,
Жаҳыллықган саған иследим қата,
Лалаўласқан қалмак шықты алдымнан,
Қаяқгасац ўәде берген жан ата?

— Ашылмаған бәҳәр бағьщ лаласы,
Сендейлердин себил болар қаласы,
Билсец, сыйына бер өзин пирице,
Пириц емес, биз қалмақтыц бабасы
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Неше күн төгилди мацлайдьщ тери,
Әрмансыз тарқағай кеўлимнин шери,
Билсед, сыйына бер өзиц пирице,
Ҳаслымыз бизлер қалмактыц пири.
Минген бедеў дағыстанда желмей ме,
Ладан болған бийәжелден өлмей ме, ’
Билсец, сыйына бер өзин; пирице,
Кдлмақ пири өлмей сени қоллар ма?
Бул майданда шолақ байтал шапқанман.
Адам билмес көп ҳийлелер тапқанман,
нди өлсем ыразыман жаныма,
Айпаршаньщ ақ бетинен өпкенмен.
Есим кетип жүзиндеги қалына,
Айпарша деп егеў салдым жаныма,
Ьатыр болсад, кете бериц жол таўып,
Ҳийлем асып, зорға түстиц қолыма.

Қардарыц келди үстице,
Бабахан патша, хабарлас.
Талан болды жыйған мал,
Тасаддық еттим ғарры жан,
Қардарыц келди үстице,
Атланыц енди, Бабахан.
Таўларыцда көп қайыц,
Айпаршанды еттим тайын,
Қардарыц келди үстице,
Атланыц енди, патшайым.
Кетпесин душпанда арыц,
Көриц қыздыц қос әнарын,
Келди үстице ашығыц,
Тезирек атланыц, сәрдарым.
Аштым кецнен гүзар жольщ,
Ярды қушып тасып-толыц,
Алып келдим ашығынды,
Ш ық майданға, ийе болыц.

Сол сөзлерди бир айтып,
Айналып баба қашады,
Туўры жолды қолайлап,
Байталға қамшы басады.
Ашылар болды гүл ғумша,
Шапты байталын өлгенше,
Ескен шамал тынғанша.
Дәрьядай гүўлеп тасады,
Бабац қайнап йошады,
Әне-мине дегенше,
Жығынға араласады,
Хан отырған шатырға,
Баба жақынласады,
Майданнан сүрен салады,
Ь1цыранып сөйлей береди.*

Тутыц бабацныц атын,
Атландырыц барлық халқыц,
Алыц сүйген ашығынды,
Күйдирме пирдиц ғайратын.
Ат қуирығын түйдирмец,
Бек саўытын кийдирмен,
Атлансац бой ма, Бабахан,
Мийнетимди күйдирмец.
Қалмақгыц сенсец ханы,
Абайлац, шықпасын жаны,
Айналасын қурсап алып,
Тутып
алыц
Айпаршаны, — деиди.
дейди.
"
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кустаи сыланып, қабағымды үйейин! а т а Г б е р г е н а к ^ ™ Н’^ Ра шашы™ түйейин, қа{
ат копьш' жаЎға өзим тийейин, тири қолға түскеннен аТмТТ
иинимнен кийейин, қарсыласы
егги. Ярына қарал сүренлеп, Айпарша не жуўап айтгы’: Р
ҒЭНа өлеиин» Ден Айпарша қыя
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— Ҳеш бәле жоқ, аллатала жол ашса,
Душпан үстем болар алдында қашса,
Ярықыздан бес-алты аўыз сөз есит,
Қашагөрме, қайрьш берман, Мәспатша.

Пирлер жазған пешенемде барды хат,
Жалғыз жан бар бир қудайға аманат,
Баталмасац бир жерде тур паналап,
Айпарша ярыца бериқ рухсат.

Ат шабыстық қыя майданда таўларда,
Шәмен байлап ойнап едик бағларда,
Қашагөрме, жаўлар үстем болмасын,
Батыр жигит қашамекен жаўларда.

Ат мойнына тақгым тилла сәдепти,
Мәспатша деп жүрек бағрым кәбапты,
Баталмасац бир жерде тур паналап,
Айпарша ярыца бериц жуўапты.

Ат шабады батыр жигитлер таўда,
Гелле алған батыр берерлер саўға,
Бундай жерде туўры қашып болмайды,
Сырынды алдырма кейнинде жаўға.

Өмир болса дүнья жүзин шалайын,
Мына калмақ алар болды қолайым,
Қорқақ болсац бир жерде тур паналап,
Душпанларға өзим атты салайын.

Буккышлайсац өз бойынды жасырып,
Сыр билдирип, периштенди қашырып,
Жаў алдында кдшагөрме, Мәспатша,
Изден қуўған жаўдыц кеўлин өсирип,

Қара шашым бестен таллап түйейин,
Атам берген ақ саўытты кийейин,
Қоркақ болсац, турыц таўды паналап,
Тәўекел, қалмаққа өзим тийейин.

Талқанладын, ат оннаты т таүларды,
Көрген жоқпец бундай қыйын ғаўларды,
Жөн алдыца қашагөрме, Мәспатша,
Изице ертип сан мыц жығын жаўларды.

Ойлансанъүз, атъщ ш ыкқан сен Бнр ер,
Бундай жерде нәмәрт жигит қайғы жер.
Батыр болсац, қайнап йошар күнинди.
Қорқақ болсац, ярыцызға жуўап бер.

Айпаршаныц бул сөзи Мәспатшаныц жети жүйесинен өтти, етин қырқып сүйегине жетги. Қәҳәри
келип, өзин-өзи зорға тутты.
- Па, зацғардьщ баласы, тийимли жерден утгьщ, жақсы дәлилге туттьщ, мен жаўдан сасып
кашып баратырғаным жоқ, себеп болмасын жансыз оқ, паналағандай пана, киргендей бир гөне
кала, басым жайғасқандай бир жыра, саўытымды кийип алып, оқ тайынлағандай керек бир азғантай
пурса. Саўытымды кийе алмай, илгегимди иле алмай, ат қуйрығын түйе алмай қашып киятырман.
Ҳаялшылық етпе, бир пана таўып, ак саўытымды кийип алайын, кейнимнен қалма, мен бир
сазланайьщ, кәраматымды оннан сон көр, — деди.
Сонда Айпарша:
— Керек емес жағдайыц, батырлығыц я қорқақлығьщ белгили болатуғын ўағыц келди. Ҳәзир
халыц мәлим бодцы. Мен калмакка тийермен, жаўды жецермен, елице кайтармыз. Аман-саў барармыз.
Мени келиншек етип үйицниц оц жағына киргизерсец, шымылдықты қурарсан, ели-халқыц
жыйналып, уллы тойды берерсец Қыз-келиншек, жас жигит, катар-курбьшарыц жай-жағдайынды
сорар, «Айпаршаны излеп хәлек болдым, кескир қьшышымньщ күши менен, найзамныц ушы менен,
калмактыц батыр палўағшарын өлтирип, айбатымныц зоры менен, жүдә батырлығым менен халкыма
жеткердим» деп мақганып бад урарсац. Сонда қатар-қурбыларьщ «Айпарша, сол ырас па?» деп
меннен сораса, «Ырас» деп гәпиғщи жөғшейтуғын мен емес. Батыр болсац, қашпай қалмаққа ат қой.
Қолыцнан келсе ар-намысығғды жаўға жиберме. Айпаршағщы айырып ал, баталмасац, нәмәртлигиғщи
мойнына ал, Айпаршаға рухсат бер. Мен жаўға ат салайын, тамашама қара да тур, — деди.
Сонда Мәспатша: — Бул зацғар кустай тилеп тур ғой, усыны бир дәс сынап көрейин, — деп,
Айпаршаға жуўап берди. Өзи бир таўдыц панайында сазланып турды. Сол ўақга Бабаханньщ он мыц
әскери Ақсай дегенниц бойығща қаплап, Айпаршаны тири тутпақгыц ғамығзда тум-тустан ат қойды.
Қолан шашын тас төбеге түйеди,
Аш бүркиттей қабакдарын үйеди,
Айпаршаны нашар дейип ким айтар,
Бадана көз ақ саўытты кийеди.
Болар исти биледи,
Жеккеликтиц сарсаны,
Жүрек баўьғрын тиледи,
Найзасын алып қолына,
Садағын белге иледи.

Халық әйлеген қолла деп,
Қалар болдым жолда деп,
Исимди мениц оғща деп,
Айпаршадай сулыў қыз,
Атқа ғарғып минеди.
Қанына белли тояды,
Қайғыны кдғып жояды,
Есабы жоқ жығынға,
Йоншанып атты қояды.
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Нашарман деп айбынбай,
Қаймығып, қорқып, тайсалмай,
Ат кекилин тарады,
Бар ғайратын салады,
Есабы жоқ қалмаққа,
Араласып барады.
Таўдай болып турады,
Қурт ойынын қурады,
Қарсыласқан қалмаққа,
Керилип семсер урады.
Кийгени ылғый қарады,
Қурт ойынын салады,
Қарсыласқан нешшесин,
Аўцарып таслап барады.
Тармакды мылтық әлўаныц,
Менменсиген сәрдарын,
Қарсыласқан палўанын,

Айпаршанын өзи екен,
Қашагөрмен, яранлар.
Алға қарап умтылыц,
Жүзин көрип йошланьщ,
Айпаршаныц тап өзи,
Қашагөрмен, досларым.
Сүринген бедеў гүлли даш,
Сергизданман жолында,
Көзимнен ақты қанлы жас,
Айпаршаныц тап өзи,
Ғошшақларым, гүўлеп бас.
Алдын баслаған сәрдарлар,
Қумар көзге қардарлар,
Айпаршаныц өзи екен,
Ғайрат сал, тутьщ палўанлар,

Қайырмай басын кеседи,
Қыздьщ кеўили тасады,
Бедеўи қайнап йошады,
Қалмакдар ғаўлап басады,
Туттырмайды Сандал ат,
Алып-алып қашады,
Қашып жүрип Айпарша,
Сайлап-сайлап шаншады.
Айпаршаны мергенлер,
Атпаға көзи қыймады,
Атпаса қыз туттырмады,
Ақылынан сасады,
Тум-тусынан қамады,
Дәслер бермей турады,
Айпаршаны туталмай,
Есабы жоқ көп қалмақ,
Апыр-топыр болады,
Қашып жүрип қалмаққа,
Керилип найза урады.
Әйне песин ўағында,

Калмткптр Оискы шОицы,

Айпарша үстем болады,
Байлаған белге потасы,
Шектирген жәбир-жапасы,
Кеселеп шықгы алдынан,
Шөлистанда дос болған,
Поса берген атасы.
Айпаршаны таныйды,
Иши отгай жанады,
Баба шаўқым салады:
Ат шапқан майдан тақырлар,
Кмрымсью «ал ша гырлар,

Айпаршажанньщ тап өзи,
Қашагөрмен, батырлар.
Аттын жалын таранлар,
Нәзер салып қаранлар,

Арғымағы киснепти,
Үстиндеги липасын,
Қара менен тыслапты,
Нашарлығын соннан бил,
Қолында бар ақ найза,
Шеп жағынан услапты.
Найзасы қаннан тап алды,
Батыр қасынан жай алды,
Қаша бермен Мәспатша деп,
Сары ат минген ол ҳаялды.
Аддап келтирдим узақ жолдан,
Тири тутыц келсе қолдан,
Айпаршаньщ өзи екен,
Мәспатша деп ҳеш тартынбащ
М инген бедеўлериц шабар,
Кеўилим қашан қарар табар,
Б ул ж ағы нда к ө р и н б е й д и ,

Мәспатшасы өлген шығар.
Мына сөзди еситип,
Тартынып турған көп кдлмақ,
Әсте басып анлады,
Қулағын салып тындады,
Сьщсылаған сестинен,
Қыз екенин ацлады.
Қайтадан жетти қалмаклар,
Ҳаўлықпады, қорқпады,
Айпаршаны айланып,
О н сегнз кзтзр курсады.

Қыз ортада қалады,
Басына күнлер туўады,
Айпарша басқы табады,
Өлерин нашар анлады,
Яратқан деп жылады,
Көзде жасын булады.
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— Халық әйлеген қудайым,
Ашылмады талайым,
Нашарлығымды ойламай,
Өлеримди байқамай,
Бул ислерди басладым,
Өзиц қолла, кудайым.
Қаяқгасац, Мәспатша?
Қоллағай сени Жәбирайыл,
Бийпатма бергейсен, қол,
Гәхц оцымнан, гәхц сол,
Мәспатшаға қуўат бер,
Ҳүммет еткен я Расул.
Сол ўағында Мәспатша,
Алдына серлеп қарады,
Айпаршадай ярыны,
Енди ортада көреди,
Өлерин батыр биледи,
Шашырап жайдан турады,
Садағын белге иледи,
Қублаға басын қаратып,
Жалына қол тийгизбей,
Зәцгиге батыр ширенип,
Мәнжүн атқа минеди.
Ат кекилин өремен деп,
Өзим өлмей, Айпарша,
Сени жаўға бермеймен деп,
Жолында мен қурбан деп,
Минип аттын белине,
Пай тигип батыр геллесин,
Айпаршаныц жолына,
Жаўларға атты қояды,
Көргеннин кеўли толады,
Мәспатшаны көргенде,
Есабы жоқ көп калмақ,
Қус урған қара торғайдай,
Апыр-топыр болады.
Оқ өтпейди гөзлеп атса,
Шыдамайды буғып жатса,
Қалмақ пенен қарсыласып,
Саўаш курды Мәспатша.
Басқы тапты көп аламан,
Ат ойнатты мәрт палўан,
Қалмақ пенен қарсыласып,
Саўаш етти бул палўан.
Урыс болды шәпиресте,
Шақыр-шуқыр қылыш сести,
Қалмак пенен қарсыласты,
Қырғын болды майданда.
Көргенлер естен танғандай,
Еситкенлер тан қалғандай,
Қалмақ пенен қарсы турып,
Саўаш етти инанғандай.
Кимди алмаған ялғаншы,
Қарсыласты кейин қайтпай,
Намазлыгер болғанша,

Қатты асықгы Мәспатша,
Айырып ярын алғанша.
Уллы дүпенлер атылды,
Көрмеген ерлерге шатылды,
Мылтықган шыққан түтинге,
Ай менен күнлер тутылды,
Намазшамнын ўағында,
Басқы тапты көп қалмақ,
Мәспатшадан утылды.
Бағлардьщ гүлин шайлады,
Қолында қылыш жайнады,
Намазшамнын ўағында,
Тақ келе алмай күшине,
Есабы жоқ көп қалмақ,
Серпилип кейин қайтады.
Жайға тақты гиристи,
Таўыса алмады бул исти,
Нешше мын жаннан кешти,
Намазшамньщ ўағында,
Айырып алды қалмақган,
Айпарша атлы бийбишти.
Жүзлери гүл-гүл жанады,
Қалмакқа ўайран салады,
Намазшамньщ ўағында,
Айпарша атлы ярыны,
Айырып жаўдан алады.
Саўыт кийип сайланды,
Намазшамньщ ўағында,
Мылтықгьщ жолы байланды,
Әйне қуптан ўағында,
Ярын ертип Мәспатша,
Ол кейнине айланды.
Мәнжүн аты желеди,
Ерлерден асқан ер еди,
Әйне жатар ўағында,
Ярын ертип Мәспатша,
Дәрбент жолға келеди.
Дәрбент деген табан жол,
Ғарғағанға жаман жол,
Мәспатша атын тутады,
Батыр аман өтеди,
Қарап турьщ, халайық,
Қызға нәўбет жетеди.
Айпарша атын тутқанда,
Отыз мерген буққьща,
Он беси еди онында,
Он беси еди солында,
Буққы таслап жатады,
Тап қолтықгын тусы деп,
Жан шығарын усы деп,
Ендиги керегиц сол деп,
Айпаршадай сулыўды,
Мергеғшер байлап атады,
Сом жүректен төменирек,
Қабырғаны қақ жарып,
Зецбирек оғы өтеди.
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Саўытлары сөтилди,
Туўры оққа тутылды,
Бели жайдай бүгилди,
Көзинен жасы төгилди,
Кдбырғасы сөгилди,
Аўзынан қанлар төгилди,
Ықгыяр кетип өзинен,
Ат үстинен жығылды.
Жәрдем берип Сандал ат,
Айпаршаны жықпады,
Жалы менен сүйеди,
Кейнине қарап жығылды,
Бөктериўи менен сүйеди,
Айпаршадай сулыўдан,
Шықпай турып тәннен жан,
Адамнан ақыл жәниўар,
Алып кашты ортадан.
Сол ўақгында Мәспатша,
Артына мойнын бурады,
Ярына көзин салады,
Катты шапқан ўақтында,
Айпарша естен танады.
Оқ тийгенин Айпаршаға,
Мәспатша анық биледи,
Ол кейнине айналды,
Өлимге өзин сайлады,
Ярына қатан қыйналып,
Урысқа және сайланды.
Атгы қойып Мәспатша,
Айпаршаға келеди,
Жарадар қызды өцгерип,
Ат қосарға алады,
Бедеўди жолға салады,

Еки атты сабалап,
Жолға рәўан болады,
Тебицгиге тер қатып,
Тепсине алмай барады,
Айпарша аўыр жаралы,
Дем алалмай барады.
Қулан басына күн туўса,
Қодығына қарамас,
Ер басына күн туўса,
Етиги менен суў кешер,
Ат басына күн туўса,
Аўызлығы менен суў ишер,
Деген сөз бар бурыннан,
Жарадар қызды өнгерип,
Сандал аты қосарда,
Мәспатша қашып барады.
Күни-түни жол жүрди,
Қыйынға өзин көндирди,
Сағым менен өндирди,
Жарадар қызды өнгерип,
Өз басына тенгерип,
Қалмақгы женип менгерип,
Үш күн жоллар жүреди.
Ат шомылып терлерге,
Бәс бармекен, халайық,
Сондай ис қылған ерлерге,
Мәнжүн аты болдырды,
Атлар шаўып өрлерге,
Үш күн жүзи толғанда,
Шашырап күн шыққанда,
Жарадар қызды өнгерип,
Келди дейди Мәспатша,
Алатаў деген жерлерге.

Мәспатша Алатаўды аралап кетип баратырса, бир булақ гүмистей жалтырап ағып атыо жети
тәрепке тарап. Мәспатша оны көрип: - Бул булақ болмағай, өткенлердин мәканы болғай Бир бәледен
К^ыддым, енди аддымды кудайым ашқай, усы жерде бир майдан демимди алайын а т л а р ы ^ н
суулаиын, ярымнын халынан хабар алайын. Ярым өлген болса, усы булақгьщ бойына ақ жаўып
арыу кепинлеп, өз қолымнан қойып, жалғыз өзим-ақ елиме қайтайын, - деп қыял етти Атьшан
түсти, сауытларын шешти, Айпаршаны бир шынардьщ саясьща жатқарды, бедеўлерди алысыраққа
шынарлардан саясына қацтарды, сарыжайын бир шынарға қыстырды, өзи хәм барып шынапдын
саясына боиын таслады. Нешше күн сегбир етип, нешше күн уйқыламай, ат қаққан батыр бирден
си қатты. Күн шыққанда жатып еди, келеси тацныц алдына дейин жатты
т , , " ИР мәҳәли Айпарша шоршып оянса, оқгьщ тийген зарпы менен иши қызып, шөллеп атьш екен
нлаиы кеуип, өлер ҳалаткз келген екен. Мойнын созып жән-жаққа караса, Мәспатша қаннан
ш а й г а п о т ь Г " УИКЫЛаП жатырғань,н көрдн- А *"*’™ енбеклеп ярыньщ касына барды, басын
~ ЯрЬШ’
жайдан’ жатқанын кула майдан, айығьщ уйқыдан, хабар альщ ҳалдан көоген
үргинин шықты ма ядтан, шығып един қандай жайдан?! Қалмақ бизди атгы қос қабырғадан ок
бИЗДИ аИрЬШМас ®әлеге шаггы’ тилим танлайыма қатты, жаныма батгы. Айтқанымды аўыр
көрмесен, ағып турған булақган бир кеса суў берсен нетти.
^ Р
Еситип буны Мәспатша жайынан ырғып турды, жуўырып қасына келди.
Амян р„р'аТ а ЯРЬШ’ жоқлур сабыР ^Рары м , сенсен менин гәўҳарым, нешше жыллар тартгым зарын
Аман елге барсам, сенин менен дәуран еүрсем, так үстинде отырсам да, сенде болсыГыктьшрым
Керегин бир кеса суу бодса, мийрнн кдньш жүре ме, канбай ж ү £ ме, „ е ш ^
ат и ™
рын
балздаи кесалап суў тасып жүре ме. Тасаддык сеннен б„р жаным, дежетнн б ^ к е с ™
”
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мейлидше ишип, мейлиқше каныц, — деп, еки қолын бир қолына, еки аяғын бир қолына услап
кызды көтерип, ағып турған булаққа батырып-батырып алды. Сол ўақга Айпарша суўға мантығып,
кәхәрленип зар жылап, наданлығын мойнына койып, бир зат айтып турған усайды:
— Ессиз ашықдығым көзим қыймайды,
Ғайрат күшин таўда-таста турмайды,
Батыр анкаў, ярым жүдә надансац,
Ҳәр бир исин ҳеш бир нырққа сыймайды.
Жарақ асып, белге садақ буўар ма,
Залым қалмақ қастын тигип қуўар ма,
Қылған исиц ҳеш бир нырққа сыймайды,
Адам улы сондай надан туўар ма?
Ақылым бар, бир айыбым нашарман,
Шуғылдыц сөзине инанып тасар ма,
Анқаў ярым, сондай надан болмасац,
Жаралыны суўық суўға басар ма?
Кийип саўыт әрман менен шайлар ма,
Шуғыддын сөзине ерип нанар ма,
Ярым сени надан демей не деймен,
Жаралыны суўда сарсац әйлер ме?
Мәкан алыс қалды, еллериц қайда,
Буннан былай жанныц сөзине инанба,

Тири болсам, буннан былай тилегим,
Пәнди-нәсиятым, жолынды анла.
Мен жылайман әрман менен зар-зар,
Себеп пенен болып едим дуўшакер,
Буннан былай менин айтқан тилим ал,
Ақ сийнемде мерген атқан жарам бар.
Әрман менен қызыл жүзлерим солды,
Достым жылап, душпанларым шад болды,
Абырай барда атланбақтыц ғамын қыл,
Қыяметлик пирин келер ўақ болды.
Мени көргенлердиц болар ақылы лал,
Батыр өлсе, талан болар дүнья-мал,
Қыяметлик пирин келер ўақ болды,
Турғыл ярым, бедеўлерден хабар ал.
Мен қарап жыладым жолдыц дүзинен,
Әрман менен қан ақпасын көзимнен,
Нәсиятым, тур жайьщнан, тез атлан,
Залым қалмақ қуўып келмесин изицнен.

Мәспатша қыял етти: — Енеғардыц баласы, макул сөзлер айтады, ойлап көрсем, тап кеўлимдеги,
ойдағы. Ҳаял дегеннин бир айтқаны келмесе, бир айтқаны келер. Егер айтқаны келе ғойса, бағана
айпадым ба деп изимнен сирә қалмас. Қулақ қойып салсац ес, шынында айтқаны ырас, мениц бул
жатқаным болмас, жаў-жарағымды тақлап, бедеўлерди суўлап, тезден атланбағанда болмас, — деп
шашырап жайдан турып, Мәспатша жуўырып бир төбенин басына шықгы. Ж ән-жағына қараса,
Шәрдене баба жасырынып келип, шынарға қыстырып қойған сарыжайдын гирисин кесип, жана
хашпаға қолайланған екен. Мәспатша көзи түсип, қатгы қәҳәри келип, түклери тебендей шаншылып,
кдйрылыўға пурсат жоқ, Мәнжүнге қарғып минип, ақ найзаны қолға алып, «сени өлтирмесем, я
өзим өлмесем, достым душпаным болсын» деп бабаны қуўады.
Мәнжүн атты оцғарып,
Бабаны сонда қуўады,
Басына күнлер туўады,
Қуўған жери бабаньщ,
Қырғыздьщ Алатаўы еди,
Байталдьщ изин алады,
Керилип қамшы салады,
Атына қамшы басады,
Бабанын қылған ислери,
Қатты әрман болады.
Мәспатшадай батырдьщ,
Иши дәртке толады,
Ғамгүн толып ишине,
Сарғайып батыр солады.
Астына минген бедеўи,
Кулаққа терлер алады,
Елес-елес алдында,
Бабаны көзи шалады,
Енеғардын бабасы,
Жеткермей қашып барады.

Ат кулақган тер алды,
Секиргенде майданда,
Танап ярым жол алды,
Сол бабаныц кейнинен,
Қәҳәр менен ат салды.
Шамал турып онынан,
Қамшылап онлы-солынан,
Мәспатша қуўып баратыр,
Сол бабаныц соцынан.
Талқан етип таўы-тасын,
Билдирип белгили қасын,
Енеғардыц бабасы,
Ашып кеткен арасын.
Намазлыгер ўағында,
Аныкдап көрди кдрасын.
Қарасын оныц көрген соц,
Мәрттиц кеўли тасады,
Атына қамшы басады,
Астындағы Мәнжүн ат,
Омыраўдан көбик шашады,
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Жер танабын қуўырып,
Сол бабаньщ кейнинен,
Танап ярым барады.
Әйне күнлер батқанда,
Найза салым қалады,
Дәли кеўили тасады,
Батыр қайнап йошады,
Намазшамнын ўағында,
Қуўып жетип бабаны,
Кэхәрленип шаншады.
Канатынан кайрылып,
Т уя ғы н а н май р ы л ы п ,
Лндай-андай қараса,
Шаныштым деген бабадан.

Тағы қалды айрылып.
Атқа тумар тақпады,
Мәртке сапар жақпады,
Ҳайран болды Мәспатша,
Ш әрдененин өлигин,
Ҳеш бир жерден таппады.
Душпанньщ өшин алалмай,
М әрт кумарын тарқатпай,
Ҳайран болды Мәспатша,
У сдап ади и

Бууынба-буўын шабалмай,
Жән-жағына қарады,
Шаптым деген бабаны,

Ҳеш жерлерден табалмай.

Мәспатша бабаны табалмай ҳайран қалды, иши оггай жанды. Бабадан және айырылып каллы
б° ЛЫП’ ыаиданда қалды- Сол жеРДе бир заман дем алды. Ерте тура тац атгы Намаз уакта
атыр бир төбенин басына шығып, жән-жағына көз салды. Айпарша қалған Алатаў булдыр булдьго
™
6^’л я Г 3 КӨЗИ Г У * Яры ЯДЫНа ^ СИП’ қайтаўыллап кейинге ат салда Х м Т е з ^ П р ы
кдлған булақка келди. Ҳабар алса, Айпарша яры жоқ, Сандал аты да жоқ, жаў-жарағы да жоқ Бабахан
ап 'П
ШПери менен қелтип, Айпаршаны бенде етип, Сандал атгы олжа етип адып кеткенине күн
рым күн болған екен. Шәрдене баба батырды аўлаққа шығармақ ушын ҳийле менен АтатяҮлы
^налып, алдында кашқан екен. Мәспатша бабадан утылып, дәртинен қан жутып, пушайман етипш ДПТе ярымиын сөзин неге алмадым, бабаны өлтир деп жалынғанда неге айтқанын қылмадым
Шағыр таудын үстинде бабаны майдалап шаўып, жолыма неге рәўан болмадыГ - де^аҮыты н
ИШИНеН қииип’ садағын белине илип, Мәнжүн атқа қайтып минип, қарағай найза өнгерип әпеби
оаҮага болыИП’ бСДеуДИП басын онгарып' кайырып жолға салып, қалмақгыц сүрдеўин алып’ жолға
рауана болып, атына қошемет урып, Бабаханньщ кейнинен куўып баратырМен оқыған пешенемде барды хат,
Ярымнан айрылып, болдым биймурат,
Жеткерегөр жарадардьщ кейнинен,
Бир қостарлық етид бизге, Мәнжүн ат.
Әрман менен ишим толы дәртим бар,
Ярымнан айрылып, болдым пәнтқумар,
Тезден жеткер жарадардыд кейнинен,
Бир садыкдық етид бизге, жәниўар.
Әрман менен ағар болды көз жасым,
Қалдырмай мен бастым таўлардыд тасын,

жетщ> жарад&ршн кейш ш ен,
Бир яқшылық етиц, Мәнжүн жәниўарым.
Жүрегимде кетер болды әрманлар,
Жалғыз едим, неге жетер пәрманлар,
Тезден жеткер жарадардьщ кейнинен,
Бир пәрўаз ет бизин ушын жәниўар.
Ғапыллықта қайтты тасқынлы пәтим,
Залым қалмақ бузды кеўлимниц шадын,
Тезден жеткер жарадардыц кейнинен,
Бир алып уш ҳәмдам атым, қанатым.
Сол сөзлерди айтқанда
Қошеметке шьщамай,
Астына минген Мәнжүн ат,

Ҳаслы ҳайўан демесец,
Артқы аяғын тиреди,
Алғы аяғын кереди,
Қуйрыкдарын таррашлап,
Майдағща ойнай береди.
Питкерди мәрттиц буйрығын.
Қайтпай дойнақ урады,
Мәрттиц минген жүйриги,
Қуба үйректей қалқады,
Сарыбас куўдай сарқады,
Шери мәрттиц тарқдды,
Орпац жерде ойнады,
Кумлы жерден ырғьщы.
Танабын шөлдиц тартады,
Ушқан қустай елеслеп,
Гә бир жерде жортады,
Қысыр жылан курсакды,
Нағыз алмас туяғы,
Сақтыяннан қабақлы,
Қайшыланған кулакды,
Кеўилин алып батырдыц,
Қайтпай урды дойнақгы.
Табаны тасқа тақылдап,
Езиўлиги сылтылдап,
Қуўысканы шырпылдап,
Ш оқлықган аққан қара тер,
Тебингиге тырсылдап,
Ҳазар бермей батырға,
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Аққан суўдай жылыслап,
Алдына қарап тынланып,
Алғыр қустай жалтанлап,
Жол силемин алады,
Оқ жыландай ысырылып,
Майданда сегбир қылады.
Арқадан жаўған қардайын,
Бөлек-бөлек қалады,
Кдршығадай қайқайып,
Гә ушып, гә қонады,
Таскан суўдай елеслеп,
Танабын тартып келеплеп,
Гәўхардай көзи жанады,
Қос қулағын қайшылап,
Тас төбеге алады.
Сегбир тартып майданда,
Үш күн жоллар жүреди,
Таза терге шомылып,
Шарап болып ағады.
Қаныркаған бүркитгей,
Қаны ишине тартылды.
Мийнети мәрттин артады,
Керип басқан қара тас,
Зенбиректей атылды,
Баскан изи майданда,
Ошақ орны қазыдцы,
Қаны ишине тартылып,
Омыраўы жазылды.
Сегбир тартып Мәспатша,
Майданда жүрип барады,
Ылғал урып күн-түни,
Акша жүзи солады,
Жаны төзбей Айпаршаға,
Асығып жүрип барады,
Атланғалы Мәспатша,
Бес күн жүзи толады,
Мойынын созып майданда,
Аддына серлеп қарады.
Ат кекили өрилди,
Бағдан гүллер терилди,
Әйне песин ўағында,
Қалмақлардын тозаны,
Елес-елес көринди.
Ат шапкан шөлдин майданы,
Жети күн өтти арадан,
Мәрт сергиздан болғалы,
Нәзер салып караса,
Булдыр-булдыр көринди,
Қалмаклардын тозаны.
Ат шаўып жолдын түзинен,
Ыкгыяр кетип өзинен,
Тоғыз күн жүзи толғанда,
Әйне күнлер батқанда,
Қуўып жетти М әспатша,
Қалмақлардын изинен.
Аттьщ жалы өрилди,

Қатты жедел берилди,
Адамзатқа сездирмей,
Буккы таслап жүреди,
Намазшамнын ўағында,
Көп жығынға киреди.
Ҳийлеси мәрттин асады,
Кеўили қайнап йошады,
Әйне қуптан ўағында,
Жығынға араласады.
Бек саўытын кийеди,
Ж аў-жарағын сайланып,
Күшин белге жыйнады,
Ат бүркитгей шырпынып,
Қабағын батыр үйеди,
Әйне жатар ўағында,
Есабы жок қалмақгын,
Бир шетинен тийеди.
Ат шапқан жоллар қыяды,
Ашыўланып-арланып,
Батыр қанға тояды,
Әйне жатар ўағында,
Есабы жок жығынға,
М әспатша атлар кояды.
Ай жағынан тийеди,
Айқай-сүрен салады.
Күн жағынан тийеди,
Күнде сүрен салады,
М әспатшаньщ наласы,
Дағы-дашқа толады,
Есабы ж ок жығынға,
Жалғыз өзи Мәспатша,
М ын кисидей болады,
Ғапыл жатқан көп қалмақ,
Бир бәлеге қалады.
Есабы жок көп жығын,
Дәслер бермей турады,
Оннан-солдан М әспатша,
Керилип найза урады,
Алдын кырса калмактын,
Арты ғаўлап басады,
Артын кырдым дегенде,
Алды нурлап толады.
Қылышқа канлар қатылды,
Нешшеге әжел шатылды,
Қалмаклардын геллеси,
Салғам киби атылды.
Ат баўырынан қан болды,
Әжептәўир шац болды,
Елге душпан келди деп,
Толы журтка дан болды.
Майданлар өликке толды,
Қурт ойыны қурылды.
Қайғылы сазлар урылды,
Дойнағына қан тийип,
Тулпар бийжай урынды,
Исфиҳаны қылыштан,
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юшв®Есапсыз қалмақ қырылды.
Жайға тағып гиристи,
О дтрилм ий

М әртке сапар жақпады,
Тан атқанша ат салып,

Оул и с т и ,

Ган, агқанша ат салып.
Табалмады ҳеш жерден,
Айпарша атлы бийбишти.
Аткд тумар тақпады,

Ҳеш бир жерден таппады,
Әйне сәске ўағында,
Тац атқанша ат салып,
Зорға тыныш табады.

Ат баўырынан қан болды, зәцгиликтен сел болды, не бир таўдыц қары мысал дәрья-сел болды
сол Айпарша себеп болды.
Бабахан патша сол ўақга «жәллад!» деп қышқырды. «Дат!» деп үш жүз жәллад алдына тайын болды.
- Айпаршаныц көзин байлац, сийнелерин дағлац, қолын артына бәнт етиц, бәлент төбеге
шығарын, Айпаршаны шалъщ, өкпе-жүрегин суўырып альщ, суўық суўға басьщ, урыс басылсын
кереги Аипарша болса, өлтириц де тыныц, — деди.
Жәлладлар ҳәмирин коллап, Айпаршаны бәлент төбеге шығарып, қолын бәнтлеп, еки көзин
баилап, соимаға қолаилады. Айпарша өлетуғынына көзи жетги. Сонда ол жәлладларға карап арзыўауҳалын аитып жылап турған усайды:
— Қазан урып бийўақ гүлим солмасын,
Мендей нашар ялғаншыға келмесин,
Зәрре еглен, қурсап турған пашшаплар,
Ҳеш бир адам мендей мунды болмасын.

Уақгы болса, қус ушады уядан,
Батырлар туўады ҳасыл анадан,
Еки дүнья ярьщыздан ырза бол,
Жаў қолында өтер болдым дүньядан.

К еқ жаҳанлар болды бүгин бизге тар,
Ата-анамды бир көрмеге болдым зар,
Ҳешбир адам мендей мунлы болмасын,
Улы-қызьщ барды сениц, пашшаплар.

Әрман менен көзим салдым изине,
Ҳеш ким қулақ салмай айтқан сөзиме,
Өтер болдым бүгин пәний дүньядан,
Төрем, ыразы бол менин өзиме.

Қара шашым бештен таллап тарайын,
Арзыма қулақ сал, ырза болайын,
Көзимди аш, қурсап турған пашшаплар,
Ярым менен ырзаласып қалайын.
Әрман менен қара шашым өрейин,
Тәғдиримди қудайымнан көрейин,
Көзимди аш, қоршап турған пашшаплар,
Ярым менен ырзаласып өлейин.
Рәҳим әйледи көзинде жасты,
Нашардыц сөзине ақылдан састы,
Қабыл етти Айпаршаныц тилегин,
Жәллад Айпаршаныц көзини ашты.
Әрманы көп, қазанлы астай қайнады,
Өлимге усынды, өзин сайлады,
Ҳеш бир жерден Мәспатшаны көре алмай
Ғайыбана ырзаласып сөйледи.
— Ўақгым толды, таярландым мен оқка,
Әрман менен өлер болдым қалмақга,
Бул дүньяда ярыц сеннен айрылды,
Ярьщызға ырза болыц Мәспатша.

Қалмақ алар болды менин жанымды,
Тыцламады айтқан мынаў зарымды,
Саған айтар пәнди-пәнди зарым сол,
Алғайсан қалмақган нәҳақ қанымды.
Белиме байлаған зерли пота ма,
Баян әйле шеккен жәбри-жапама,
М еннен дуўай көп-көп сәлем айтагөр,
Дуўай сәлем қайын ене, кайын атама.
Ашылмаған бәҳәр бағда лалама,
Душпан ўайран салды мурат қалама,
Аман қайтсан меннен дуўай көп сәлем,
Бийкешлер, абысын, қайын енеме,
Ш алқып ат шаппадым таўдьщ сыртына,
Келин болып түсе алмадым журтьща,
Көрмесек те ыразы болсын бизлерге,
Қатар қәйним, өз тендесиц, достыца.
Үйрек қонып, ғазлар жүзген көлимде,
Нашар султан дейди туўған елинде,
Бул дүньяда әрман менен айрылдық,
Енди қосылғаймыз мәҳшер күнинде.

М әспатша ярыныц бул сөзин еситип, Айпаршаньщ өлетуғынына көзи жетти. Жеккелик келип
өзинен ықгьшр кетип, ярдан гудер үзип, Мәспатша турып ойланды: - Болса-болмаса да ярым
өлетуғын болды. Айпарша өлсе мен мыц жеринен ғайрат салып урысқанымныц не дәркары болды?
Қалмақгьщ маған салып турған ашыў-ҳийлеси болмасын, урысты тоқгатсам, тәўекел, қоркқан болып
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арасынан шығып қашсам, қарам шөгип узап кетсем, қашқанымды қалмақ көрсе, Айпаршаныц
өлмеўине себеп болмаспан ба, — деп урысты тоқгатып, аттын, басын бурып, ортадан шығып қашты.
Сол ўақытта Бабахан серлеп, жоқарыдан М әспатшаньщ изинен қараса, қарасы шөгип, елес-елес
кдшып баратырғанын көрди. Хан ўақты хош болып, қашқанын билип, жәлладларды шақырып:
—Айпаршаны өлтирмен,, алдыма алып келиц! — деген ҳәмир етти.
Жәлладлар Айпаршаньщ қол-аяғын босатып, төбеден түсирип, төрт жүз қалмақ Айпаршаны
ортаға алып айдап киятыр еди.
Айпаршаньщ жүзинде жети қат нықабы бар еди. Ғапыллықга баўы үзилип, түсип кетги. Сол ўақта
бултган ай арылған янды жүзи әлемге шуғла берди. Бабахан буны көрип, ақылын алдырды. Айпарша
қыз болғанда нешик қыз, ақ мандай, бадам қабақлы, пистеден жупқа додакды, көргенлердиц иши
дағлы, орта бойлы, кеқ қушакды, жәҳанда атакды өзи, жети ыкдымда бир өзи, жанды алған қара
көзи, шийрин сөзли, бийдай рен,, арыў жүзли, еритер қылығы-назы. Басарына еринген, нар текедей
керилген, шашлары өрилген, жүзин көрген жигитлер дийдарына берилген, жутқан асы тамағынан
көринген. Өқиринде лалы илгек жайлы-жайда илинген, жүзлери мәлек-мәлек, ҳасыл ҳинжилер
тағылған, жегдесин қыя жамылған, ҳасыл паршаға малынған, иши оттай қамылған, бир гәплескен
жигитлер шынты менен бенде болған. Байларда жорға, кулағында гәўҳар сырға, нәкағща болмаса,
ондай қыз келген емес бул жаҳанға. Патша менен ханларға, ылайыкдур сәўер ярға, жүзин көргенлер
Айпаршаньщ, өзин иркип турды зорға. Ўақгы хош болып Бабахан, өмирине болды ырза, ашыкдығын
билдирген, көргенди ерксиз күлдирген, көзи түскен жигитлерди ерксиз тартып бүлдирген. Көзиц
түссе көзине, он еки ағзан ийдирген, қыльпғы менен сүйдирген, қайраўдағы жекке ғаз, мерекеге жүдә
саз, жуқа жүзли сәрўиназ, жетик молла билимпаз. Бармакдары пилтедей, шынар келбет, тырнағы
жез, еки аўыз сөйлескенге үш ай тоқсан болар жаз, бурын ўақга болмаса, бул мәҳәлде келгени аз.
Әрманы жоқ салғанлар көз, арыў жүзли әнар гүмбез, көрсен әрман қалмайды ҳеш. Жүзи түскен
болар бийхуш, сизге айтқан тәрип емес, мына беш күн дүньяға бундай қызлар келген емес. Сол
бийнеде қыз екен.
Дийдарын көрип Бабахан, ақылы лал болып, жорғаньщ басын бурып, ат үстинен ынтығып, қыз
мойнына қол салды. Айпарша ханньщ қольш қағып жиберип, мәккарлығын асырып, ханнын кеуилин
тастырып, дәлиллеп бир сөз айтып турған усайды:
Орынсыз көп жәнжел, салдьщыз урыс,
— Бенделиктен ақылым болды менин лал,
Болмайды урыста көп қарап турыс,
Яр ышқынан талан болды дүнья-мал,
Майып болып түсип турман қольща,
Бир-еки аўыз сөзимиз бар, айтайық,
Еткен исин, патша, сенин надурыс.
Журт ийеси, сөзлериме қулақ сал.
Ғапыллықта бизди мергенлер атты,
Қудайым айрылмас бәлеге шатты,
Бир-еки аўыз сөзимиз бар, айтайық,
Сөзиме қулақ сал, Бабахан патша.

Қәтелессем, тақсыр, тилим тартайын,
Рухсат ет, мен елиме қайтайын,
Жаралы боп түсип турман қольща,
Тындасаныз, сизге соны айтайын.

Мен жылайман, әрманым көп зар-зар,
Болғаным жоқ өз журтыма гүнакар,
Рехим етин, журт ийеси патшайым,
Ақ сийнемде мерген атқан жарам бар.

Дузьщ тартып түсип турман қольща,
Мерген атып жара түсти тәниме,
Менде аны қ кеўлин болса, Бабахан,
Ҳүрметлеп алып бар бизди елине.

Жүзим көрип әрман менен шайлайсан.
Ғазап етсен, тартып қолым байлайсан,
Қыял етсем, адамзатқа туўры емес,
Жол үстинде қоллар салып ойнайсан.

Шыдамадым оқгын ашшы зәҳрине,
Өзин патша, ким тоқгамас қәҳрине,
Менде анық кеўилин болса, Бабахан,
Ҳүрметлеп апарын бизди шәҳәрине.

Көрди оны сапта турған халайық,
Исинизди көпшиликке салайық,
Бала янды жол үстинде ойнайсан,
Дурыс болмас патшалыққа ылайық.

Узақ жолға бедеў атлар шаптырын,
Қыз алдым деп, елге дабыл қақгырьщ,
Ҳиззетлеп апарьщ бизди шәҳәрине,
Тәўиплерге бул жарамды бақтырьщ.

Қарақалпақтын бир урыўы қыятты,
Ойлансаныз, данқын журттан зыятты,
Көпшиликте қол урасан бизлерге,
Ойлап көрин, патшалыққа уятты.

Ҳасыл менен кийиндирин бойымды,
Перийзатқа мегзет жигер-сойымды,
Сол жарадан денем саат тапқан сон,
Бер халқьща уллы байрам-тойынды.
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Саўаш күни ат куйрығын түйдирип,
т 0йын ада болғаннан сон Бабахан
Шадлантып ииниме сарпай кипдирип,
Алын биздн дддал иеке кыйдырып.’
Ьабахан Аипаршаньщ дәлилинен утылып, сөзи кеўлине коныгг
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жасауъшлар пош-пошлап, ҳиззет-хүрмет пенен Бабахан патша жол баслап, Айпаршаны каласына’
алып оарды. Қалаға жар шектирди:
— Мениц сорамағымда атақлы тәўип болсац, нәзеркәрда болсац, китапхан-кушнаш болсац, ҳәким
болсац, мениц алдыма кел. Айпарша ярымды бақсац, жарасынан жақсы қылсац, неше түрли инам
менен, ҳәр қайсыца бир журттыц ҳәкимлигин беремен, — деп халқына дағазалады.
Сол хабарды еситип, жетер жерден уллы тәўиплер келди. Ойласық салып, тәўиплер ерекке ақ
отаЎ сазлап, Айпаршаны отаўда қырық күн бақгы, түрли дәрилер жақгы. Арадан қырық күн өткенде
Айпарша кеселинен сағат тапты. Бабахан куўанып, «Айпарша кеселинен айықты» деп шадланып,
қапа кеуилин хошлап, халқына пөплик шашып, уллы той баслады. Елин толықжыйдырды, топарлап
маллар сойдырды, мен-мен деген ерине дара табақ қойдырды.
Қырық биринши күни Айпарша кеселинен айығып, майданға шығып турса, қалмақтыц жас
жигитлери шоқ-шоқ, топ-топ ылақ ойнап жүргенин көрди. Айпаршаныц басына күн туўды. — Өз
жибиме шатьщдым, шылбырға беккем оралдым, бул қалмақ, әлбетте, өзимниц ўәдем бойынша мени
алыў ушын той берип атыр. Тойы ада болған соц, айтқан ўәдец қайда деп дәлилге тутып, некемди
қыйып, маған қол урар. Бул зацғар маған қол урса, бетиме жара салса, өлдим не, Мәспатша келди
не, өлди не, Айпарша зая болса? Тәўекел, мен қарап қалмайыц, патшаға барайын, Айпарша атым
курымаса, бир мәккарлық қылайын, патшаны алдайын, инанғандай бир дәлил айтайын. Сандал
атымды, қарыў-жарағымды сорайын. Ел-елатым, ярым ушын және бир қарыў салайын. Сөзим
тынданбаса, айтқанымда орынланбаса, қазаға ыразы, әзелге қайыл болайын, — деп, түрли сумлықты
ойлап, кеуиллерин дәрт жайлап, зығырданы қайнап, өтирикке бел байлап, жайынан турып шашырап,
таўыстай таранып, көргенлердиц ақлын алып, патшаныц жанын жағып, үйден шығып кыя бағып,
жилўа менен қасын қағып, таўланып саллана басып, мәрдана көшип, сийнесинде лалы илгек
бойларына жарасып, патшаныц бәргасына келди. Сарайдыц қапысын ашып, патшаға сәлем берди.
Патшаға кеўили жарасып, көрген бийҳуш болып қарасып, патшаныц ақылын алдырды. Айпарша
жән-жағына қараса, жығын қуралып атыр, сазенделер түрли сазлар урып атыр. Сол ўақта Айпарша
патшаға қарап не жуўап айтқаны:
— Қалай болды, ханым, бизиц ҳалымыз,
Әрман менен талан болды малымыз,
Ашығыцныц бир-еки аўыз арзы бар,
Кулақ салып тында буны, ханымыз,

Алыстан көринген таўлардыц тасы,
Әрман менен өтти он сегиз жасым,
Сендей патша мендей сулыў қыз алса,
Болмаймекен түрли ойын-тамаша?

Шатыраш кийсем, куп жарасқан бойыма;
Ҳешким тай келмейди ақыл-ойыма,
Айпаршаныц сөзлерине кулақ сал,
Себеп пенен түсип едим қолыца.

Оц қолыма салған тилла жүзигим,
Кимге айтарман бул кеўлимниц бузығын,
Сендей патша мендей барна қыз алса,
Болмаймекен түрлй ойын-қызығыц?

Таза сарпай куп жарасқан бойымды,
Қарап турсам, қызығы жоқ тойынды,
Сендей патша мендей жақсы қыз алса,
Болмаймекен түрли қызық ойыны?

Дәўиринде, ханым, өсип-жайнайын,
Дәрдим кетип, қазанлы астай қайнайын,
Айпаршаға руқсат ет, ханымыз
Өз тойымда өзим ойын ойнайын, — деди.

Бабахан патша:
Ҳа, Айпарша ярым, сенсец сабырыў-қарарым, шын кеўлимнен қардарым, тақ үстине отырсам
да, сенде болсын ықгыярым. Тойда гүрес, ойын, масқарапаз, сазенделер, гөйенделер, баламаншы
- түрли ойын курылып атыр. Ярым, тойымныц не кемиси қалып атыр? — деди.
Сонда Айпарша:
— Бизвд дәстүримизде сендей патша мендей қыз алса, уллы той береди. Тойында жас жигитлер
еки жарын ылақ ойнайды. Сендей патшаньщ яры жақсы ат минип, қарыў-жарақ асынып, ярын изине
ертип бир тәреп болып, патшаньщ қызынан, қусбегинин кызынан, өзине тай келетуғын қызлардыц
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кырык қыз қасына бас қосып, бир жарын болып, патша ортада турып ярыньщ аддында ойын етер
еди. Ойын қызған ўақгында шабандоз жигитлерге де араласар еди. Көрген ҳайран қалады. Дүньяда
жақсы ойынымыз сол болар еди. Елатымда сол ойынньщ устасы едим. Енди сеннен менин тилегим,
маған жүйрик ат берсец, өзиме тай келгендей қасыма қырық қыз берсен, өз тойымда өзим халқьща
ойын көрсетсем, саған бир ырза болар едим, саған тәнимди бағышлар едим, — дейди.
Бул сөзди патша еситип, ҳәмелдарларын шақырды.
— Айпаршаға бир жақсы ат, қырық қыз тайын етид, — деди.
Ҳәмелдарлар бул сөзди еситип жаны қалмады. «Алдьщғыньщ адасқанын артығщағы биледи» деген,
ханньщ адасканыц билди. Жақсы ат бермеге қорқып, туяқлары топыршақ, қуйрығы бир қушақ’
кекили мурнынан артқан, он урғанда бир жортқан, бел тамыры тартқан, бийдәўлеттиц қолына
түскен. шығырға қосқан, ыссылы-суўықган барлық жүни түскен, жантасқанлар таслап қашқан бир
ябыны Айпаршаныц алдына тайын етги. Айпарша ябыныц белине минип, қаланы бир айланып
келди. Ябы дәртине жарамасын билип, патшанын алдына келип бир зат айтып тур:
— Ақылым болды мениц лал,
Олжа болғай жыйған мал,
Айтатуғын арзым бар,
Бабахан патша, қулақ сал.

Минген бедеўлер желмей ме?
Ш ацныц астында қалмай ма?
Ш ацныц астында мен қалсам,
Дос-душпаныц күлмей ме?

Билмеймен елицниц жайын,
Күйеў келсе, қызлар тайын,
Әрманымды айтайын,
Кулақ ассац, патшайым.

Намыстан патша өлмей ме?

Б айкас етип карасам,

Бизлер бир жүрген ғайыбы,
Кимлер басшы, кимлер қошщы
Ким дейтуғын, патшайым,
Қаланыц белли найыбы?
Арбашыға минер ме,
Сайлап алған айымыц?

Пешенемде барды хатым,
Тыцла мениц пәриядым,
Кеўилиц болса анық менде,
Келтирип бер Сандал атым.
Сенсец көзимде қырағым,
Ким болар ҳалдан сорарым,
Кеўилиц болса анық менде,
Келтир кескир жаў-жарағым

Жайларға тақгым гиристи,
Оц қылғай баслаған исти,
Арбашыға минер ме,

Булбүл сайрағай гүлимде,
Миясар көргеймен өлимди,
Кеўилиц болса анық менде,
Келтир ҳасыл тонымды.

Кеше-күндиз аҳыў-зарыц,
Сенсец мениц мәдеткерим,
Арбашыға мингизер ме,
Айпаршадай сәўер ярын?

Кийгеним ҳасыл маўытты,
Устаныц пири Даўытты,
Кеўилиц болса анық меғще,
Келтир тилла саўытымды.

Онда Бабахан патша қәҳәри келип:
— Алпыс еки ҳәмелдар, отыз еки мөҳирдир, дузым тутсын, енеғар! Қыздыц қәдирин не билесиз,
занғар! Көшеде үркип кете ме, бир жерде жығып кете ме, халық алдында ярымныц абырайын төгип
жүре ме, қандай ақырзаман болса да, нешше жылғы жолдасы, сырласы, ойын ойнап, илим алған
өзиниц Сандалын, қарыў-жарағын, бек саўытын, тоны-липасын тезден келтир, зацғар! — деди. —
Қырык қызын жанына тайын етиц, атын минсин, тонын кийсин, өз қәддине келсин, қандай екен
көрейик, халқыма бир тамаша берсин, — деди.
Ҳәмелдарлар ашыў менен айтқаны нан тоғыз есе зыят етти, Сандал атын, жаў-жарағын
Айпаршаныц алдына тайын етти.
Айпарша Сандал атын көрип, қууанышы қойнына сыймады. Истиц оцға айналғанын билди. Ат
мойнынан кушақлап, көзде жасы моншақлап, борбослаў жерге аўнатып, жаўырынларын сыйпалап,
саўаш ерин салады. Үзецгисин узайтып, куйысқанын келтертип, беккем ертлеп алады. Жаў куралы бес
қуралды курсап белге орады, бадана көзли саўытты Айпарша кийип алады, беллигин белге шалады.
Қублаға басын қаратып, аткд минип алады. Атқа минген ўағында баяғы шөлистанда жолдас болған,
жүзлеринен поса алған, бул ислерге себеп болған Шәрдене баба алдында тайын болды. Айпаршаға
көзи түсип, зәрре жаны қалмады. Күйип-жанып, Бабаханға қарап Ш әрдене баба бир зат айтып тур:
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Үстице мен келдим қайым,

К у р ы лс ы н ақ шатырлар,
А йпарш а қатты батырлар ,

А лы н д ы , б и лс ен и з, айы ц,

Айпарша минипти Сандалын,
Әжел жеткенди, патшайым.

Пәнди мениц нәсиятым,
Тезден шығып қа ш ы ндар.

Таланда қалды ма д үнья-м ал,
Әрманда шықгы ма тәннен жан,

Ж ақынлапт ы аламатлар,
Б асы ца туўар кыяметлер,

Айларша минипти Сандалын,

Айпарша минди Сандалын,
Ертеден қашыц қалмакдар.

Әжелиц жетти, Бабахан.
Алатуғын болды арын,
Адлайсап ба жолыц тарын,
Айпарша минипти Сандалын,
Ийманывды айта бер,
Әж елиц жетти, сәрдарым.

Айпарша бедеўин шайлайды,
Ҳаўа ойывды ойнайды,
Айпарша минсе С андалы н,
Көшеде қалған лашывды,
Гүржилер тартып ойнайды.

Қыйын болыпты ҳальщыз,
Айтқаныма инаньщыз,
Айпарша минсе Савдалын,
Әжелиц жетти ханымыз.
Қалыпты елиц ғаўғада,
С алы псац басывды саўдаға,
Әж елиц жақын келипти,
Дәўран өтипти А йпарш аға.
Атлар сү р и нген кы ядаш ,
Ақпасын к ө зд ен к д н лы яш ,
Айпарша м инипт и С андалы н,
Нәсиятым, патша, ш ы ғы п кдш .
С ө зи м н и ц ж окдур гүманы,
Айрылмас бастан дум аны ц,
Айпарша минсе Савдалын,
Динге м үцгир қалмакдар,
Т е зи р е к келтир и й м а н ы ц .

Қурылар белли ақырзаман,
Қалмасын кеўливде әрман,
Айпарша минсе С андалы н,
Б и р е ў и ц қалмайсыз аман.

Қарыўы тасып қайнайды,
Ш әҳәривди тинтип жайлайды,
Айпарша минсе С андалы н,
Есит пед и м дем ендер,
Бәривди ҳайран ә й л е й д и .
Б абаны ц тилин алы ндар,
Е р и н д и к ө р и п таныцлар,
Айт ып болды м сөзим д и,
Есит педим д ем ец лер ,

Тум-тусқа, қалмақ, тарандар,
Ғайратын қатан асырар,
Қанларьщ суўдай шашылар,
Бас ғамывды етивдер,
Менменсиген батырлар.

Әне, Шәрдене баба Айпаршаньщ Бабахавды меншиклеп кеткенинен баслап мени Бябяүян
шакырып алмады себеп болған сен един, Айпаршаны аласан 6а деп ш м Г Г р э т Т С а ^ ы ™
колынатускен сон бурынғъшаи болмады, кеуипимди алмады, деп Бабаханға өителеп уйинен шыкпай
жатыр еди. Сод куии патша Айпаршаны алмакшы болып, гой берип аты р™ “
й1п сияс™ ^
коркып, «кел, бизики болмас, «ийт өкпедейди, ийеси б м м е й д и , д е г е н , п э т Г б ^ м е д и п а ™ „ ы ^
хызметкери болғаны - ийга болғаны, менинтиришилигим, әдбетте, хан м ен еТ Е в д и Г т е л е Г е н н е ^
әтииже шыкпас, тоиына барып, куглы болсын айтып, ўазыйпамнан кутылайыне деп Бабаханнын
аддына келип, кеўлиндегисин калдырмай айтканы да сол еди.
'
Деп> Ьа6аха',нын
Әие, патша бабаньщ сөзин еситип, қатгы ашыўы келип:
деген щ ’көтеплим

атамньвд тахты маған калып еди, басыма бахыт қоқды, патша

д й п ” , ^ ҒЫРТ
един бе- ° н бес күи хызмет еттим деп, сонша милшет кыласац? Қырық күн боллы
Аипарша мениц карауымда, бир отаўда жатыр. Ким сақлап отыр? Атқа минип каланы айналып
келип атыр, ким услап отыр? «Тенимди бағышладым, деп, ыкырар кедтириГатыр ™ Г к о р ™
шыннан ашык Ө ш Т ал Т л ы “ " " ке№ 1иш 'и шадлап атыР. некемаи кый деп кыстап атыр езиме
шыннан ашық. Өзим алмадым деп, меннен қызғанып, мақсетиц — араға от таслап апаз
Ушын еөз таУьш атырсац. Уялмай аўзыц барып, соны айтып отырсац. Ярьш
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Араға суўық хабар салма, жаман сөзди ядьща алма, бул жерде сандалап турма! Жольщнан қалма,
көзиме көринбе, жоқ бол! — деди.
Сонда Шәрдене баба:
— Қыз ойнаса қызықгы, ақыры оныц бузықгы, қашқан қутылар, турған тутылар. Инанбадыц
сөзиме, ыкдасым урар. Әсте қашқан нәмәрт, қатты қашкдн жомарт, патша, саған жаўа бергей
мийнет. Бул жерге келип жүрген атама нәлет! — деп, геўишин қолына алып, сәллесин қойнына
салып, ханнан кеўили қалып, Шәрдене баба қаладан шығып қашпақ пенен болды.
Ол кете берсин. Айпарша Сандалдьщ басын бурып, бәлент көше, пәс көшелерди аралап, шар
тәрепке көз салып, он сегиз дәрўазадан хабар алып, жасқа таўып өте алмай, қаладан шыға алмасын
билип, айналып жүр. Қаланыц арқасы Уллытаў еди. Таўға жақынлап, астындағы Сандалдан кецес
сорап, Айпарша бес-алты аўыз ўарсақы айтып тур:
—Мен оқыған пешенемде барды хат,
Ярым менен мен қурғайман салтанат,
Тартсам сени мына таўдын басына,
Ырғырмысац, атам берген Сандал ат?

Тартсам сени мына таўдыц басына,
Таслап кетпе душпанлардыц қолына.

Жағамнан сел болды көзде бул жасым,
Ярымнан айрылып, қацғырды басым,
Сени тартсам мына таўдыц басына,
Ырғырмысац, атам берген жолдасым?
Мойныцызда сулыў қара жалыцЪар,
Нәзер салғай халық әйлеген бирубар,
Сени тарсам мына таўдыц басына,
Ь/рғырмысан, көзгенецнен жәниўар?

Жылаў менен көзде жасым буладым,
Ҳаслым нашар, кешир, көпдур гүнайым,
Атым менен бир сырласып қалар ем,
Зибан бергил Сандалыма, Жәбирайыл.
Белиме байладым кашмирли пота,
Мәртимнен айрылып. кап шекхим. жапа.
Сандалыма зибан берер күнинди,
Бир зибан бергейсец, жылқышы ата.
Жылқышы ата, биз ғәрипке нәзер сал,
Рәҳим әйлеп, ата-баба қолыца ал,
Жол табалмай ҳайран болып турыппан,
Ғайыпқа бас болған, я Шийхы Жалал.

Нәзер салсац мениц мунды дадыма,
Бир қарассац мениц арзыў-ҳалыма,

Әне, сонда Айпарша нала етип жылап турса, Сандал аты қуйрығын таррашлап, қулағын тигип
аузын ашып керилип, гүлдир-гүлдир киснеди. Тацлайдан мөри көтерилип, тил пайда болды!
Аипаршаға кецес берип, сөз қайтарып не деп тур:
— Бәҳәрде ашылар таўда гүл-ғумша,
Сен жыладыц елатынды көргенше,
Мен айтайын сөзлерице жуўапты,
Жылай берме, шын жолдасым Айпарша.

Ат шаптырмас таўдыц бәлент қьшғы,
Лабақбайдыц сенсец жалғыз зүрияды,
Сәскеден соц айда таўдыц үстине,
Қыза кеткей мениц полат туяғым.

Сен ете бер Сандалыца таўапты,
Жақсы ҳадал ислер мудам саўапты,
Қапа болма, жолдасым сен, Айпарша,
Мен айтайын сөзлерице жуўапты.

Батырдыц қолында барды зулхандер,
Мен боларман ҳалыцыздан қәўендер,
Сениц ушын бир тәўекел қылайын,
Душпанда жибермей ҳәргиз намыс-ар

Тенеце сыймайды толып бардасыц,
Жол таппай қацғырып турыпты басыц,
Мен айтайын, сөзлериме қулақ сал,
Жуўабымды тынла мениц жолдасым.

Реҳимим келип тур сениц налаца,
Себепкер боларман кеўли-қанаца,
Сол калаға мени тутқан ўағында,
Қырық қамшыны аямай ур саныма.

Сени көргенлердиц болар ақлы лал,
Жарасықлы ақ жүзинде барды қал,
Сол таўларға қарай басымды босла,
Саўырсымнан қырық қамшыны санап ал.

Кеўилимди әрман менен шайлайын,
Ҳақ жолына белди тартып байлайын,
Сәскеден соц айда тастыц үстине,
Сениц ушын бир тәўекел әйлейин.

Ат шабылар жолдыц майдан пәстине,
Ғапыллықга түстин душпан дәстине,
Сениц ушын бир тәўекел қылайын,
Аямай айдацыз тастыц үстине.

Еллерим узакдур, мәнзилим жырақ,
Мәспатша жүргенди жолларға карап,
Тириликте сени жаўға бергеннен,
Тасларға сүринип өлген жақсырақ.
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аитты да, атгын тацлаидан мөри батты. Айпарша оны еситип шад болды. Аман

м Гняяй^я
ЛДИ' ДеИеСдИНе ғайраты сыймай’ таскыштап кетти. Сандалдьщ аяғына бас урып,
манлаиынан тауап етти. Адамға сөздирмей, ат ойнатып Бабахан патшаньщ қасына жетги БирБяпяы™ Т™Ла’ ӨСКен яилы биР уяда’ атка минип катар турып, қырық қыз алдына болды пайда.
Барлығы тегис бир жаста, дәрдинен нешшелер каста, ойынға ҳаўаста, «Айпарша қыз, ойынывды
басла!» деп турған қызларды көрди.
’
Сол ўағында Айпарша,
Ат басындай сом жүрек,
Жедел берип Сандал атқа,
Сарайында туўлады,
Жеткер алла бир муратқа,
Аттыц жалын тарады,
Еситкен сон хошеметти,
Араласып барады,
Сандал кирди күш-ғайратқа.
Ат үстинен қызларға,
Әзиз кеўили тасады,
Керилип найза урады,
Суўлықты беккем басады,
Қойға тийген касқырдай,
Қатар турған қызларға,
Аўдарып таслап барады,
«Куўыц» дейди, қашады.
Қызларға күнлер туўады.
Саўыт кийип шайлады,
Алла бахтын ашады,
Көргенди ҳайран әйледи,
Айпарша қайнап йошады,
Көшеде ойын ойнады,
Жеткен жерде қызларды,
Аттьщ жалын тарады,
Сайлап-сайлап шаншады,
Тулпары күнге жарады,
Найза тийген бул қызлар,
Сапта турған халайык,
Көшеде ўай-ўайласады.
Саўлатына қарады.
Бағларда гү ллер солды рды ,
Астындағы С андал ат,
П ай м а н а сы н толтырды,
Ҳаўлығып жайды қос қанат,
Мәртлигин нашар билдирди,
Айпарша қашып, қ ы зла р к уўы п ,
Ойнайман деп қызлардыц,
Жығында қурды салтанат.
Бәршесин қоймай өлтирди.
Ҳаўлыққаны бедеўдиц,
Жумыры питкен билеги,
Тер қыстаўы болады,
Саўаш екен А й п а р ш а н ь щ
Қулаққа терлер алады,
Кеше-күндиз тилеги,
Ғурыжланып бедеў ат,
Ат басындай туўлады,
Қуйрығын сыртқа салады.
Сарайында жүреги.
Гәўҳардай көзи жайнады,
Қыз ойнаса қызықты,
Сағрысы тасып қайнады,
Ақыры түби бузықгы,
Омыраўдан қара тер,
Бабахан жатқан шатырдыц,
Жумалап жерге тамады.
Ат қойып баўын үзипти.
Әйне сәске ўағында,
Саўыт кийип шайлады,
Ат жуплығын дүзеди,
Көргенди хайран әйледи,
Әйне түстиц алдында,
Хан отырған шатырды,
«Жибер!» деп суўлық сүзеди,
Түйектей етип айдады.
Дәли кеўили тасады,
— Таланда қойсам дүнья-мал,
Бедеў қайнап йошады,
Тасаддық болсын шийрин жан,
Жоны аны қ қызған соц,
Ярдыц ойыны қызды, — деп,
Күш бермей алып қашады.
Шатырдан шықгы Бабахан,
— Бирге ойнайық, ярым, — деп,
Ат мойнына тумар тақты,
Зәцгиликке келеди.
Анық жоны қызған соц,
Қәҳәрленип Айпарша,
Алдына қарап ылақгы,
Кәмарға
қолын салады,
Сол ўағында Айпарша,
Бабахандай
патшаны,
Ат қызғанын ацлады,
Атқа
өнгерип
алады,
Кейниндеги қызларға,
Бәлент көше, пәс көше,
«Қашыц!» дейип хабарлады.
Бек отырған тар көше,
Қасындағы қырық қызлар
Хөм ирине көнеди,
Аралап ш аўы п барады,
А р т ы н а к д р а п д ө н сд и ,

Аттьщ басын оцғарып,
Қызлар қашып жөнеди.
Сол ўағында Айпарша,
Қайырады Сандалды,

Жәи-жакка серлеп карады.
Ат шомылып терлерге,
Яд етип кәмбил пирлерге,
Бәс бармекен, халайық,
Ат оздырған шерлерге,
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Қос қулағын қайшылап,
Келди дейди Айпарша,
Алдына карап дөнеди.
Ат пенен ўәде қылған жерлерге.
Полаттан суўлык шайнады,
Дәўраны бастан өтеди,
Сағрысы тасып қайнады,
Бедеўге терлер қатады,
Көзлери оттай жайнады,
Бабаханды тапжылтпай,
Сексен гезли қаладан
Еки қолын шатады,
Ырғыўға өзин тайлады,
Аттын айтқан шәрти бар деп,
Алдын андап барлады,
Қалаға атты тартады.
Сексен гезли каладан,
— Шықтым ба күннин шебине,
Ырғыўға өзин ондады.
Шыдамай аттын демине,
Сай-сүйеги кызады,
Нашарлық етип Айпарша,
Қуўдай мойнын созады,
Жылаўымды тартып жүрер, — деп,
Алдына қарап талпынып,
Астындағы Сағщал ат,
«Жибер!» деп суўлык сүзеди,
Шегинеди кейнине.
Қыздын кеўили толады,
Жипектен нәзик торқады,
Қос қанатын қомлады,
Аттын басын тартады,
Ырғыйын деп онлады,
Иркилгенге Сандал ат,
Қыз енбегин күйдирмей,
Айпарша катты қоркады.
Артқы аяғын тийдирмей,
Айпарша турып жылады,
Сол қаланын басына,
Саўыт кийип шайлады,
Ғарғадай барып қонады.
Астындағы Сандал ат,
Көрсеттилер кәрамат,
Гәўхардай көзи жайнады,
Салып қызға шарапат,
Жылкышы ата бабасы,
Сандалдан больгп инаят,
Ол ғайыптан келеди,
Қаршығадай қайқайып,
Ким жылаўдан алады,
Бабаханды өнгерип,
Ким зәнгиден тутады,
Басын мьщға тенгерип,
Сандал атгын саўрысына,
Жәрдемлесип Сандалы,
Керилип пәнже урады.
Шықты дейди Айпарша,
Сол ўағында Сандал ат
Қаладан сағыў-саламат.
Артқы аяғын тиреди,
Алдынғысын кереди,
Айпаоша кдладан шығып, Бабаханды өнгерип, қалмакларды етип талкан, белге байлап тидла
щан каладан шықты сол заман. Барлық ғайратын салды, Аипарша өшин алды калмакт ^
тги 'қыз сондай ҳалға, жүрегин басып түсти дейди гүзар жолға. Тауда-таста турмас пәти’
Г п^ш аны ГхальС Б едф ш жолға салады, жолға рәўан болады. Бабаханды өнгерип, жолларда
итып бапады Кеўли өсип жайнады, нешшени хайран әйледи, Бабахандаи патшаны жолл рд
кан әйледи Көртеннин ақылын алады, еситкен хайран болады. Үш мезгил жоллар жүреди
шай алмай сегбирге Бабахан естен танады. Қызыл жүзин солдырды, қаиғыға ишин толтырды
“ сегб^рге шыдамай Бабахан патша болдырды. Түрли қыял ойлады, ханды ^
бирге шыдамай, патшанын тили байланды. Айы жаман алынып, атын аитып табынып, сүиг
ына жалынып, Бабахан сонда сөйледи:
Тарыққанда сыйынарсан аллана,
— Сен атланып жоллар астын бир қанша,
Ойнайман деп қойдын түрли бәлаға,
Жәбир берме, назлы ярым, сен онша,
Көзлериме шыбын жаным көринди,
Үш күн ойнап, қанбады ма ойынын?
Абырай барда тез қайтайык калаға.
Қайтсан бой ма, назлы ярым Айпарша.
Көзлериме кен жаҳанлар болды тар,
Питпеди ме бизден кеткен намыс -ар?
Ойнайман деп мени жаман қыйнадын,
Ойынын қанса, қайтсан бой ма, назлы яр.
Тириликте ҳәрким жайына жүрсин,
Ҳәр ким яры менен ойнасын, күлсин,
Көзлериме шыбын жаным көринди,
Айпаршажан, салған ойыньщ курысын.

Себил қалар болды бизден ақ шатыр,
Бул еткен қысымын қырық жылға татыр,
Назлы ярым, мени жеткер қалаға,
Геўдемнен шыбын жан шығып баратыр.
Таза сарпай куп жарасқан бойынын,
Маған нәсип болды жәннет қойынын,
Айпаршажан, аман жеткер қалаға,
Әпман менен үзилди ғой мойыным.
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Кемлик пенен нардай белим бүгидди,
Гақымында кол, қабырғам сөгилди,
Қарыды деп ғапыл қалма, Айпарша
Қартаймай-ақ дәцдән тисим төгилди.

Нешше жыллар ашық болдым өзице,
әп басы сен болдыц мениц сөзимде
Қартайды деп ғапыл қалма, Айпарша’
Дәртлерицнен сениц ҳимая иштим,
Нурым кетип, солғын түсти жүзиме.

Нешше жыллар қайғы шектим қастында.
^әҳәр салдьщ мудамы ишкен асыма
Қарыды деп ғапыл қалма, Айпарша ’
Жаслығымда түйе майын көп жағып
Ақлар енди сақал-муртым, шашыма ’

Ата дедиц, пүткил кеўлим бузылды,
ә ап болды, жанды баўырым, езилди,
Оиыныц қурысын, мени жерге таслацыз
Шықты жаным, сегиз көзим үзилди.

топлащ’

КаПЛаП’ патшанҮьГаяқ-қолы ,

басын оцғарып, жолға рәўана
бЗСЫНа дәўРаны- Аггьа
аиланды. - Бул кеткеннен кетсем, жоллаоды се^бип
Л ’ АИПарШа ойланды, қайтып изиы
бойда бар шығар, мени таслап^кеттөс^сыртым^а^хабардао^шыга9011371113 ЯРЫМЭ ЖетСем’ ярым Ги
хабары бар шығар, кешикпей алдымнан шығар Мен к а л м а к т ь т ^ МеНИП е™ П ЖүрГен ғайратымнан
инанбас сөзиме, қарамас жүзиме, патша м е н е н Г ь т к .Г ™
«Ц
ЫН өлтирип киятырман десем,
зацғардыц бир нышанасын алып барып көрсетсем көзине' ҮактыЛДЫ\ ДеП’ Кеўлине гийне ^ а Р - бул
Деп, ат үстинде турып, патшаньщ келе бойына нәзеп саллы п Х° Ш бол“ п’ сонда ипанар сөзиме,
көзи түсти. Соны алып барайын деп қыял е п и .Хай з Г Г ' Патшанып басындағы алтын жығаға
қашқансацды, болмаса өзи менен дос болып келисип Г Г н г Г '11™ КаТЫН’ отырған жерден алып
патшаньщ басын кесип алды, найзаға илдирип, ийнине^ с Г Г 'Ц " КСУЛИНе
келер» деа>
боады. Салқын менен жол жүрди, үш кеше-кунлиз жупли^ Г
басьш °йғарып, жолға рәўана
Бир өзи қалмақгыц айдынына баталмай ^тп п ан ға хийле^-Ы СӘСКеДе СарытаЎдетен жерге кедди.
«жалғыз өзим елиме бос барғаннан ө л г е н и м ^ а қ с ы ^ Г М о Г ^ ’ ЯРЫНтаслап жалғыз кегалмай,
өзине келип: - Кдлмақтьщ қаласына б а р а й ы Г қ Г р и н ге н н е Т Г Г 11
^
* * * * « » бағьш,
өли-тирисинен я қалмаққа тийгенинен, не болғанын билейин « Г
соРапын, ярым Айпаршаныц
Дәс бахтымды сынап көрейин. Дүньясы қурысын бәои оз жяйь
™РИ б° ЛСа’ Жолында және б«Р
әрманда өткеним қурысын, душпанныц қолынла ’я олип
~ ЫНЗ ^Р ^ы н- Айпаршадан айрылып
дел, Мәспатша қалаға қарап киятыр екен С аГ таЎ л м н ” КаИТаиЫН’ я яРымды алып қайтайын, Атларынан бойын таслап, бирин-бири кушақлап көзде 1 а с ы Т
аШЫҚ бир_бирине ДУС болды.
мәлим, бирсаатжыласып қол алысып, с а Ь ^ Г ю т с о о а с ы п ° Ы н ш а ? пап’ аира түскенниц ҳаллары
пенен қосылып, кеўиллери хош болды.
Р
’ 101 ашық бирин-бири табысты. Ҳәўеслик
V БАП

«я, а т а Б » д
с
а
п
л
а
д
ы
қ
»
деп, ярын изине ертип,
асты. Бир мәҳәл Айпарша кейнине адраса аГывда б Х а к йГ
бОЛДЫ‘ КүН Ярым күн жол
қараса, бул ислерге бас болған, шөлистанда жолдаГболган ™ Г К ШаЦ ШЫКТЫ' Шанныи астына
жолға салған Шәрдене баба артынан жщ^ т ^ бо Г Г
РИНеН П°Са
силтен «тУУры»
кеткенинен хабардар еди. Нешше рет алдап қолға түсиомеккрГГЫ
өнгерип’ қададан шығып
алдап көрейин. Бабахан өлди, қолға түссе ендиө.ш м.иГпГ
б°ЛҒаН ӨЗИМеди’ және бирләс
минип, қыздыц кейнинен талап етип еди. Танап ярым жакын кетлС Т
ДеП’ Шәўқер байталын
кашпаға таяр турып, еки батырды алдап, баба не ^ а“
т ^Р
^
баСЫН КСЙИНбўрьт’
- Болды бетер бул дәртим,
Артпағай жана мийнетим,
Ьабаньщ айтар сөзи бар,
Қулағьщ салыц, перзентим.
Ашылды бағларда гулим,
Сайрағай бағда бүлбүлим,

Бабаныц айтар сөзи бар,
Қулағынды сальщ, қулыным.
Атымньщ басын тартайын,
Дослығымды молайтайын,
Қулақ салсац, перзентлерим,
Жақсылығымды айтайын.
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гглерим, күлдирейин,
.нынды бүлдирейин,
салсан, шыракдарым,
ымды билдирейин.
нт жолға барғанда,
1клар қамап алғағща,
шадай жалғызым,
гада қалғанда,
дим сенин жаныннан,
дар едим ҳалыннан,
[нды ашқан мен еди.
қуптан ўағында,
;нт жолға келгенде,
ш атын иркилди,
лген жерде оқ тийди,
ф жерге келгенде,
здар едим халыннан.
гы урдым атьща,
р салдым дадына,
пай атыннан сүйеп,
[п едим жольща,
иа, балам, сол? — деди.
тан аман кутқардым,
:өзиме кулак сал,
щн аман қутқарып,
арған едим жыраққа,
ден кызым өлер деп,
ап бардым булаққа,
; па, балам, сол? — дейди.
лақлар сени атқанда,
булақга жатқанда,
ына жара батқанда,
фдар едим ҳалыннан,
шыма барғанман,
ғайратым салғанман,
1ык етип алдында,
шын тилеп алғанман,
ин шықпас жаньща,
;пкер мен болғанман.
гхан олжа қылғанда,
наўға киргизип,
иплер қьфық күн баққанда,
шелер қаслық еткенде,
сы турып соларға,
н мийирман болғанман,
ю па, балам, сол? — дейди.
)ық күн өтип арадан,
)ан сағат питкенде,
елиннен айығып,
щанға аман шыкқанда,
аханнын алдына,
1нды сорап барғанда,
шлдарлар жәм болып,
1нды бермей турғанда,
бергизген бабанман,

Ырас па, балам, сол? — дейди.
Миндин Сандал атына,
Жетип мақсет -мурадына,
Журт тан калып саўлатына,
Қырық қыз салып алдьща,
Сен ойынға шыққанда,
Курт ойынын салғанда,
Қолындағы найзанды,
Ныкдап басқан бабанман,
Ырас па, балам сол? — дейди.
К.Ы ЗЫ Л жүзин солдырып,
Пайманасын толтырып,
Жолдас қызларын өлтирип,
Халықгын кеўлин тындырып,
Басьща бахыт қондырып,
Қалмақтьщ отын сөндирип,
Досларынды күлдирип,
Сандал атынды дөндирип,
Бабаханға келгенин,
Ырас па, балам, сол? — дейди.
Минген атын қара жал,
Тасаддық етгин шийрин жан,
Тайын болып алдьща,
Шатырдан шығып Бабахан,
Қолайынды сен алдын,
Кәмарына қол салдын,
Көтере алмай сен талдын,
Әзиз келип турғанда,
Хабардар едим халыннан,
Көмеклесип қасында,
Бабаханды алдьща,
Өнгерип берген бабанман,
Ырас па, балам, сол? — дейди.
Бабаханды өнгерип,
Сиясатын дөндирип,
Атьщнын басын менгерип,
Бәлент көше, пәс көше,
Бек отырған тар көше,
Аралап сен ат қойып,
Сол таўларға келгенде,
Сандал атын иркилди,
Ырас па, балам, сол? — дейди.
Ата-бабан яд етип,
Сол таўларға ат қойдьщ,
Кейин қарап бурғанда,
Сен қырык қамшы урғанда,
Жәрдем таппай Сандал ат,
Көтере алмай турғанда,
Хабардар едим қасында,
Жылаўьщнан алғанман,
Алдында басшы болғанман,
Жумысынды менгердим,
Қаладан аман өткердим,
Мурадьща жеткердим,
Ырас па, балам, сол? — дейди
Сыйына бер пирине,
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Алдында мен баслайын,
Мақсетке алған жерице,
Изиме ер, перзентлерим,
Апарайын елице,
Сыртыцыздан, шырағым,
Көзде жасым сел, — дейди,
Баян еттим ҳалымды,
Айтар сөзим сол, — дейди,
Исене бер, шыракларым,
Кәраматым мол, — дейди,
Апарайын елице,
Кел, соцыма ер! — дейди,
Өзим басшы болайын,
Сол кейнимнен жур, — дейди.
Еситип сөзин Айпарша,
Зығырданы қайнады,
Д енесин ашыў жайлады,
Сол бабаныц үстине,
Сандал атын айдады.
Сол ўағында қуў баба,
Түрин бузық көреди,
Айналып баба қашады,
Байталға қамшы басады,
Астындағы Шәўкери,
Қәдемди керип басады.
Таўдыц қыя тасына.
Ашылған бағда гүл-ғумша,
Байталын шапты өлгенше,
Ескен самал тынғанша,
Басына күнлер туўады,
Ашыў түги жуўлады,
Мәспатша менен Айпарша,
Сол бабаны куўады,
Бедеўден аққан терлери,
Ж ердин бетин жуўады,
Мәнжүн аты болдырса,
Сандал ат пенен қуўады,
Сандал аты болдырса,
Мәнжүн ат пенен қуўады,
Бабацыздыц басына,
Ақырзаман туўады.
Аттыц жалын тарады,
Енеғардыц байталы,
Жеткермей қашып барады,
Сегбир тартып еки ашық,
Кейнинен қуўып барады,
Сол бабаны қуўғалы,
Күн ярым күн толады.
Күн ярым күн болғанда,
Топырағы басты бабаныц,
Терине батып жуўылды,
Тили аўзына тығылды,
Өз-өзинен урынды,
Қанлы жас көзден төгилди,
Астындағы байталы,

Жерге қарап үцилди,
Өлерин билип сор баба,
Байталынан түцилди,
Астындағы байталы,
Қара тасқа сүринди,
Дәрманы кетип бойынан,
Муғаллақ атып жығылды.
Айдаса байтал жүрмеди,
Көзи жерди көрмеди,
Не қыларын билмеди,
Байталынан түседи,
Пиядалап қашады,
Қуўып жетип Айпарша,
Бабаны тутып алады,
Мурат-мақсети болады,
М ойнына арқан салады,
Сандал атқа сүйретип,
М әспатшадай ярыньщ,
Алдына алып келеди.
Қәҳәрленип Мәспатша,
Семсерди қолға алады,
Алдындағы бабаны,
Ш аппаға қайым болады,
Сол ўакдары Айпарша
Турып сөйлей береди:
Талан болмағай малым,
Тасаддық болсын бир жаным,
Көрейик бабаныц ҳалын,
Қәҳәрленбец султаным!
М иниц аттыц белине,
Бедеўдиц жалын шайлайық,
Ҳақтыц қылған исине,
Белди беккем байлайық.
Еки аяғын сиз тутыц,
Еки қолын биз тутып,
Атаца нәлет бабаны,
Ылақ етип ойнайық.
Еки аяғын мәрт тутты,
Еки қолын қыз тутты,
Тақымына басады,
Батырлар қайнап йошады,
Қыяметлик ол «пирин»,
Ылақ етип тартады,
Таслақ жерге келгенде,
Сандал баслап барады,
Қумлық жерге келгенде,
Мәнжүн баслап барады,
Сол бабаны тартысып,
Үш күн тамам шабады,
Үш күн жүзи толғанда,
Әйне песин болғанда,
Қумардан батыр шығады.
Бағыныц гүлин солдырды,
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Кдиғыға кеулин толтырды,
Мурат-мақсетин болдырды,
Қыяметлик ол «пирин»,

Тартысыў менен өлтирди
ҳ әр мүшесИн бабаныц
Мезгилик жолда қалдырды.

№.,Шәрдене бабаны өлтирди, мәнисине келтирди, бедеў атын желдирди, бурыннан бепген азабын
сол күн авдына келтирди. «Алды-артын такдадым, душпанды куртып сапладым енди тынышланлым
ептыИЫмб0ЛДЫМ>> ДСП’ атлардьщ басЬ1Н бурып, жолға салып, «я, атажуртым Бухар» деп ярын изине
ертип, Мәспатша жолға рәўана болады. Таўды-тасларды ақтарып, жети к ү Г ж о ™ д Г к е т и п
туск1Х а п ^ н ы УкөоҮпРМЫНДа бИР б>'ЛаК ^ мистей * арҚЫРап, ҳәр сайға буркырап ағып атыр тумХп и / к
?
« р
Мәспатша ҳаиран болып, жол табалмай, булақгы жағалап үш мезгил жол
ЩРт . Бир бағы-бостаннын үстинен шықты. Ацлап қараса, әнжир, алмалар /и с и Т т^пывдап
/ Г / Г ИП’ Жағымлы самал есип’ бүлбиллер сайрап, қумырылар нама шегип п а т а қ қуслары
ГГхГ
’ көргенлердин еси кетин турған бағы-бостанды көрип, Мәспатша қыял егги. - Бул бағ
олмағаи, жақсылардыц мәканы болғай, себеп пенен дус келдим буны басып өтпейин угы ^ г д а

ЙГ

™

Ы"

М" ЙИРИ
Арадан он бес күн өткенде Айпарша жатып бир әжайып түс көреди, шоршып оянса намаз Уакты
зар з а р Х а ™ Г ^ Г ^ р Г „ Т а Н
ш ^ ЬШ'
— Таланда қалмағай бул дүнья-малым,
Бир тасаддық болсын сеннен бул жаным,
Жатып едим, әжептәўир түс көрдим,
Абырай барда тур жайьщнан, султаным.

6ас™ - • « » .
Кийип саўыт, әрман менен шайлайын,
Яр жолында белим тартып байлайын,
Ярыдыздыд сөзлерине кулақ сал,
Түсимнид тәрипин баян әйлейин.

Айырылмас думанлар көринди бастан,
Қурған көзим көр болмады бул жастан,
Жатыр едим, әжептәўир түс көрдим,
Абырай барда тур жайьщнан, Мәспатша.

Атландым ба жаман күннид шебине,
Қорқьшышта от түсип тур тениме,
Түсимнид тәрипин баян етейин,
Қырық мыд атлы қалмақ келди кейниде.

Халық әйлеген көргей көзде жасымды,
Дәрдесер қылмағай ғәрип басымды,
Абырай барда тур жайьщнан, Мәспатша,
Жаман көрдим аўҳалынды түсимде.

Қалмақ келип тум-тусымнан қамады,
Жалынсам да налысымды алмады,
Қарсыластым барлық күшимди салып,
Қутылыўға ҳеш бир илаж болмады.

Қазан урып өмирим гүли солмасын,
Қазад жетип, сол пайманақ толмасын,
Мени таслап, өз басьщньщ ғамын қыл,
Сендей қайсар жаўда шейит болмасын.

Қарасам, сарғайып тағугар атыпты,
Алла сени бир қайсарға шатыпты,
Көрген түсим ол шайтаный болғай,
Ала атлы бир қалмақ сени атыпты,
Жети жыл сүйегид таўда жатыпты.

Бир-биреўге ҳәўес болдық нешше жыл,
Ақыбети өтпегеймиз бизлер тул,
Жаў көрсециз, мени таслап кете бер,
Аман елге жетпекликтиц ғамын қыл!

Мени услап, тартып қолым байлады,
Азап берди, сийнелерим дағлады,
Қырық мыд атлы қалмақ келип кейнимнен
Өз елине бенде қылып айдады.

Көргенди қайырар жүзид нағышы,
Еки дүнья тәним саған бағышлы,
«Қара жерге жылан кирсин» — нақыл бар,
Яры курысын, төрем, тирилик жақсы.
Буннан былай бедеў атьщ шабылмас,
Бәршеси табылар, жаньщ табылмас,
Тилимди алсан,, мени таслап кете бер,
Тири жүрсед саған нашар қапылмас. ?

Мен жыладым көзде жасым көл болып,
Артым басқан қара шашлар жүн болып,
Көрген түсим ол шайтаный болмаса,
Тағы түстим қалмакдарға тул болып.
Ашылмаған бағда бәҳәр лалаға,
Қашсам да қоймады қалыд панаға,
Бенде болып ат алдында айдалып,
Тағы бардым баяғы барған қалаға.
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Қара шашым бештен таллап өриппен,
Адамзаттын, көрмегенин көриппен,

Бенде болып қалмакдардьщ қолында,
Жети жыл көшеде тезек териппен.

Әне, Мәспатша суўық сөзди еситип, секирип орнынан турды.
— «Түс түлкинин боғы» деген бар. Барлық жаўды өлтирдим, енди бизге қарсыласар кимлер бар?
Ҳасльщ катын, аспанды қарыс алып келип, қылма жүрер жолымды тар. «Мени таслап кет» дейсен,
сеннен басқа кимим бар? «Түсимде жаман ис көрдим» деп, кылажақпысан изине зар, «Ийттиц ийеси
болса, бөринин қудайы бар», қарсылассам душпанға, мьщға татыр күшим бар. Көп сөзди қой, тезден
бедеўди алып кел, атлан да изиме ер! — деди.
Тезден атларын қуўып келип, булаққа басып, бедегеден белликлеп, ушығадан терликлеп, саўаш
ерин салады, еки жерден айыллап, беккем ертлеп алады. Ат қуйрығын түйеди, барлық күш қуралын
жыйып, ақ саўытты кийип, жаў куралы бес қуралды беллерине шалып, қублаға басын қаратып, атқа
қарғып минди. Ярын изине ертип, ата журтым деп Мәспатша рәўана болады. Ат қояды Мәспатша,
Дәрбент жолға келеди, узақтан мойнын созып, Дәрбент жолға қарады. Бухарға кетип баратырған
есапсыз қалмақтыц әскерин көрди. Көплиги соншелли, таслаклар дизден қазылып қалыпты. Батыр
сескенип, жолға жантаспай, таў-тасларды аралап, яры менен үш күн жол жүреди. Және бир таўдьщ
жырасынан жолға сер салып караса, жолға сыймайды, айтып ада болмайды, Бухарға баратырған
есапсыз әскерди және көреди. Мәспатша ҳайран болады. Сол жерде Мәспатша және үш күн иркилди.
Көплиги соншелли, әскер өтип болмады.
Мәспатша қьшл етти: — Бул қалмакдар мениц елиме барса, ийесиз жатқан елимди шаўып алса,
атамды, енемди бенде етип, қалмақ айдап қайтса. Ецкейген ғарры, ецбеклеген жас, жесир-жетим,
ғәрип-қәсер көп еди журтымда. Олар маған «туўмай кеткир туўылды, белине садак буўынды, өз
журтында қыз қурығандай, басқа журтқа кетти. Жатқан жьыанньщ қуйрығын басып, өзи менен
кетпей, бизиц басымызға жетти, журтымызды ўайран етти» деп, әлбетте, маған ғарғыс келеди.
Өйтип жүргеннен қалмақгын колында өлген жақсы. Халқымныц қанына қалмайын, қолдан келсе,
бул қалмақты елиме апармайын, ата-анамньщ кеўилине дәрт салмайын, не болсам өзим болайын,
қалмақка тәўекел ат салайын, жецсем женгеним, жецилсем өлермен. Қолдан келсе, абырайлы болып,
елиме оннан соц барайын. Күшим жетпесе, әжелим қалмақган болса, усы жерде жоқ болайын, —
Деп Айпаршаны бир таўдьщ панайына қойып, батырлық салтанатын тутып, тулпарға тажна шегип,
есабы жоқ қалмаққа Мәспатша атты қояды.
— Ол Бухардыц бир базары Ордазы,
Сәҳәр ўақга шығар бүлбил ҳаўазы,
Өлип халқым ушын шейит өлейин,
Өлсем кетсем, халқым болсын ыразы.
Елимиздиц бир базары Бухарды,
Зулым қалмақ етти пейили тарды,
Өлсем халқым ушын бунда өлейин,
Жаўдан кашпақ ол бизге намыс-арды.
Узақгы жолларым, мәнзилим жырақ,
Ата-анам жүргенди келгей деп жылап,
Бул жаўларды елге алып барғаннан,
Жаўлардыц қолында өлген жақсырақ.
Буғып жүрип дәлил таўып жалғаннан,
Арасынан кашып, қорқып қалғаннан,
Өлсем халқым ушын шейит өлейин,
Ярды берип, елге қуры барғаннан.
Ата-анама жүдә жаным ашыйды,
Буғып қалыў ол адамныц насыды,
Тириликте елди жаўға бергеннен,
Ел жолында майданда өлген жақсыды.
Бул сөзлерди бир айтып,
Аттыц басын онғарып,

Қалмаққа атлар қояды,
Араласып барады,
Есабы жоқ қалмақгыц
Жартысын бөлип алады.
Исфиханы сарыжай,
Шегими катты полаттай,
Тартып атқан мәртлерге,
Мьщ кисиге болар тай,
Қолына батыр алады,
Бир оғын алып суўырып,
Орап изге шалады,
Баўыры полаттан қатты,
Душпанға дуўрылап тутты,
Қос табанлап Мәспатша,
Кейнине қарап жай тартты.
Ат шапқан жоллар қазылды,
Баўыры жаман жазылды,
Мәрт күшине шыдамай,
Бабаныц қыйған жеринен,
Мәспатшаньщ сарыжайы,
Үш жеринен үзилди.
Ат мойнына тумар тақты,
Ашпай алла ықбал бақгы,
Есабы жоқ қалмакдар,
Тум-тусынан хабар тапты.
Қалмақлар қоршап алады,
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Мәрт ортада калады,
Белин беккем буўады,
Қазаға ыразы болады,
Қашайын десе жол таппай,
Урысарға жарак жок,

Мәспатшадай батырдын,
Басына күнлер туўады,
Көзинин жасын булады,
Шар тәрепке телмирип,
Мәспатша сонда қарады.

Баяғы абайсыз жатқан жерде сарыжайдын гирисин баба қыйғағшықган, ол үш жеринен үзилди,
аўдьщ ортасында калды. Мәспатша басқы тапты. Калмакдар камап адды.
Айпарша таўдын жырасынан қарап тур еди. Ярынын сарыжайына бир ис болғанын билип,
Мәспатшаға жана қосылған күнинде Айпарша буньщ надан екенинен хабары бар еди. Бул ислердин
онын ойлап, қыйын-қыстаўда дәркар болар деп, синирден гирис шыйратып, батырға билдирмей
асырып алып жүрген еди. Сол Айпаршанын ядына түсип, ярыньщ ядына салып, Айпарша бир зат
йтып турған кусайды:
Сол гиристи сарыжайға тағып ал.
— Әрман менен талан болғанды малым,
Қыямет сүргини басыма түсти,
Бәр нәрсе бар еди саған биймәлим,
Пиримиз хош көрген бе бул исти,
Инанбайсан менин айткан сөзиме,
Сен
жайьща гирис тағып алғанша,
Ҳаўлықпаныз, берман қара, султаным.
Қалмақ пенен мен салайын урысты.
Айрылмастай думан түсти басына,
Сол сөзлерди бир айтып,
Паналарға таппай турыпсан таса,
Айпарша атлар кояды,
Инанбайсан хәр ўақ айтқан сөзиме,
Есабы жоқ көп қалмақ,
Хаўлықпағыл, берман қара, Мәспатша.
Апыр-топыр болады.
Мәспатша барып қорғанға,
Қашарға жол таппай турсан ойланып,
Жайына гирис тағады,
Қалар болды менин бағым байланып,
Мәспатша яры келгенше,
Ҳаўлықпағыл, берман қара, Мәспатша.
Айпарша
урыс салады,
Шар тәрепин калмақ алды айланып.
Найзасын алып колына,
Мәспатша атлар қояды.
Буннан бир жыл бурын сәтем алғанман,
Бағынын гүлин шайлады,
Бабаханнын ислерине канғанман,
Қолында кылыш жайнады,
Батыр жигит ол душпансыз болмас деп,
Көргенди
ҳайран әйледи,
Көпшигине гирис есип салғанман.
Еки батыр қосылып,
Есабы жоқ қалмақгы,
Оннан бери әйне бир жыл өткенди,
Қойдай етип айдады.
Сыртымыздан бәрҳа мени күткенди,
Жайға тақгы гиристи,
Түрин көрип бир жыл бурын күтиндим,
Тастырды жигер ғурьгжды,
Тул отаўда сен күйеўлеп жатқанда.
Қарсыласқан нешшеге,
Аямай тартгы қылышты,
Бизге душпан еди қалмақ көп жылдан,
Онғарылғай
бул иси,
Бул дүньяда болармекен кеўлим жәм,
Кдмап турған калмақ пенен,
Кдшын жерде болып жүрер дәркар деп,
Қайтпай салды урысты,
Көпшигине гирис есип салып ем.
Еки батыр кайнап йошты.
Қара
лашын ушар болса,
Бәхәрде ашылар бағларда әнар,
Қара
таўдын басын гөзлер,
Кен дүнья көринди бүгин саған тар,
Мәрт жигит кирсе урысқа,
Ҳаўлыкпағыл, берман кара, Мәспатша,
Бесин шаншып, онын гөзлер.
Көпшигинде таллап ескен гирис бар.
Мухаллас акылдан сасар,
«Ур!» дегенде нәмәрт қашар,
Залым душпан акылымды алар деп,
Мәрт шаншар майдан ишинде.
Қыйын жерде бир нәзерин салар деп,
Қайтпай
алға жүристи,
Көпшигине гирис есип салып ем,
Рустемнен де кейин емес,
Қыйынлыкта ерге дәркар болар деп.
Мәрттин кайтпай турысы,
Әлийден
де жокарыды,
Менин айтқан сөзлериме кулак сал,
Батырлардын
жигер-күши,
Кеўилимде кетер болды қыйлы қал,
Бестен,
оннан
кеседилер,
Ҳаўлықпағыл, берман кара, Мәспатша,
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Ат шапты майдан ишинде.
Исфиҳан жаўҳар кылышы,
Күл-талқан болды майданлар,
Бир-биринен тасқынлаған,
Нешше ерлер кешти жанлар,
Ашыклардыц кеўил йошы,
Ҳайран болып бул қалмакдар,
Урыс салды еки ашық,
Ат шапты майдан ишинде.
Бир яратқан алла досы,
Ат мойнына тумар такты,
Салғам янды атылдылар,
Мәртлер ақылынан састы,
Өлген ғәнимлердиц басы.
Майданда атлар ойнатты,
Нешше мындай адам өлди,
Талқанлап майдан ишинде.
Қанға боялдылар лашы.
Қызыл қанлар суўдай ақты,
Қылыш сести шақыр-шукыр.
Нешше адам кырғын тапты.
Адым урып алға қарап,
Мәспатшанын сүргининен,
Айбатынан Айпаршаныц,
Ат баўырынан канлар акты.
Қашты тум-тусына тарап,
Күн
тутылып думан болды.
Қырғынды майдан ишинде.
Белли ақырзаман болды,
Күн тутылып болды думан,
Топаланнан жаман болды,
Болды белли ақырзаман,
Батырлардын әтирапы,
Қылышынан қырмызы қан,
Тум-тусынан камал болды.
Төгилди майдан ишинде.
Ат баўырынан кан болды,
Қанға боялды кец майдан,
Зәнгиликтен
сел болды,
Майданды етип тас-талкдн,
Адамзаттын өлигинен,
Қырғынды майдан ишинде.
Тас көпир янды жол болды.
Өли болған ишер ҳимай,
Қалған қалмакдар ойланып,
Қырғын болды үш күн удай,
Басын косып топарланып,
Жүреги тасқын, кеўили бай,
Қамап алып тумлы-тустан,
Ат салды майдан ишинде.
Алды
қалмакдар айналып.
Урыс болды нешше әлўан,
Нешшениц ақылын алады,
Қаза тапты сан мыц палўан,
Кейнине қулақ салады,
Аўзы үлкен уллы дүпен,
Қалмакдардын көплиги,
Атылды майдан ишинде.
Арадан үш күн өткенде,
Ертеде өткен Салсалдай,
Қылыштан қалған калмакдар,
Инсан келмес күшине тай,
Серпилип
кейин кайтады.
Кеўили болмай бир дем жай,
Аламанныц көплиги, ат болып дабыл қакпады, батырға сапар жақпады. Арадан үш күн өткенде
алдындағы басшылары зордан хабар табады. Хабар таўып, калмакдар кейнине айналып жетти. Тумтустан атлар шапты. Батырларға қастын тикти. Алды-артын қурсап алды. Батырлар ортада калды
Қалмакдар таўды копарды, айландырып тас қала салды. Ақырзаман болды. Көргенлер ҳайран қалды
Майданға шыға алмай, бир-бирине бата алмай, ортада еки батыр тас қорғанды ойып алды. Әтирапкз
көзин салып, бирим-бирим караўыл турып, жети күн еки ашык гезекпе-гезек уйқылап алды. Тоғыз
күн арадан өткенде Мәспатша азық-аўқатгы ада етти. Батырға бата алмай, қалмақлар курсап жата
берди. Оныншы күни Мәспатша сәҳәр ўақгында жатса уйқысы келмей, отырып парахаты болмай
куйкасы жуўлап, етине қалтыратпа тийип, өзинен-өзи ҳаўлығып, тәселле берип, «узын жастын ушы
өлим, кыймылдаған жанларға ақыры келер бир өлим, ҳаўлыкпа кеўлим, негизинде бул жатысым
болмас» деп, ыныранып жайдан турады. Әйне тацныц алдында Мәнжүн атына минип, исфиҳаны
кылышын қолына алып, бедеў атын ойнатып, полаттан суўлык шайнатып, сом жүрегин кайнатып
Мәспатша тас қорғаннан шығып, таскаланыц аўзына карап аш жолбарыстай ыныранып, сом темирге
қурсанып, тасқаланыц аўзына қарап мынаны айтып турған усайды:
— Қурылсын акды шатырлар,
Келди кайсар батыр ер,
Сизин менен танысайык,
Келин данклы қайсарлар.

Кетпесин душпанда арыц,
Келди излеген қандарын,
Ашын жолымды тезден,
Келин қалмактыц сәрдары.

Көрсет бизге, ойыньщ қанша?
Бар ма түрли дәрдиц басқа?
Аш дәрўазанды, қалмакдар,
Келди кандарыц Мәспатша.

Ат ойнаткан бәлент дағлар,
Саўаш көрсем кеўлим ҳағлар.
Келди қандарын Мәспатша,
Келиц мында, бас болғанлар.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Бизге туўры хабарласыц,
Тезден мынаў жолды ашыц,
Бизиц менен қарсылассац,
Геўдецшден кедер ?>асъ\ц.
Хабарлас бизге жолбасшыц,
Бизиц менен қарсылассац,
Көзицнен ағар қанлы жасыц,
Ерегиссец, келлеғар,
Көшелерде қалар лашыц,
Керек болса шийрин жан,
Алдымнан мениц аўлақ қашыц.
Сол сөзлерди бир айтып,
Аттыц жалын тарады,
Нәзер етип Мәспатша,
Дәрўазаға қарады.
Шын ашықлар бағдан гия тереди,
Көп қалмаклар лалаўласып ереди,
Бир қалмақтыц лалаўлаған сестине,
Таўлар гүмбирлеп саза береди.
Ат ойнатып жолдыц майдан-пәстине,
Тан қалғандай ала бедеў астында,
Таўлар гүмбирлесип саза береди,
Лалаўлаған бир қалмақгыц сестине.
Еситип оны Мәспатша,
Андай-анлай қараса,
Бойлары бар минардай,
Қоллары бар шынардай,
Геўдесине қарасац,
Алпыс жаслы әнардай,
Аяқлары маладай,
Пәнжелери дәндандай,
Қыял етип қарасац,
Қулағы бар қалқандай,
Манлайына қарасац,
Алатаўдыц дициндей,
Мурынына қарасац,
Көгершинниц ининдей,
Көкирегиниц жүнлери,
Мәлши қойдыц жүниндей,
Аўзын көрсец урадай,
Көзлериниц уясы,
Таўлардағы жырадай,
Сақалыныц бийнеси,
Шуқырға питкен сорадай,
Айбатына қарасац,
Сапар айдын ишинде,
Туўры келген бәледей,
Бир қалмақ киятыр.
Көзине көринди айбаты,
Мәспатша сонда қараса,
Түсинде көрген ала атлы,

Анық көрди Мәспатша,
Қашайын десе болмады,
Қарап турыў болмады,
Айпарша айтқан сөзи бар,
Қәдди бойы қалтырап,
Қанасына сыймайды,
Жүреги тасқын, кеўли бай,
Төрт түлиги сайма-сай,
Тартып атқан ерлерге,
Шегими қатты полаттай,
Исфиҳаны сарыжай,
Мәрт қолына алады,
Бир оғын алып суўырып,
Орап изге шалады.
Қалмақы ердиц қасы деп,
Тап жүректен басы деп,
Жан шығарыц усы деп,
Қоса өкпениц тусы деп,
Жигер күшин пәрманлап,
Бөктергиге бой таслап,
Туўры нийетти баслап,
Жүреги тасып, ҳалласлап,
Күшин салып табанлап,
Дәўди байлап атады.
Қарап турса Мәспатша,
Мысалы таўға тийгендей,
Жоқса тасқа тийгендей,
Мәрттиц атқан окдары,
Сес берип изге қайтады.
Оқ өтпесин биледи,
Күшин зейни иледи,
Әрманлығы батырдыц,
Жүрек-бағрын тиледи.
Қарағай найза қалтырап,
Ж еккелик келип албырап,
Дуўлығасы жалтырап,
Ыцыранып батыр жуўырды.
Дәл қасына барады,
Керилип найза урады,
Тастан қатты денеси,
Адам батып болар ма,
Зацғардыц пешанасына?
Ш ақ келе алмай найзасы,
Билегиниц күшине,
Тасқа тийген секилли,
Тап уцғыдан сынады.
Бизден себил қалдыц деп,
Оны атып таслады,
Ақ балдақган услады,
Қынапқа салса қылт еткен,
Суўырып алса жылт еткен,
Қәҳәрленсе тас кескен,
Қарқаралы бас кескен,
Сегиз батпан ақ алмас,
Силтеген жерде жан қалмас,
Қолына батыр алады,
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Шабалмасам маған шәрт,
Кеспей қалсац шәрт деп,
Дәўге семсер урады.
Мысал тасқа тийгендей,
Ҳәр жеринен кетилди,
Бизден себил калдьщ деп,

Оныда атыптаслады.
Батырдан нәўбет өтеди,
Кдрап турыц, досларым,
Дәўге нәўбет жетеди,
Батырға қарап не деди:
— Оттай көзиц жайнайсац,
Өзинди бизге тайлайсан,
Бунша айбат шегесец,
Мени ким деп билесец?
Ҳәй, қурымсақ, қурымсақ,
Шығыннан шыққан ер деди,
Мингеним Алагер деди,
Ҳәддиц болса, қурымсақ,
Беррегирек кел деди.
Мениц ойыным көр деди,
Қарсы турып алыссақ,
Боларсац қара жер деди.
Тилимди алсац, бәтшағар,
Қара геллец бар саўға,
Кел, еркинди бер деди,
Айпарша атлы ярынды,
Өз қолыцнан бер деди.
Сен өлген менен жер толмас,
Пешше қурлы қаныц болмас,
Өмирицше қасымда,
Кеседар бол да жүр деди.
Алалмассац намыс-ар,
Ойласац, саған дүнья тар,
Жаў-жарағьщ тасла да,
Түс алдыма, бәтшағар.
Мәспатша сонда сөйледи:
— Ат басындай сом жүрек,
Меннен саған сөз керек,
Лап урасац соншама,
Ацлап сөйле, бәдирек!
Ойлама сөзимди гүман,
Басьщнан айрылмас думан,
Андап сөз айт, бәдирек!
Мениц менен алыссан,
Боларсац жер менен жексен,
Болар саған дүнья зиндан,
Өзиннен басқаны кем деме,
Бийорын сөзлер сөйлеме,
Айбат шекпе, бәтшағар!
Өлим сениц қолында ма?
Елим жырақ, жолым алыс,
Мен алдыца келдим қалыс,

Бунша неге бад урасац,
Ҳәддиц болса, кел алыс!
Қалмақ сонда не дейди:
Сөзлеримде жоқ ялған,
Жолында мен интизарман,
Айпаршаға қарыйдарман,
Өлмеймен деп қылма гүман,
Қәҳәриме мине қойсам,
Саған туўар ақырзаман,
Ыцыранып амутты урсам,
Боларсац жер менен жексен.
Ҳаслы-затым сорасац,
Алатаўды жайлаған,
Он сегиз мыц әскердиц,
Барлығына бас болған,
Алацғасар палўанман.
Таныймысац ағацды,
Қыламысац тобанды,
Көрсет, зацғар, наланды,
Шақыр аллатааланды,
Ҳәддиц болса берман кел,
Мен көрейин шаманды, — деп,
Батырлардыц пири Салсал,
Тийген жериц қылар дал-дал,
Он бес батпан гүржи паррал,
Дәў қолына алады.
Көк желкенин тусы деп,
Әлилилла ўәлий деп,
Мәспатшадай батырға,
Ыцыранып амуд урады.
Қайрыла берип қаймыға,
Мәспатша қалқан тутады,
Қалқанға амуд тийгенде,
Жылдырым киби от шықты,
Таў гүмбирлеп сес берди,
Бендеден қорқпай жүр еди,
Мәспатшадай батырдыц,
Ш ийрин жаны сескенди.
Қәҳәр менен умтылды,
Д енеси отгай жайнады,
Бар ғайратын салады,
Қолындағы амутын,
Мәспатша жулып алады,
Дәл төбениц үсти деп,
Қайырып дәўге урады.
Дәў де қалқан тутады,
Қалқанға амуд тийгенде,
Дәўдиц бели бүгилди,
Қолындағы қалқаны,
Төрт парра болып бөлинди,
Сай-сайынан сөгилди,
Мыйықлары шашылып,
Бәри жерге төгилди.
Бир-бирине урады,
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Қарсыласып турады,
Екеўиниц ғайраты,
Тец келеди де турады,
Ала алмай бир-бирин,
Ҳайран болып турады.
Жаў-жарақты таслады,
Тазадан өнер баслады,
Бир-бирине ат қойып,
Жағадан беккем услады,
Еки батыр қарсыласып,
Ат үстинен алысты,
Жағаға қоллар салысты,
Атлардьщ басы қағысты,
Мәртлик пенен танысты,
Атлардыц бели майысты.
Ат шаўып таўдьщ пәстине,
Таўлар саза береди,
Ықыранған сестине,
Қара жерлер солқылдап,
Еки батыр күшине,
Қайтпай ғайрат салады,
Қолдан келсе бир-бирин,
Өлтириўдиц қастында,
Астындағы бедеўлер,
Дизесинен ғарқ болады,
Қара тастьщ үстине.
Жығалмады бир-бирин,
Еслеринен танады,
Ақылы ҳайран болады,
Атлардан жерге түседи,
Саўытларын шешеди,
Бирин-бири өлтириўге,
Жанларынан кешеди.

Бирин-бири қорқытып,
Кейин-кейин шегинип,
Айбат шегип жуўырды,
Бир-бирине батырлар,
Аш жолбарыстай пәнже урды,
Бир-бирине ҳәмел курды,
Еки батыр айқасты,
Қара буўрадай ғайзасты,
Аш жолбарыстай шайқасты,
Қарсыласып, жағаласып,
Айбат шегип қушакдасты.
Кейин-кейин шегинип,
Қошқар киби тасласты,
Аш жолбарыстай ьщыранып,
Жарылған муздай гүниренип,
Батырлар жанбас урысты,
Кәр етпеди бир-бирине.
Таўдай болып урады,
Усылайынша батырлар,
Үш күн гүрес салады,
Буны көрген қалмакдар,
Айбатына баталмай,
Тум-тусына тарады,
Екеўиниц гүресине,
Тәсийин қалып турады.
Бирин-бири ала алмай,
Шерин олар тарқаталмай,
Ҳайран болып турады,
Екеўиниц ғайраты,
Теқ келеди турады,
Бирин-бири алалмай,
Еки батыр жарасып,
Изли-излине қайтады.

Әне батырлар әўел атысып, кейин шабысып, кейнинен айқасып, жығыса алмай, ҳайран болып,
шамаларын сынап көрип, өзинен-өзи тарқасты. Ала атлы қалмақ:
— Ал, жора бир-биримиздин шамамызды көрдик, халымызды билдик, ҳарыдық. Енди үш күн
дем алайық, төртинши күни азанда ҳәр ким бар күшин жыйып, усы жерге келип, қайтадан гүрес
салайық, оннан сон не болсақ болайық, — деп, қосына қайтады. Мәспатша тас қорғанына бул да
қайтты. Мәспатша қорғанына барып, дәўдин сиясатынан қатты қорқгы. Адамға билдирмей, куптан
ўақга атына минип, қурал-күшин жыйып, Айпаршаны изине ертип, ата журтым Бухар деп жолға
рәўана болды.
\ \
Ала атлы калмақты ким деп сорасац, таўларды еткен тас-талқан, Бабахан гүзарда қойған,
Алатаўды жайлаған, лақабы оныц Ала атлы, атын сорасац Алацғасар Қарабет деген екен. Айпарша
Бабаханды өлтирген соц, халкы орнына қусбеги Оразалы деген инисин хан көтерген еди. Хан
Алацғасар дәўге хат жоллайды. Хатта Мәспатшаныц хабарын, Бабаханды өлтиргенин, журттыц ўайран
болғанын билдиреди. Мәспатшаныц кейнинен қуўыўды, қолдан келсе, Айпаршаны қолға түсириўди
өтинеди. Сол хабарды алып, Алацғасар әскери менен М әспатшаныц изинен қуўып баратырғандағы
ушырасқаны екен.
Алацғасар Қарабет қосына барып үш күн демин алып, уйқысын қағщырып, төртиленши күни
сәскеде атына жем берип, амутты кесе өцгерип, қалқанын белине байлап, Мәспатшаға таярланып,
гүрес жайына келди, песинге дейин қарады. Мәспатша келмеди. Дәў асығып, «бул не тапты екен» деп
әсте басып анлап, кулағын салып тындап, тас қорғанға барып қараса, Мәспатша жоқ. От орнындай
қазылған еки бедеўдиц изин көрди, қашып кеткенин билди. Хайран болып турса, бес жүз атлы
менен Оразалы патша бул да келди. Ала атлы қапа болып, өзиниц әскерин қоя берип, ханнан төрт
жүз атлы қосшы алып, Мәспатшаныц кейнинен қуўмаға майыл болады.
Ақылы ҳайран болады,
Иши дәртке толады,

М әспатшаныц кейнинен,
Куўмаға майыл болады.

9—Қарақалпак фольклоры
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Бәлент таўлары пәс болып,
Күлмейди ўақгы хош болып,
Мәспатшаны куўмаға,
Атланды дейди Ала атлы,
Ләшкерлерге бас болып.
Атқа такты сәдапты,
Айпаршаньщ жолында,
Жүрек-баўыры кәбапты,
Сол ўақытта Ала атлы,
Патшадан алып жуўапты.
Толтырып садақ буўады,
Кеўилин қызға бурады,
Мәспатшаны куўады,
Таў-тасларда турмас пәти,
Жаўды басқан салтанаты,
Мәспатшаньщ кейнинен,
Сапар етти ала атлы.
Бедеўди жолға салады,
Изин куўып Мәспатшаньщ,
Ала атлы сегбир қылады,
Талқан етип таўларды,
Ҳәр жерге жетер пәрманы,
Денесине сыймайды,
Көкирегинде әрманы.
Басына күнлер туўады,
Ала атгыц терлери,
Жердиқ бетин жуўады,
Күн ярым күн куўса да,
Жете алмай ҳайран болады.
Үш күн тамам куўады,
Жете алмай ҳайран болады,
Төрт күни жүзи толғанда,
Төрт жүз атлы қалмақгьщ,
Үш жүзи қалды болдырып,
Жүзи жолдас болады,
Бес күн жүзи толғанда,
Жүз атлы қалмактан
Еллиси жолдас болады,
Алтыланшы күнинде,
Тәнҳә өзи қуўады,
Аты шапкан таўдын, кыяғы,
Таска тийсе қызады.
Ала атынын, аяғы.
Т а с төбеге ал ы п ты ,

Қайшылап еки кулағын,
Аттьщ жоны қызған соц,
Пәрманлап урды туяғын,
Тартгы жерлердиц танабын,
Алдына қарап елеслеп,
Тартты майдан алабын,
Оқ жыландай жылыслап,
Керип таслап қәдемин,
Ылғал етги жәниўар,
Айпаршаньщ жолында,
Сарп етип тәнинде жанын,
Ҳайран болып ала атлы,

Табалмай излеп қандарын.
Ат жуплығын дүзеди,
Жетиленши күнинде,
Сай сүйеги қызады,
Туяғы тийген тасларды,
Талқан етип бузады,
Керип таслап аяғын,
Куудай мойнын созады,
Тыныш таппай аяғы,
Тебингиси тозады,
Көрине ме қарасы деп,
Ж ән-жаққа мойнын созады,
Суўлыққа таслап урынып,
Жибер деп суўлық сүзеди,
Ушқан қуслардан озады.
Сегизинши күнинде,
Керип баўырын жазады,
Гөне терден айығып,
Ш ықгы терлер тазадан,
Жай тасындай жайнады,
Гәўҳардай көзи жайнады,
Тулпар екен дәў аты,
Жилўа таслап ойнады.
Ылғад етип майданда,
Сегиз күн сегбир қылады,
Ш ашырап күнлер шығады,
Аттыц жалын тарады,
Ала аты күнге жарады,
Алдына дәў қараса,
Бағыныц гүли солыпты,
Болмас ислер болыпты,
Узақ сегбирге шыдамай,
Мәспатшаға ере алмай,
Сандал аты болдырып,
Айпаршадай айымы,
Адасып таўда қалыпты.
Ат шаўып таўдыц пәстине,
Шьщамай жолдьщ дәстине,
Оянады Айпарша.
Ала атлы қалмақтыц,

Лалаўлаған сестине.
Қалыпты белли сарсацға,
Мәспатшаға ере адмай,
Қалған екен майданда,
Ала атлы қалмақ сестине,
Оянады Айпарша.
Ж ән-жақган серлеп караса,
Бий и кли ги ғаў екен,
Адамнын бедди жаўы екен,
Адасқан жери Айпаршаныц,
Тарналы деген таў екен.
Қара шашын тарайды,
Көзиниц жасын булайды,
Жол таба алмай Айпарша,
Таўға қарап жылайды.
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— Бәрҳақдур туўры динимиз,
Қалдым жолды таба алмай,
Жолға сал Юсип-Зилийха.
Гуманды басымньщ саўы,
Қалмады қалмақгьщ жаўы,
Жол таппай сенде адастым,
Жолға сал Тарналы таўы.
Ақ жүзлеримде барды кал,
Кдлды таланда дүнья-мал,
Әрман менен мен адастым,
Патпа пиримиз жолға сал.
Ғарға бар ма, зағлар бар ма,
Атық халыққа мәлим Тарна,
Айпарша сеғзде адасты,
Сизлерден бийик таў бар ма.
Сол сөзлерди бир айтып,
Налыс кылды Айпарша.
Байлаған белге потасы,
Қолламады Айпаршаны,
Сыйынған ата-бабасы.
Бәлент-бийик таўдық тасы,
Айра түсти жолдасы,
Жылай берди Айпарша,
Қабыл болмай көз жасы.
Жылап турса таўларда,
Келди касына Ала атлы,
Қайрылмады Айпаршаға,
Өте берди лалаўлап,
Мәспатшаны куўады,
Сол ўақгында Мәспатша,

Тоғыз күн сегбир кылады,
Атларға терлер қатады,
Майдағща ьшғал етеди,
Мезгилли жеген от-жем жоқ,
Он қамшыны урғағща,
Астығвдағы Мәнжүн ат,
Омыраўын көтерип,
Зорға-зорға жортады.
Нардай бели бүгилди,
Қағғлы жас көзден төгилди,
Мезгилли жеген от-жем жоқ,
Көтере алмай омыраўын,
Қьгяқ тастьщ үстине,
Пардак таслап жығылды.
Өте алмай Тарнаньщ таўын,
Керип жаза алмай омыраўын,
Мезгилли жеген от-жем жоқ,
Алға басып жүре алмай,
Омыраўын көтере алмай,
Дәрманы курып денеден,
Ҳайран болды Мәспатша,
Орнынан аты тура алмай.
Мурат-мақсети болмады,
Кейнинен душпан қалмады,
Дәрманы кетип жонынан,
Ат жайынан тура алмады.
Тура алмасын биледи,
Ақылы ҳайран болады,
Аттыц жалын тарады,
Ақ найзаға сүйенип,
Шар тәрепке карады.

Мәспатша атгыц тура алмасын билди, жүзлери гүлдей солды. Жүреги суўлады, ат басындай сом
жүрек сарайында туулады. Енеғардьщ калмағы, өлгенше буны аўлады. М әспатша атты қоя берип,
бәлент таўдын үстине жуўырып шығып, жән-жаққа қарады. Ала атлы қалмақ жақын келген екен.
Оны көрип, сарыжайын қолына алып, бир таўдын басына жуўырып шықгы. Ала атлы калмақ қасына
келе алмады, сарыжайын қолға алып, ол да бир таўдын басына жуўырып шықгы. Екеўи бир-бирине
оқ атгы, бир-бирине кәр етпеди.
Бир мәҳәл Мәспатшаньщ қольша оқ илинбеди. Байкас етип қараса, оғы таўсылған екен. Мәспатша
атарға оқ табалмай, қашарға жол табалмай, басына күн туўды. Ол турып қыял етги: — Бул қалмақ
сырымды алса, оғымньщ таўсылғанын билсе, әлбетте, маған үстем болады, болса-болмаса да өлемен,
денемде жан барығща саўытларымды шешсем, жалан аяк, тақыяшан, көйлекшен болып алсам,
қылышты қолыма алсам, дәўдин кейнине түссем, кейнинен жетсем, жағасынан алсам, жамбас салсам,
я өлтирсем, я өлсем, — деген жедел пайда болады. Сол ислерди бәржайлап, қылышын қолына алып,
хак деп дәўдиқ кейнине түсти.
Ала атлы қалмақ ҳийлепаз адам еди, таўды айналып келип қашты. Бир күн куўды, жете алмады.
Мәспатша харьщы, аяғын тасқа алдырды, өзи де болдырды. Он еки күн тамақ ишпеген адамда дәрман
болсын ба, өзи де аштан өлер болды. Мәрттин ядына нан түсип еди, шалқасынан жығылғанын
билмей-ақ қалды. Белден мәдет, дизден куўат кетги. Батыр орнынан тура алмады.
Ала атлы калмақ М әспатшаньщ жығьщғанын көрди. Садағығща жети оғы бар екен, Мәспатшанын
жети тәрепинен байлап атгы. М әспатшаньщ жети жеринен оқ өтги. Ала атлы қалмақ касына бармаға
қорқгы, өзи турып қыял етти: — Бул зацғар менен жети күн атыстым, оғым өтпейди, шапсам,
қылышым кеспейди, үш күн айқасып күшим жетпейди. Буньщ қасына барсам, ол жорта жатырған
болса, орнынан ырғып турса, жағамнан алса, ҳак деп жамбас салса, өзим ҳарып турғағща ығбалы
меннен зор болса, белимнен тарақы алып, таўға урса, ҳалым қыйын болар, әрман менен ишим
толар, жети оқ анық тийген болса, өзи-ақ өлип қалар. Маған кереги Айпарша ғой, оны алып ертерек
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М ен окыған пешенемде барды хат,
Ярымнан айрылып болдым биймурат,
Үстиндеги ийец қайда тасладыц,
Бугин бизден айрылдыц ба, Мәнжүн ат?

^

Й

Г

Г

“

Үстинде ийенди қайда тасладыц?
Калар болдым қалмакдарда тул болып.
Сен едиц көзимнин гәўҳар қырағым,
Енди кимлер болар ҳалдан сорарым,
Өлген болса жан қостарым Мәспатша,
Бүгин сөнди мениц жанған шырағым.

Кимлер келип ким кетпеген бул жайға,
Ҳеш опа бермедин сен пәний дүнья,
Айналайын көзгененнен Мәнжүн ат,
Өмирлик жолдасым, ийениз кайда?

Қарсы душпанлардан арын алмады,
Аман-есен өз елине бармады,
Ыкдасымнан өнип, өзимнен туўып,
От жағар кейнинде нышан қалмады.

Нешше жыллар алдымда жол басладьщ,
Акыбети қумар көзим жасладын,
Тилин болса сөйле-сөйле, жәниўар,
Үстинде ийенди кайда тасладьщ?

Атасыньщ ар-намысын алғандай,
Достына-душпанға нәзер салғағщай,
Ықласымнан өнип, өзимнен туўып,
Сонғылыққа атына ийе болғандай.

Мойньщызда сулыў қара жальщ бар,
Нашар едим, аямады бирубар,
Ийениздин қалған жерден хабар бер,
Тилиц болса сөйле-сөйле, жәниўар.

Ат ойнатып таўдыц майдан-тасына,
Залым қалмақ кайғы салды басына,
Сол таўларда жылап турса Айпарша,
Елли атлы калмақ келди қасына.

Залым калмақ бизге қәҳәрин салды.
Ғапыллыкта бизиц онайды алды,
Тилин; болса сөйле-сөйле, жәниўар,
Қостарым М әспатша қай жерде қалды?

Қалмақ келип тартып қолын байлады,
Азап берип сийнелерин дағлады,
Көрген түси келип бүгин алдына,
Кейинине бенде етип айдады.

Аға-иниси жоқ арын алмакка,
Ҳаслым нашар, елин излеп бармаққа,
Өлген болса жан костарым Мәспатша,
Бенде болып қалар болдым қалмақта.

Бедеў шомылыпты таза терлерге,
Ишин толып қайғы-әрман шерлерге,
Айпаршаны алдына салып айдап,
Келди дейди патша қалған жерлерге.

Жылай-жылай еки көзим гөр болып,
Аркам жапқан кара шашлар жүн болып,

VI БАП
Ат шомылып терлерге,
Жеткерип ерди жерине,
Ырза болмай Айпарша,
Сыйынған кәмбил пирлерге,
Әрман менен айырылып,
Мәспатшадай еринен,

Гүдер үзип сәўер ярдан,
Мийри қанып көп қайғыдан,
Себепсиз шықпай шийрин жан,
Иши толы қайғы әрман,
Келди дейди Айпарша,
Оразалы патша қалған жерлерге.

Қалмақ Айпаршаны бенде етип алып келди. Патша ўақты хош болды. Ала атлыға ырза бблды.
Мәспатшадан өшин алды. Үш күн байрам берди. Ақылгөйлерин жыйнады, мәсләхәт салды. Оразалы
патша турып
«Аға өлсе, жецге мураз, аты өлсе, саўыты мураз» деген, ағамнан қалған жецгем еди, Айпаршаны
өзим аламан, — деди.
Онда Ала атлы:
— Ўәй, зацғардыц баласы, есиктен келе сала төр меники дейсен, мийнетин ким көрсе, рәҳәтин сол
көреди. Мәспатша менен нешше күн атыстым, нешше күн гүрестим, нешше күн куўдым, ақырында
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өлтирдим. Билегимнин зорынан, қылышымньщ күшинен Айпарша бул жерге келип тур, әлбетте,
Айпаршаны мен аламан, — деди.
Еки жақ тартыс болып, әскерлерин бөлип алып, үш күн урыс салды. Адам өлди, қан төгилди,
бийгүна гелле кесилди, өз-өзи қырғын болды. Сол ўақга еки жақгыц ақылгөйи жәм болып, хан
менен дәўди ортаға алып былай деди:
— Ҳа, енеғардьщ уллары, бәриц қалмақгыц әўлады, бир қурымсақтын, қатыны ушын бунша урыс
салдыц, сонша жанынды қырып алдыц, сонша қанныц бәри екеўициздин мойыныца қалды. Әўели,
Мәспатша жети жыл соцына түсти, ақырында өлди. Екинши, Бабахан өлгенше ашықболды, оныцда
басына жетти. Үшинши, Шәрдене бабаныц да басына жетти, соларға не опа көрсетти? Қайсыцызға
опа берер дейсец, тилимди алсацыз, буған ҳеш қайсысыцыз кеўил қоспац. Еки қолын байлап,
сийнелерин дағлап, пияда ат алдында айдап қалмақгыц елине апарыц, қолына уллы шуўал берин,
аштан өлместей, өзек талмастай тамақ берилсин, нанныц күйиги, жарманыц суйығы — тамағы сол
болсын. Изине адам салып, ел ишине айдап жибериц. Күнде нәўбети менен бир үйге тезек төгилсин.
Өлсе бир өлип қалар, өмири азап пенен өтсин, — деди.
Сол сөз ҳәммеге макул түсти. Айпаршаныц қолларын бәнтлеп, Сандал атты, Мәнжүн атты
куралы менен олжа етип, патша бас болып қаласына айдап қайтты. Алацғасар Кдрабет әскерин
ертип, Алатаўға ол да қайтты. Оразалы патша журтына барып, қаласына Айпаршаны айдап жиберип,
соцынан бақлаўшы қойды. Қаласына жар салды: «Айпаршадан ҳәрким бир қап тезегинди талап ет,
оған ҳәрким мийирманлық етсец, жантассац, аяп, жақсы тамақ берсец, өзиц өлимдар, малын талан.
Тамағына жарманыц суйығын, нанныц күйигин бер», деди.
Әне, Айпарша күни менен тезек терип, кеште бир үйден жарып-жарымас тамақ жеп, алғәрез,
усы ҳалда тоғыз ай арадан өтти.
Еки ашық Еренлер бағында он бес күн дәўран сүргенде Айпаршаныц бойына ҳәмиле пайда болған
еди. Туўар ўақты болды, саатлы ўақты толды. Айпарша тезек терип жүрип толғатты, Айпаршаға
қайғы болды. «Ул туўсам, ериме мегзер еди, қыз туўсам, өзиме мегзер еди, туўғанымды қалмақ сезсе,
туқымымды жая ма, мени аяп қояма, балларымды қолымнан алса, көз алдымда шалса, бурынғы
дәртим дәрт пе, тоғыз есе дәрт жамалады» деп жылады. Кешке жақын толғақ қатты қыстап, таўдыц
арасына барып туўайын, ғарға-қузғын жемесин деп, Айпарша ылағып баратырса, уллы жатар ўағында
бир таўдыц геўеги дус келди. Сол жерге кирип толғатты, ай менен күндей бир ул туўды, кейнинен бир
қыз туўды. Жанға сездирмей, аўзына тас басып, кешке келип емизип жүре берди. Бир күни, белли
жеген тамақ жоқ, емизейин десе, емшектен сүт шықпайды, балалар аштан өлер бодды. Айпарша
балларыныц өлерин билип, таўдыц геўегинде әрманын айтып жылап отыр:
— Ашыққа жарасқан талма бойларым,
Жүрегимде қалды түрли әрманым,
Себил қалды кийген ҳасьш тонларым,
Басыма айналып келгей дәўраным,
Жыласац да емшегимде нәрсе жоқ,
Жыласац да сизге берер сүтим жоқ,
Көзде жасым қабьш болғай, балларым.
Көз жасыцыз қабыл болғай, дәрманым.
Табалмадым туўры жолдыц жырағын,
Қайлардан табарман атац дәрегин,
Жыласам да емшегимде нәрсе жоқ,
Көз жасыцыз қабьш болғай, шырағым.

Баян етсем, Айпаршаныц ўаспыны,
Ядқа алып жылар сүйген достыны,
Қабьш болып нәрестениц көз жасы,
Бийбипатпа берди ҳәр түрли жақты.

Халық еткен жаўдырғай саған рәҳметин,
Келермекен қайтып кеткен дәўлетим,
Жьшаған менен бул емшекте нәрсе жоқ,
Көз жасыцыз қабыл болғай, перзентим.

Тени балқып, кеўлин куўаныш жайлап.
Қорғасындай балқып тени қайнады,
Қабыл болды нәрестениц көз жасы,
Жетимниц ҳаққына дуўа әйледи.

Атац өлип, енец қалды бунда тул,
Бири онға турар зәкатлы пулдыц,
Жылаған менен емшегимде нәрсе жоқ,
Көз жасыцыз қабьш болғай, қулыным.

Кеўили әрмағшы, жүреги дағлы,
Гүнасыз муцлыныц ашылды бахты,
Қабыл болып жетимлердиц көз жасы,
Айпаршаныц төси булақ боп ақгы.

Шадлы хабар табылмай тур атацнан,
Өлгеницше қәўендериц, панацман,
Жыласац да саған берер сүтим жоқ,
Халық әйлеген хабар алғай ҳалымнан.

Қара шашын бестен таллап түйеди,
Ашьшады ҳәмме ағза жүйеси,
Қабьш болып нәрестениц көз жасы,
Еки емшеги булақ болып ийеди.
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Ғайыбана бир тәрептен күш келди,
М әртликке ылайык буўынды белди,
Қабыл болып нәрестенин көз жасы,
Ғайыптан Айпаршаға толы сүт келди.
Нешше жыллар қыйынлыққа көндирди,
Қапа кеўлин қуўанышқа толтырды,

Қатып қалған денесине сүт енип,
Қуўаныш пенен балларын тойдырды.
Нешше жыллар мәкан еткен дүзинен,
Қыйынлықга сепкил басқан жүзинен,
Қуўаныш пенен балаларын тойдырып,
Қайғы кетти Айпаршаньщ өзинен.

Әне, Айпарша балаларын емизип, кеўлин жәмлеп, балаларды қорғанға таслап, күнде кеште бир
емизип, адамға сездирмей, балларды үш жасына келтирди. Бир күни Айпарша балларына келсе,
баллар жоқ, шығып кетипти. Әтирапты қьщырып жүрсе, еки бала майданда бирин-бири тас пенен
УРЫП, қызыл кдн болып, екеўи еки жерде шаршап уйқылап қалған екен. Балаларды арқалап апарып
жатқызды. Аўзына тас басып кетти. Ертецине барса, балалар тасты ылақтырып шығып кетипти. Ол
күни адам көтере алмастай нәҳән тасты басты. Ертецине келсе, оны оннан да арыға таслап кетипти.
« уны сақлаў қыйын болған екен» деп, қайғыда зар жылап, кешке бир қап тезегин аркзлап, Айпарша
бир үйге кирип барса, сары қарын кейўаны болған, көргенниц кеўли толған, шашларына ақ енген
бир сыны келген ҳаял орнынан өрре турып, Айпаршаныц мойнынан қушақлап, Айпаршаға қарап
бир зат айтып тур:
ғ
— Кабыл болар ш ы н б е н д е н и н көз жасы,
Бенде болып түсип едим Тамадан,
Мен жылайман дийдарынды көргенше,
Түр-түсинди мен андайман шамадан,
Мендей апан жамальщнан айналсын,
Аманбысац, жаным синлим Айпарша,
Аманбысан, жаным синлим Айпарша.
Ғайыбана сыртыцнан биз мийирман.
Шырағым, кеўлинди қуўаныш жайласын,
Душпанлардыц зығырданы қайнасын,
Аманбысац, жаным сицлим Айпарша,
Мендей апан жамальщнан айналсын.

Гүмистен питилген тилла саз едим,
Өз елимде мерекеге саз едим,
Хдслымды, синдим, мен саған айтайын,
Қуланльща көп Таманыц қызы едим.

Дийдарынды шынтлап көрдим мен бүгин,
Арамызға суўық салмағай шуғыл,
Мендей апан жамалыцнан айналсын,
Аманбысац, қаналасым, жан синлим.

Қазан урып солған бағым гүлине,
Зулым душпан ўайран салды денеме,
Атамныц лақабы Разыбек-тама,
Бенде болып түстим қалмақ елине.

Ш апқан бедеў айрылмай ма шоғынан,

Әрманым көп бенделиктиц дағынан,

Ке^лим ўпйрйн коетареыадын

дө ғы н й н ,

Аманбасац, жаным синлим Айпарша,
Ким қәўендер сенин: ашыў-тоғьщнан.

Залым

кшра ёадды Пигымн,

Аманбысац, жаным синлим Айпарша,
Өлгенимше хабардарман ҳалыцнан.
Айпаршаньщ қууаньпиы қойнына сыймады. Ш ықпас жанға далалат табылды, абырайы жабылды
жылап жүрген Айпаршаға белли қостар табылды. Иси раўаж табылып, минген аты шабылды. Апасына
сырын айтып шағынды. Басын ийип зар жылап, апасына жалынды.
-Апа, қай жыллары келип едиц?
Сонда апасы:
— Қуланлы таўында Разыбек тама дегеннин қызы Қаракөз дейтуғын мен едим. Отарда мал бағып
отырған жеримнен қалмақгыц жалатайы олжа етип әкелип, бир қалмақгыц ат сейисине саткан
еди. М ениц ерим М әспатш аныц урысында өлип еди. Еримнен болған, өзимнен туўған жигирма
бес жасар, жигирма үш жасар еки балам бар. Ҳәзир бир балам усы калада дәрўазаман бир балам
патшаныц ғәзийнешиси, — деди.
Айпарша ишинен қуўанып:
— «Жолы болар жигиттиц, жецгеси шығар алдынан» дегендей, сапарым оцынан болар, шын апам
шықгыц, жасырын бир сырым бар, кисиге айтпай жүрген, — деди.
— Айт, шырағым.
— М әспатшадан қалған еки балам бар, апа, таўдыц арасында сақлап, ҳәзир төрт жасына қарады.
Аяғы, тили шықгы. Сакдамақ қыйынырақ болып тур. М ийирманшылық етип, қатарға қосып берсен
апа, — деп жылады.
’
— Болады, алып кел, — деди ҳаял.
Уллы жатар ўағында Айпарша таўға барып, еки баланы алып келди. Апасы балалардыц тамағын
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тойдырып, жасырып жайға салып, сыртынан қулып урды.
Азанда Айпарша талабына кетги. Сол күни калмактьщ базары еди. Шынмашын шәҳәринен есапсыз
саудагер калаға толды. Базар қызған ўақытга дағы-дашлар гүмбирлеп саза берди. Майданда өскен
адамньщ балалар сестин еситип, жүреги ҳәўлирип үркип, қапыларды жулып таслап, екеўи көшеге
шыкгы. Көшедеги кдлмактық балаларын услап алып, бирин-бирине урып өлтире берди. Көшеде
жүрген пашшаплар буны көрип, еки баланы услап алып, улды Мәспатшаға, қызды Айпаршаға
мегзетип, ханнық алдына алып келди. Балаларды қаралап бир зат айтып тур:
— Таўларында қалық питкен қубатал,
Аўзынан түскендей сөйлеген сөзи,
Мәрт жигиттиқ минген аты каражал,
Жүзлери алмадай, наркистей көзи,
Бесалты аўыз сөзимиз бар, айтайық,
Тутгым шәҳәринизде еки жас бала,
Пашшабықнық бул сөзине қулақ сал.
Нәзер салсам, Мәспатшаньщ дәл өзи.
Таўына жараскан қатара кайық,
Ержетсе алады халқықнық айын,
Айтатуғын қорқынышлы сөзим бар,
Кулақ салық, әдалатлы патшайым.

Баянласам сөзлеримниқ тәкбирин,
Жүзге тай келгендей оны қ ҳәр бири,
Туттым шәҳәриқизден еки жас бала,
Мәспатшаға мегзетемен рәқин.

Тура айбат шекти мениқ өзиме,
Көзин түссе, тақ қаларсақ көзине,
Көргенимди, тақсыр, баян етейин,
Аныкдап қулақ сал айтқан сөзиме.

Ат шаптырмас таўдық бәлент қыяғы,
Ялған емес, М әспатшанық туяғы,
Туттым шәҳәриқизден еки жас бала,
Айпаршаға мегзер қыздық сыяғы.

Базар күни бағда ашылған лаласын,
Қалмақ бузған онық мурат қаласын,
Шыққыр көзим егер шыққан болмаса
Көрдим М әспатшанық еки баласын.

Саўғаға тилесен, бермес жанынды,
Талқан қылар сенин дүнья-малынды,
Жетимеклер шәҳәринде ержетсе,
Алмай қоймас атасынық қаныны.

Анлап турман көрип әрманлы дәртин,
Қыял етсем, және артқан мийнетиқ,
Шыққыр көзим егер шықкан болмаса,
Нағыз М әспатшанын еки перзенти.

Айткан сөзлериме кулақ сальщыз,
Қыял етсем, қыйын, тақсыр, ҳалықыз,
Егер айтқан сөзге инанбасақыз,
Ш ақырып алып туўры нәзер салыцыз.

Патша кулақ салды, бул сөз жанын алды. «Туўры сөз жансызға жан береди» деген. Пашшаплардық
берди КабЫЛ
патша есинен танды. «Теэден көзиме көрсетпей асық!» деп, жәлладларға буйрық
- Мәспатшанық атын еситпесин қулағым, тезден дарға асып жоқ қылыц, ҳеш жерге шығарман
сөзин, — деди.
Бул ьөзди еситип жәлладлар еки баланық мойнына шынжыр салып, жанын отка жағып, қалық
жығынды кақ айырып, балаларды айдап, дар түбине алып барып, дарға тартайын деп атыр.
Қаракөз мама кешкурын майданға щығып, балаларға тамақ бермекши болып, жайына нәзер салса
бузылып атыр. Мама қыял етти: «Ақшам Айпарша менен танысқанымды калмақгық жансызлары
сезген екен-аў. Хан жасауыл жиберип, жайды бузып, балаларды дарға асқан екен, болмас ис болған
екен, баллар қолдан кеткен екен. Султан сүйегин қорламас, қолдан келгенше бар ғайратымды
салаиын, балаларымды өлтирсе, сүйегин алып кайтайын» деп мама жуўырысы менен патшанық
сараиына барды. Дардын түбинде есапсыз жығынды көрди. Жақынлап барса, дардыц түбинде
балалардан не деп дыбыс шығып атыр:
— Рейим етпей көзден аққан жасыма,
Пәлек зәҳәр салды ишер асыма,
Әрман болды, көкирегиме дәрт болды
Ата-анам жоқ жуўырып келер қасыма,

Қанлы шынжыр түсти бүгин мойныма,
Залым қалмақ ўайран салды ойыныма,
Жуўырып келер я атам жоқ, анам жоқ,
Әрман менен шын пайманам толдыма ма?

Ат шабылған жолдық майдан пәстине,
Анламастан түстим душпан дәстине,
Әрман менен өтер болдым дүньядан,
Тайынландым қанлы дардық астына.

Қайда кеттин атам менен сорлы анам,
Қанлы дарға қайымланды сор балан,
Әрманым көп, ата-анамды көрмедим,
Әрман менен толар болды пайманам.
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Бир көре алмай болар болдық биз ада,
Жолларында қурбан едик, биз пидә,
Әрман болды, жүрегимде дәрт болды,
Балларьщнан болар болдьщыз жуда.

Балалардьщ айтқан сөзин тынлады,
Урды мама дар түбине өзини.
— Кеше -күндиз мен жылайман зар-зар,
Кимлер болар ҳалымыздан қәўендер,
Не себептен мойньща арқан саласац?
Босат шынжырынды, залым пашшаплар.

Үйрек ойнап, ғаз жүзбеди көлимде,
Кддмақ қалай тапты бизге өлимди,
Кдйда кеттиц мийирманым, жан анам,
Өлер болдым залым душпан қолында.

Атадан ул тууар деппец қыялсыз,
М ениц балам шәҳәрице зыянсыз,
Не себепли мойныца арқан саласац?
Шынжырынды босат, залым-иймансыз.

Ашылмаған бәҳәр бағда лаламды,
Залым душпан бузар болды қаламды,
Әрман менен өтер болдым дүньядан,
Бир көре алмай қалдым ғәрип анамды.

Ойласацыз, пәний дүнья жалғандай,
Еситкенде айтқан сөзлер инанғандай,
Ж етимниц мойнына арқан салыпсац ’
Ханыцныц мүлкине талан салғандай.

Ержетпедим, бир шағыма жетпедим,
Он бес пенен он алтыдан өтпедим,
Әрман менен өтер болдым дүиьядан,

1аўда қалған жан анама жетпедим.

Ханыцызға дүзиў пикири-санам,
Зорлығынды көрип, бузылды қанам,
Ж етимниц мойнына арқан салыпсац,
Ҳаслы-затын сорасац өзимниц балам.

Туўып едим нағыз ата-анадан,
Батырлар ат шабар мәнзил қыядан,
Сорлы анамньщ дийдарын бир көре алмай.
Әрман менен өтер болдым дүньядан.

Жәлладларға мама ойқан салады,
Дабыльш еситкен қайыл қалады,
Жетимлердиц қолларынан жетелеп,
Патшаныц алдына алып барады.

Шығар болды бүгин тәннен дәрманлар,
Кемалға келгели көрмей бир жандар,
Ата-анама бир күн хызмет қыла алмай,
Көкирегимде кетти түрли әрманлар.

— Патша-ханым, кулақ салыц сөзиме,
Ш ыдамайман зорлығыца, ойыныца,
Баламныц мойнынан арқанды босат,
Балам ушын өлтир мени орнына.

Алыс пенен жақьшымды билалмай,
Душпанға, достыма нәзер салалмай,
Әрман менен өтер болдым дүньядан,
Ата-анама бир күн хызмет қылалмай.

Кулақ салыц толы журттыц ағасы,
Ҳаслы қалмақ, түби тийкар сағасы,
Баламныц мойынынан арқаныцды босат,
Бул балларды туўған өзим — анасы.

Айтқан сөзин мама турып тындады,
Перзенти ушын жанын пидә қылады,
Балалардьщ даўысын еситип мама,
Ғәрип мама ортаға өзин урады.

Бул шашымды әрман менен тарайман,
Өлтирсециз, мен әрманда жылайман,
Балам сениц қандай толынды төкти,
Мен гүнайын дәлил менен сорайман.

Еситеди мама айтқан сөзини,
Қанлы жасы жуўа берди көзини,
Әне, Оразалы:
~ Ҳа» мама, гәпинди түсиндирип айт! -деди
Сонда мама:
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айлык хәмиле калды. Куним п ™ е
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дмама, .Мэспатшадан калтан баллар. деген сөз бенен апарып ас детен
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бахть|карамы
Бойымда у

езим еди. Ол е

нәсилимизден болса, сен туўған болсақ, сөзлерин анык болса, патшалыққа таптырмаитуғын бала, ол
балаларды таза сакда. Өз баламыз болатуғын болса, оны дүньяға келтиргениқизге мын рахмет, онық
азык-аўкаты. кийим-кеншеги патшалықган болсын, күнде жүз баланы өлтирсе де кан-куны сораусыз
болсын -деп патша куўанып, қолына жарлық хат берди. Хан хатгы мамаға услатты. Мама баллард
өлимнен қуткарып алып, колларынан жетелеп алып қайтты. Патшалыкдан кииим киидирип, нан
жеп кеўилин өсирип саклап отыра берди мама. Усы ҳалда бес жыл өтти, балалар он жасына шықты.
***
Бухарада Әбдикәрим бай баласы Мәспатшанын жолына тоғыз жыл карады. Мәспатшадан хабар
болмады Бай кыял етти: - Баламнан хеш хабар болмады, мәгар өлген шығар, тири адамнан тоғыз
жылға дейин бир хабар болса керек, - деп, Әбдикәрим бай ел-халкын жыйнап, кеўилин түрли дәрт
жайлап жолына топарлы мал байлап, жақсы нийетги баслап, тири болса - тоиы, өлсе - садакасы
деп, қырык жан сойдырып тарқатты. Ақылгөй, кәткуда уламаларын шақырып, кеулиндеги әрманын
баянлап, зар-зар жылап, «жанымды пидә етейин, тәўекел, жалғызымды излеп кетеиин, жалғыздын
жолына жанды сапар етейин, халкымнан сораў-саят салып, дерегин сорастыраиын» деп, халыкдан
рухсат сорап, Әбдикәрим бай бир зат айтып турған усайды.
— Ишимди күйдирди бир отлы жалын,
Мениц арзыў-қалым ҳәммеге мәлим,
Айтайын, досларым, ишки сырымды,
Айтқан сөзлериме қулағьщ сальщ.
Мәспатша улымдур, қуйрық-қанатым,
Қартайғанда неге жетер ғайратым,
Ишки сырым сизге баян етейин,
Арзымды есит, ағайиним-елатым.
Яранларым, еситиндер бул зарым,
Әрман менен сынды еки қанатым,
Өлген болса жалғыз улым Мәспатша,
Ийесиз қалғанды төрт түлик малым.
Қартайғанда қыйнап шыбын жанымды.
Сенлерге айтайын арзыу-ҳалымды,
Өлген болса жалғыз улым Мәспатша,
Үлесициз себил дүнья-малымды.
Қартайғанда қанатымнан қайрылдым,
Бир жуўырмай туяғымнан майрылдым,

Жасым жетип әйне өлер шағымда,
Жер таянып жалғызымнан айрылдым.
Ялғаншыда бир қосылып туралмай,
Айбатында шалқып дәўран сүралмай,
Жалғыздан айрылып, жерлер таяндым,
Мийрим қанып бир дийдарын көралмай.
Ойлап турсам, елим қалды султансыз,
Лалазар бағларым қалды мийўасыз,
Өлген болса жалғыз улым Мәспатша,
М алы-әшиям орны қалды нышансыз.
Ойлай-ойлай басым болды мийесиз,
Шешилмеди түйинимниц шийеси,
Өлген болса жалғыз улым Мәспатша,
Алты түлик малым қалды ийесиз.
Қурысын, дүньяны талақ етейин,
Жолында жанымды пидә етейин,
Үлесиндер мениц дүнья-малымды
Тәўекел, баламды излеп кетейин.

Сонда елатындағы кәтқудалар мәсләҳәт етип, халқында аты шыккан батыр, палўан жигитлеринен
қырык жигит таўып, Әбдикәрим байдьщ қасына косты. Бай кырык жигитке бас болып, жалғызын
излеп жолға рәўан болды. Мәспатшаны излеп кетип баратыр.
Ғаррылық ақылын алады,
Атқа тақгы садапты,
Қырык жигитке бас болып,
Жүрек-бағры кәбапты,
Бир тәўекел қылады.
Ели-халкы жыйналып,
Баўыры қара тас болып,
Ғаррыға берди жуўапты.
Көзи толы жас болып,
Батырлар гезер қыяда,
Тәўекел
етип жол тартты,
Ҳасыллар өсер уяда,
Қырық жигитке бас болып.
Ели- халкы жыйналып,
Сапар
етги бай баба,
Байға берди пәтия.
Минип
қара жорғаға,
Мәртликке белин байлады,
Қақтырып
бедеўге таға,
Өлимге өзин тайлады,
Қьфык жигитке бас болып,
Жалғызым деп зар жылап,
Сапар
етти майданда.
Бир тәўекел әйледи.
Ойласам,
бул дүнья паный,
Атларды жолға салады,
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Талақ етип дүньяны,
Сапар етги бай баба,
Қыдырмақ болып Мәспатшаны.
Мен дуньяны нетейин,
Бәршесин талақ етейин,
Жалғызым кеткен жерлерге,
Енбеклесем де жетейин.
Жүрек бағрын дағ етип,
Көздин жасын сел етип,
Сапар тартып баратыр,
Мәспатша деп яд етип.
Ат шомылып терлерге,
Иши толы бабаньщ,
Қайғылы әрман-шерлерге,
Он бес күн сегбир тартады,
Ада болмас шөллерде.
Қазанлы астай қайнатып,
Қолында қылыш жайнатып,
Бедеў аггы ойнатып,
Күни-түни сегбир қағып,
Таўдан кийик қулан атып,
Сегбир етги жигирма күн,
Шаршаған жерлерде жатып.
Жалғызым деп етти талап,
Жүрек-баўыры болды кәбап,
Шөллерде кетип баратыр,
Жалғызым деп зар жылап.
Аттьщ жалын өреди,
Аш болғанда бедеў атлар,
Таўлардан селеў тереди,
Сегбир тартып майданда,
Отыз күн жоллар жүреди.
Салып өзлерин сарсацға,
Ғазап етип ғарры жанға,
Отыз күн сегбир тартады,
Қус ушпас қыя майданда.
Бедеўлер жүдеп арыпты,
Шөллерде қатып зорыкты,
Дерек таппай жалғыздан,
Отыз күн сегбир тартыпты.
Жүрек-баўыры болып кдн,
Себепсиз шықпай тәнде жан,
Ҳайран болып баратыр,
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Дерек таппай жалғыздан.
Ашылмай бағда лаласын,
Талқанлап мәнзил-қаласын,
Сораў салып баратыр,
Ҳеш жерден таппай баласын.
Қара көзлерин жаслады,
Бендеден қорқып саспады,
Жалғызым деп зар жылап,
Қыйын жоллардан баслады.
Отыз бес күн жол жүрип,
Жети таўдан асады,
Гөйистан менен Арғында,
Сарысуў менен Қарғында,
Асқар таўдан асып өтти,
Отыз алты күн толғанда.
Қарағай найза өцгерди,
Жумысын баба менгерди,
Таўлардан атын желдирди,
Дерек таппай жалғыздан,
Қырык күн қылды сегбирди.
Ат шаўып таўдыц пәстине,
Ким шьщар мәрттиц дәстине,
Қырық күн жүзи толғанда,
Әйне песин болғанда,
Ш ықгы дейди бай баба ,
Сарытаўдыц үстине.
Атгыц жалын тарады,
Дерек таппай жалғыздан,
Кемислик тартып жылады,
Бәлент таўдыц үстинде,
Төрт тәрепке қарады.
Атқа қумар тақпады,
Ғаррыға сапар жақпады,
Сорасқандай жөн-жосақ,
Жанлы жандар таппады.
Ақылы ҳайран болады,
Бай жүрерге гүзар жоқ,
Қайғыларға кеўли тоқ,
Сарғайып ғарры солады,
М ойнын созып қараса,
Бәлент таўдыц баўырында,
Қайнап аққан бир булақ,
Алдынан пайда болады.

Әбдикәрим бай адамлары менен булақтыц бойында жата берди. Булақган ат суўлап, талып барған
адамлар бир күн мийман болды. Әйне песинде атланайын деп турса, таўлардан асып бир үйир жылкы
булақга пайда болды. Әбдикәрим бай ҳайран болып қарап турса, курдай көзи кызарған, куўдай басы
ағарған, ғаррылық ҳалына барған, ўақгы жақын келген, ғарры байталдыц белине минген, қурығын
ийнине салған, арқанын белине шалған ақ сақаллы баба жьшқыныц кейнинен пайда болды. Еки
ғарры бир-бирине жақынласып тәцир сәлем берди. Жьшқышы ғарры бабадан жол болсын сорап,
бир нәрсе айтып тур:
— Уламалар сакдар кураны-кәлам,
Көрмедим дүньяда сениндей адам,
Қартайғанда қырық жигитке бас болып,
Ғарры баба, бердик тәцири сәлем.

Өз кеўлице болдыц қырыкқа басма-бас,
Мәҳәлинен өткен сизиц, бизиц жас,
Қартайғанда қырық жигитке бас болып,
Жолыц болсын, кайда жүрдиц сақаллас?
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Қолларьща жарақ алып тақланып,
Әреби атқа минип жолға шақланып,
Ғарры баба, сапарыцыз оц болсын,
Қайда жүрдиц қартайғанда атланып?

Бул мәканлар нешше батыр жүрген жер,
Қартайғанда адам улы қайғы жер,
Қартайғанда қырық жигитке бас болып,
Бул ҳалында неге болдыц талапкер?

Әрман менен кзра бағрыц даш болып,
Ҳарып-шаршап атыц, өзиц аш болып,
Жаныц қыйнап қайда жүрдиц, сақаллас,
Қартайғанда қырық жигитке бас болып?

Ат кекилин әрман менен тарайсац,
Жетпис бесте не мүшкилге жарайсац?
Ж оқшымысац, дәртлимисец? Хабар бер,
М ойныц созып ҳәр таўларға қарайсац.

Жалтандайсац бәлент таўдыц дағында,
Бүлбүллер сайрасар ж әннет бағында,
Кдртайғанда бунша жанынды қыйнап,
Жасыц жетип әйне өлер шағында.

Мусылман билермен ҳаслы-затыццы,
Қуўғыншыға мегзетемен пәтинди,
Қартайғанда сапар тартып шығыпсац,
Айтып кетиц, ким дийдилер атынды?

Атланьшсац жигитлеринди жыйнап,
Қыял менен түрли мақсетти ойлап,
Барар жерин баян етин, сақаллас,
Қайда жүрдиц ғарры жанынды қыйнап?

М ақсетиц табылып, кеўлиц шад болсын,
Ҳәр ким жаман болса, жүзлери солсын,
Жол сораспақ бурынғьщан калған жол,
Айып көрме, ғарры баба, жол болсын.

Сонда жылқышыньщ сөзине Әбдикәрим бай арланып, терецнен қатты ойланып, кеўлин әрманлар
дағлап, ғәрип кеўлин шағлап, ғаррыдан баласын сорап, зар жылап бир зат айтып тур:
— Кисиниц қолында кеткенди арым,
Талқан еттим жат еллердиц гүзарын,
Ҳаслымды мен саған баян етейин,
Бизди сорсац, Бухараныц сәрдары.

Еситгиц бе дағазаны жеринде,
Таўлы-таслы, я шөлинде, көлинде,
Көрсец-билсен хабар айтьщ, жьшқышы,
Ондай бала келген ж оқ па елине?

Ашьшмаған бағда гүлдей соламыз,
Ҳайранлық дағынан бизлер жанамыз,
Ҳаслымыз биз дин мусылман халқынан,
Жоқ қыдырған биз бир жоқшы боламыз.

Өз алдына батыр дөреткен алла,
Яр жолында ой-пикири ҳәм сана,
Көрсец-билсец хабарын айт, жьшқышы,
Келген ж оқ па сол бийнеде бир бала?

Қартайғанда акды-ҳуўшым болды лал,
Қапалықган тарқатқанман дүнья-мал,
Әрманымды сизге баян етейин,
Сөзлеримди қуп тындацыз, қулақ сал.

Белине байлаған зерли потасы,
Ж аман өтти жалғызымныц жапасы,
Лақабымды сорсац — Әбдикәрим бай,
Ғайып болған М әспатшаныц атасы.

Дос болсацыз, тында мениц бул зарым,
Жалғызым жойылып, кетги мәдарым,
Усы быйыл тоғыз жылдыц толғаны,
Әрманда қашырдым алғыр суцқарым.

Туўған жери Қуланлыньщ сайы еди,
Алты түлик малға кеўли жай еди,
Ж ьшқышыныц атын ким деп сорасац
Щ ын қудасы Лабақбайдыц өзи еди.

Жалғыз еди алданшығым, саўлатым,
Пәлек ўайран етти кеўилдиц шадын,
Усы быйыл тоғыз жылдыц толғаны,
Жалғызым жойылып, сынды қанатым.

Лабақбай еситип байдыц сөзини,
Қанлы жасы жуўа берди көзини,
Қыяметлик қудасын ол таныйды,
Қара жерге таслай берди өзини.

Қартайғанда толып-тасып жүралмай,
Душпаннан мақсетли өшим алалмай,
Тоғыз жьш толғаны, жалғызды жойттым,
Сергизданман бир дийдарын көралмай.

Саўаш болса, батыр атар кәмбил жай,
Сизди бизге дуўшар етти бир қудай,
Қыяметлик қудасын ол таныйды,
Қол каўсырып сәлем берди Лабақбай.

Астында бар еди М әнжун көк ақша,
Быйьш толды әйне отыз бир жасқа,
Жалғызымньщ атын саған айтайын,
Бухарада султан туўған Мәспатша.

Хабар сорап бир-бириниц ҳалынан,
Кереги табылды гүзар жолынан,
Аттан түсип еки қуда сол жерде,
Қушақласып алыстьшар қолынан.
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— Қайраўға байлаған жекке ғазымды,
Отырғанда сыр бермеген назымды,
Әйне жети жылда Мәспатша келди,
Алып еди Айпарша атлы қызымды.

Бөктергиге саўыт, қалқанды арттым,
Айпаршаныц жаў-жарағын сайлаттым,
Балацызға Айпаршаны бағышлап,
Жети жыл болды, перзентлерди узаттым.

К,ос найзаға жумыры екен билеги,
Кеше-кундиз саўаш екен тилеги,
Мәспатшаға берип едим қызымды,
Сениц балац болып еди күйеўим.

Айпаршамды ертип едим артына,
Талап етип Алатаўдьщ сыртына,
Әйне быйыл жети жылдыц толғаны,
Мәспатшажан кетип еди журтына.

Нәсиятласам, айтқанымды қылмады,
Дүнья-малға ҳасла нәзер салмады,
Қызыма бағышлап ақ отаў сазлап,
Басшы-қосшы, қырық нар берсем, алмады,

М инип алып Мәнжүн аттыц белине,
Жалғызымды ертип едим кейнине,
Усы быйыл жети жылдыц толғаны,
Мәспатшажан кетип еди елине.

Мәспатшажан айтқанына көндирди,
Алдында болажақ исти билдирди,
Кдбыл еттим балларымныц тилегин,
Айпаршаны Сандал атқа миндирдим.

Қазан урып бағда гүли солғаны,
Әжел жетип, пайманасы толғаны,
Усы күнге шекем балац бармаса,
Перзентлерим жаўдан шейит болғаны.

Еки куда сол жерде танысып, саў-саламат сорасып, Лабакбай кудасын аўылына ертип барып,
мийман алып, атларын байлатып, төрлерден төсек сайлатты. Қой семизин сойдырды, алдына гелле
қойдырды. Бир акшам мийман алып, бала-шағасы менен танысып, Лабакбай басынан өткен ислерди
кудасына баянлап:
Мәспатшаға Айпаршаны узаттым, еки жыл елимде болды. Қызымды узатарда ақ пәтия
берип, жолға жолға салдым. Жаў-жарақ берип узаттым. Жүз қараға қызыма Сандал ат алып берип,
қызыма миндирип жибердим. Қызымнан айырылып сергиздан болып, ҳәзим жоқ. Малға кеўлим
тоқ, перзентсизликтиц дәртинен ҳәзим жоқ. Жети жылдан бери өзимди-өзим жубатып, таўдьщ
арасында жылқы бағып жүрген ҳалым бар. Перзентимнен айырылып, тек шықпаған жаным бар.
Болмас ислер болғанды, елице балац бармаса, еки бирдей шырағыма бир қәтердиц болғаны, залым
Бабахан ҳайранлық салғаны, бизлерге дүнья зиндан болғаны. Бабахан әзелден маған қас еди, — деп,
Лабақбай жылап, тәғдирге ыразы болды. Қудасына ецсе тон жаўып, қолынан атландырып, өзи алдына
жол баслап, Ш ынмашынныц гүзарына салып, жылап булар зар-зар, перзентлерин көре алмай, қол
алысып айырылысты еки қуда.
Лабақбай изине қайтты. Әбдикәрим тәцирге тәўекел қылып, қырық жигитке бас болып, жети
күн жол жүрди. Қалмақтыц бәндирги таўына барды. Таўдыц басына шығып, төрт тәрепке қарады.
Есабы жоқ, шац басып қалған өлимтиктиц сүлдерин көрди. Әбдикәрим баласыныц өлигин излеп,
ҳәр сүйекти аўдарып жылап жүрген усайды:
— Ашылмаған бағда бәҳәр лалам деп,
Сен кеткен соц себил қалды қалам деп,
Ҳәр сүйекти бир қушакдап жылап жүр,
Әрман менен дүзде қалған балам деп.

Минип бедеў дағыстанда желгенди,
Адамзаттыц көрмегенин көргенди,
Қайдасац жан балам, маған саза бер,
Сорлы болған атац излеп келгенди.

Ашылмаған бәҳәр бағында гүлим,
Кимлерден жетискен сизлерге зулым,
Ҳәр сүйектен бир қушақлап жылап жүр,
Әрман менен дүзде қалған қулыным.

Астыца минип ец сайлап Мәнжүн ат,
Пешененде бар еди ғой бир дыққат,
Бар болсац, жалғызым, маған саза бер,
Даўысынды еситип, қылайын мурат.

Шапқан бедеўлерден шығар қара тер,
Саған қастын тиккен екен қандай ер,
Өликлерди талқан етип излеп жүр,
Жалғызымныц ат ойнатқан жери, деп.

Аралап көп жүрди баба қармады,
Әжел жетип сорлы атац өлмеди,
Бир күн тинтти сонша жатқан сүйекти,
Ҳеш бир жерде ҳасла дерек болмады.

Қыйналса бедеўден шығар қара тер,
Жан атаца болғаныц жоқ гүнакар,
Бир көрмеге зар боп атацыз келди,
Қайдасац жалғызым, маған саза бер.

Жаз айында шалқып туўған жалғызым,
Халық ишинде жарасыкды қундызым,
Сорлы атац бир көрмеге зар болды,
Қаяқгасац Мәспатша атлы жалғызым?
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Узак жолға бедеў атлар шаппады,
Әбдикәрим байға сапар жакпады,

Азаннан кешкеше сергиздан болып,
Перзентинин сүйегин ҳеш таппады.

Әне Әбдикәрим бай кыял етти: — Ыкдас пенен атын айтып шақырсам да, нышан табылмады
Ьалам бул жаида жок шығар, балам усы дүньяда тири екен, бир жерде басын паналап жүрген
шығар. Тәўекел, усы кырық жигитги таўдьщ бир жырасына таслайын, ҳасыл кийимлерди таслап
басыма гүла кииип, ииниме жәнде асайын, қолға ҳаса алып, темирден геўиш кийип, ала қоржын
салаиын, белгили қәлендер болып, қалмактьщ каласына барайын. Ҳаклайын, еки адам бас қосса
кулағымды коиып тьщлайын. Бул заманда адамлар жақсьщан гәп урады. Бир жерден болмаса бир
жерден баламнын өлисин, я тирисин табарман, - деп, дийуана кийимлерин кийип, қолына ҳаса
алып, кырық жигитти таслап, Әбдикәрим бай жолға рәўана болды.
Сол кеткеннен кетти, ертенине песинде қалмақтьщ қаласына жетти. Қалаға кирип, бәлент көше
пәс көшелерди аралап, жалғызынын дәртинен есик қоймай барып, ҳүў-ҳақ деп кетип баратырса’
авдынан бир кап тезек арқалаған, кейнинде еки баласы бар ҳаялдьщ кетип баратырғанын көреди’
Балалардын түрин көрип, көзине оттай басылды. Кейнинде танап ярым жерде ғарры бара берди.
Ҳаял бир сәрҳаўыздьщ бойында иркилди. Әнардьщ саясында бир бөлек қалмақгьщ кәнизи тандырға
нан жауып атырғанын көрди. Буларға жақын келип, ҳаял бир тислем нан сорап, бир сөз айтып тур:
— Жаратыпты бизди ҳақ,
Көлден айрылған сонаман,
Сүймеген бенде болар тақ,
Гә тутасып, гә жанаман,
Нан сораған қәлендермен,
Дийўанаға қайыр қылық,
Қәўендер, қостар бизде жоқ.
Мен мүсәпир дийўанаман.
Шаппай желмей майрылған,
Жез қанатынан қайрылған,
Мен мүсәпир дийўанаман,
Қостары өлип, тул қалған.

Аты сүринип майрылған,
Қос қанатынан қайрылған,
Мүсәпир бизлер дийўана,
Жалғыз қостардан айрылған.

Басыма түскен бул ислер,
Қалды бурынғы жүрислер,
Дийўанаға қайыр қыльщ,
Тандыр басында бийбишлер.

Душпан жүзлерим солдырған,
Қайғы-ҳәсиретке қандырған,
Мен мүсәпир дийўанаман,
Ҳақ бағына қара шалған.

Әреби атлар жолды гөзлер,
Шешен жигит әдил сөзлер,
Дийўанаға қайыр қыльщ,
Тандыр басында кәнизлер.

Бүлбилим ушқан гүлимнен,
Қарар таппай жан-тәнимнен,
Мүсәпирмен, дийўанаман,
Бул пәлектен шәддесинен.

Сонда Әбдикәрим бай нашардьщ сөзин еситип , сәз мысалынан, сулыулық нышанасынан
, изиндеги
балаларды Мәспатшаға мегзетип, аяғын ғаз-ғаз басып барды жанына жақынласып. Ҳаслы
сорап
көреиин, тили қайсы журттан, дини қайсы журттан хабар берер екен деп Айпаршаньщ ҳаслын
сорап Әбдикәрим бай не жуўап айтады:
— Кеўлин ашық лалазар,
Себеп пен болдьгм дуўшар,
Көзиме ысық көриндид,
Қайсы журттансад, нашар?

Байланған аққан булағьщ,
Ж оқ па белгили турағьщ?
Ҳаслынды сен айтқыл, балам,
Жүзинде бар қайғы дағьщ.

Бузылдым айтқан сөзице,
Еки балад бар изинде,
Қайсы журттан келдиц, нашар?
Кемликтиц дағы жүзинде.

Көзицниц жасын булайсац,
Түрли мақсетлер ойлайсац,
Ҳаслынды мен еситейин,
Әрман етип көп жылайсац.

Топты бузады аттыц зоры,
Жүзинде Патпаныц нуры,
Кейнинде бар еки бала,
Қайсы журттан келдиц, мунды?

Ашылмаған бағда лалац,
Татаў басқан жигер-санац,
Қайсы журттан келип едиц,
Ким дейтуғын ата-анац?
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Ҳәр шәҳәрде мәдде қурған,
М ён бир сайыл жок кыдырған,
Айып көрме, нашар балам,
Сеннен нышан андап турман.

Көрдим пешененде хатыц,
Анлайман кеўлинниц дағын,
Жас басыцнан кзйыр сорап,
Не себеп байланды бағыц?

Ат шаптыц жолдыц дүзинде,
Бир нышана бар жүзинде,
Елиц қайда, журтьщ қайда?
Айып етпе, айт өзиме.

Әлийге мегзер айбатыц,
Таўда-таста турмас пәтиц,
Хдслыцыз қайсы журттан?
Батырға мегзейди сымбатыц.

Бул шәҳәр бизге қадаған,
Жылайсац ҳаққа зар-зар,
Жолларында жаным қурбан,
Патшаға мегзер түрин бар,
Айтып кет, балам, атынды,
Ишки сырыц айтыц бизге,
Атац болсын мыц садағац.
Не себеп болдыц гүнакар?
Айпаршаға бул сөз өтип баратыр. Сөзинен тымсал етип, бурылып түрине карады. Аяғына шарық
бүрген, көрингенге алғыс берген, үйме-үй кирген, аўыл қоймай тентиреп, ала қоржын салып, ҳақлап
жүрген бир ғарры дийўана. Айпарша қатгы қәҳәри келип, буныц менен иси болмай кете берди
жөнине. Қәлендер Айпарша кайда барса, бул да қыйсайып сонда пайда болады, изинен кэлмайды.
Бир мезгилде бир шетке шықгы, қәлендер жуўырып изинен жетти. Сол ўақытга Айпаршаныц қатгы
ашыўы келип, изимнен неге калмайсан деп, ғаррыныц зейнине тийип, бир зат айтып тур:
— Қайда барсам сен дарыйсац,
Белим нәзик, бойым талма,
Неге сөз айтып жанасац?
Кеўлиндеги дәртиц сол ма?
Не исиц бар мениц менен?
Изимнен неге қалмайсац?
Айпаршадан дәмец бар ма?
Қай журттан келген қарыйсац?
Дәўран өткен бул басымнан,
Бенде болғанман жасымнан,
Не исин бар, кет жөнице,
Сандаламай кет кзсымнан.

Айтқыл мақсетли сөзинди,
Оярман еки көзинди,
Бул жерде иркилип турма,
Ж оқ қыларман өзинди.

Мәлел саларсац арама,
Жүзиме туўры қарама,
Кет аўлаққа, тезден жоғал,
Әтирапыма ҳеш жолама.

Айткан сөзлерим жаныса,
Еситсен, билсец, танысац,
Ҳаслымды сорай бересец,
Атым-мунды Айпарша.

Табылғай дәртиме даўа,
Болмағайман мен бийнаўа,
Қасымда иркилип турма,
Кет аўлакқа сен дийўана.

Жокдур корғанарға таса,
Жолдасымнан айрылып,
Аққан көзлеримниц жасы,
Ҳаслымды сорай бересец,
Еримниц атын сорасац,
Елатына жете алмай,
Әрманда өлген Мәспатша.

Себеп недур? Пәрўанасац,
Ишицнен күйип жанасац,
Жумысыц болса, айт иркилмей,
Қайдан келген дийўанасан?
Қутылғайман мен гүмансыз,
Қалмағай кейним нышансыз,
Жумысынды айт та, жоғал,
Қайсы журттан келген жансыз?
Сакалында көпдур ағьщ,
Көндинде бар түрли дағыц,
Жумысынды айт та, жоғал,
Аўлақ жүргил, сен дозақы.

Еситип ғарры бул сөзин,
Жаслар жуўды көзини,
Өлген хабарын еситип,
Қара жерге таслады өзин.
Жағасы сел болды көзде жасына,
Айпарша кэйғыны салды басына,
Өлимниц хабары суўык бендеге,
Әбдикәрим таслай берди лашыны
Әрман менен ақша жүзи солады,
Қуўанышлы кеўли дәртке толады,
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Өлимнин хабары суўық бендеге,
Оқ тийгенде турған жерден қулады.
Әжел шарабын ишеди,
Кепин тонын пишеди,
Жалғызым деп зар жылап,
Таўсылмас қайғы түседи.
Нардай бели бүгилди,
Қабырғасы сөгилди,
Жер тербентип зарланып,
Жер баўырлап жығылды.
Ақша жүзин солдырды,
Ишин дәртке толтырды,
Жан балам деп зар жылап,
Көздин жасын булады,
Иштен дебдиў шығарып,
Қулыным ден жылады,
Өзин-өзи ирке алмай,
Ак теректей кулады,
— Байлаған белиме потам,
Мен кеширдим, болса қатац,
Сергиздан болдым табалмай,
Излеп келип сорлы атац.
Бул дүньядан кетипсец,
Әрман менен, жан балам.
Аман елге бармадыц,
Анықлап нәзер салмадым,
Қызығынды бир көрип,
Дийдарыца тоймадым,
Салтанатыц мен көрип,
Мийиримице канбадым,
Өнип-өсип алдымда,
Қызығынды көрмедим.
Қатарыца қосылып,
Көз алдымда жүрмедиц,
Бир көрмеге зар болып,
Не екениц билмедим,
Әрманы көп жалғызым,
Көз алдында өлмедим,
Алдында сорлы атац өлип,
Өз қолыц менен қоймадыц,
Мақсетиме жетпедим,
Буйырмады ма топырағыц,
Кеўлимде кетти әрманым,
Енди не болар пәрманым?!
Қайда кдлғанынды билмей,
Тислеўли кетти бармағым.
Бир көрмеге зар болып,
Тоғыз ай тамам изледим,
Суўық хабарыц еситип,
Боз ингендей бозладым,
Балам, сеннен айрьшып,
Қәлендер болып ҳакдадым,
Шырынжа түскен пәлектей,
Тамырымнан қуўрадым,

Себил болдым жолында,
Жабайы ийтгей жаўрадым,
Ҳак жаратқан бар болсац,
Әўелин бердиц исимниц,
Соцынан неге алдадыц?
Жалғызымнан айырып,
Бунша неге қорладыц? — деп,
Баба жылай береди.
Сол ўакдары Айпарша,
Қулағын салып тындады,
Акыллылық пенен анлады,
Ш ынасанда перийзат,
Гәп мийзамын барлады,
Нағыз атасы екенин,
Көз жасынан байқады,
Ьабаны н мунды сестине,
Қаланыц иши жандады.
Атасы екенин анлап,
Жуўырып барып қасына,
Жағалары сел болды,
Көзден ақкдн жасына,
Айпарша жылай береди,
Н әсият айтып атасына,
Аяғына бас урып,
Айналып игри-дашына,
Нәсият айтып сөйлейди,
Атасына Айпарша:
— Айналайын атажан,
Мен анладым түрицнен,
Жылай берме қыйналып,
Турыц ата, орныцнан.
«Орнында бар оцалар»,
Деген сөз бар бурыннан,
Атажан, сестиц шығарма,
Душпан анлап сырынды,
Қалдырмасын жолыцнан,
Ж ырақ болыц, жан ата,
Қалмакдардыц торынан,
Қәлендермен, жан ата,
Қалмақ еткен зулымнан,
Мынаў еки нышаныц,
Излеп келген балацнан,
Мен Айпарша келиниц,
Тоғыз жылдыц тулыман,
Тоғыз жылдыц толғаны,
Айра түстим қулыныцнан.
Шығара көрме сестинди,
Қолдан келсе, қашайық,
Қалмақлардыц журтынан,
Ш еккен жәбир жапасы,
Кешир сөздиц қәтесин,
Өлген болса балацыз,
Кейнинде бар ботасы,
Көзицниц жасын булама,
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Өзинди буйтип аддырма,
Айтатуғын нәсиятым,
Қайғыланып қыйналма,
Айы жеткен айда өлер,
Өлим ушын жылама,
Күни жеткен күнде өлер,
Күни жеткен қала ма?
Ойлап турсам, жан ата,
Бул ис ойға сыя ма?
Айы, күни питкенди,
Питпегенде өле ме?
Ойланып көр, жан ата,
Айтқан сөзим қәте ме?
Ата, белинди бек байла,

Өлим ушын жылама,
Тезирек турьщ, жан ата,
Кдлмақ сезсе бул исти,
Бизди бүйтип қоя ма?
Ақыльщ болса, алайын,
Сөзине қулақ салайын,
Не десен, қайыл болайын,
Нәсият болса аяма.
Бедеўдин жолын шайлайық,
Ҳақтьщ еткен исине,
Белди тартып байлайык,
Акылынды айта бер,
Қалмакдардьщ журтынан,
Кетпекликти ойлайық.

Әне бул сөзди еситип, байдьщ белине пота буўылғандай болды. Жылағанын қойды, тәғдирге
ыразы болды. Келини менен танысып, балаларын жумбарлап сүйип, денеде баўыры күйип мьщмьщ ыразы болды. Сағыў-саламат сорасып, келининен ўақыяны толық еситип, бар күшин жыйып
балларын көрип мәдат пайда болды. Баба ғурыжға минди. Айпаршаньщ бенде ҳалын еситип ғарры
қапа болып:
’ ғғ
— Сени бүйтип тезек тергизип қойғаннан я өлейин, я қалайын, дийдарынды көрдим, акдығымды
сүидим,елимнен ертип келген қырык палўаным бар, қырық мьщ жығынға тай. Бәндирги таўывда
қалды. Мен соған қайтаман. Ертен кешке бас болып қалмактьщ қаласына ат саламан, я аламан я
өлемен, сен де қольщнан келген жәрдемин болса, тайынлана бер, балам, — деди. Гәпти соған түйип
Оодикәрим бай таўға қайтты.
Бул сөзди еситип, Айпарша қатты куўанып, жедел пайда болып, кешке дос болған апасынық
Үиине келди. Апасы Айпаршаньщ жүзине қарап, қуўанышын байқап, бир зат айтып тур:
— Кемалы кейнинде болар кемликтин,
Ш ықпай атып минген атьщ сүринди,
Нелер сезип, қандай хабар еситтин?
Кеўилин шад, апанызға билинди,
Күндегиден жүзин жыллы көринди,
Бурынғьщай емес, карасам түрин,
Айпаршажан, неге айналып кешиктин?
Айпаршажан, жүзин жыллы көринди.
Көп еди, шырағым, уўайым-қайғьщ,
Андап турман, бир нәрсеге жубандьщ,
Күндегиден бүгин аяғьщ женил,
Айпаршажан, не еситип куўандьщ?

Жақсьшық-жаманлық қудадан көрин,
Айтқан сөзлеримнин жуўабын берин,
Кеўлинде қуўаныш, аяғьщ женил,
Бурынғьщан өзге көринди түриц.

Жасырында бедеў атьщ желди ме?
Сенин жүрген аўҳалынды билди ме?
Не себептен бүгин аяғын женил?
Мәспатша ярьщнан хабар кедди ме?

Сейис болған мерекеде ат шабар,
Ықдас еткен бенде мақсетин табар,
Айпаршажан, бүгин аяғьщ женил,
Мәспатшадан еситтин бе бир хабар?

Бир нешше жыл шектин жесирдин зарын,
Кетпегей душпанда намыс ҳәм арьщ,
Күндегиден жүзин жыллы көринди,
Жүзинде көринди қуўаныш хабары.

Алыстан көринер таўлардьщ дашы,
Ҳал-жағдай сораспас адамньщ насы,
Күндегиден бүгин аяғьщ женил,
Тиримекен жан қостарьщ Мәспатша?

Әрман менен қара шашым тарайман,
Мен жолында тилеклеспен, жьщайман,
Күндегиден бүгин аяғьщ женил,
Айпаршажан, не еситтин, сорайман?

Кеўлимде жоқдур менин гийне, кир
Халықтан асып шыққан сизлер ер,
Қолдан келсе мен де жәрдем беремен,
Апанызға көргениннен хабар бер.
Бул сөзди еситип, Айпарша апасыньщ сөзине кеўили хош болып, куўанғанына тасып-толып,
апасы менен бурынғьщан да дос болды. Кеўлин асырмай, өзин гизнеп тартынбай еситкен-көргенин
жасырмаи, кеўилин жә\щеп, батырлыққа өзин тайлап, тәўекелге бел байлап, жүзлери гүл-гүл жайнап,
апасын жәрдемге қолайлап, шайырлық пенен сөз байлап, еситкен қууанышын баянлап, апасынан
жәрдем сорап, Айпарша бир сөз айтып тур:
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Излеп кепти бүгин мени қайнатам,
Қасында бар атақлы қырық палуаны

— Қостарыма жабысқанды жансыз оқ,
Сездин, апа, шүкир, бүгин кеўлим тоқ,
Қуўанышымды саған баян етейин,
Сеннен басқа сүйенерге қостар жоқ.

Дәрти көпдур, иши толы қапасты,
Жаман өткен жалғызыньщ жапасы,
Кенегес елинен қырық батыр ертип,
Излеп кепти Мәспатшанын атасы.

Силтесем қылышым өтерлер тастан,
Болар болдық бизлер соцғыға дәстан,
Қулақ салсан синдиниздин сөзине,
Көргенди айтайын жасырмай бастан.

Батыр ерлер курады екен ақ шатыр,
Айтыўы — ҳәр бири бир мынға татыр,
Ертип кепти Мәспатшанын атасы,
Бизди излеп келди, апа, қырық батыр.

Бир неше жыл ақгы көзден қызыл қан,
Себеп болдын, шықпай қалды тенде жан,
Көргенимди, апа, баян етейин,
Бизге жокдур сизден басқа мийирман.

Қабыл болғай бизге берген пәтиян,
Бизлерден тиймегей досларға зыян,
Қаланызға келди бүгин қырық батыр,
Алдында келипти баслап қайнатам.

Балларым бағалмай сергиздан болдым,
Анғарына салдын кен гүзар жолдын,
Әрман менен өтип едим дүньядан,
Шықпас жанымызға себепкер болдыц.

Себеп болып бизге жоллар баслап ен,
Ата-бабан ырза болар ерлерин,
Бүгин кеште қаланызға ат салар,
Тийгиз, апа, қолдан келсе жәрдемин.

Жаўлы күни паналарға панамсан,
Ойласарым, жигер-туўым, санамсан,
Туўған ата-енемизден сая жоқ,
Буннан былай туўған ғәрип анамсан*

Көп жайлаған өзин басшы болған жер,
Ғәрип синдин ат-жарақган қайғы жер,
Жақсылығын зая кетпес, жан апа,
Сандал менен Мәнжүн атты алып бер.

Жокдур, апа, сөзлеримнин ялғаны,
Жалғызын сағынып ҳайран болғаны,

Бүл сөзди еситип мама қыял етти.
- Жарайды, талабыц онға айналған екен, исин алға баскан екен, кеткен дәулетин қаитып келген
екен, дәўлетин тасқан екен, жәрдем табылар, - деп кемпир ғарқылдап күлди.
Каүа„ „ „ „
Кемпирдин Арман, Қараман деген еки улы бар еди. Атасынын кәри - өмир боиы Бабаханнын
ат сейиси еди. Арманнын кәри - Оразалы патшанын ат сейиси еди. Кдраманын кәри
патшанын
ғазнашысы еди. Ақшам қараўыл, күндиз шындаўыл еди. Кемпир еки баласын ҳәм шақырып алдьғ
- Балларым шын перзентим болсан, саған айтар сөз мынаў: сапары онға басласа, апан Аипарша
бүгин елине сапар тартады. Атасы кырық батыр менен келипти. Бүгин кеште калмактын қаласына ат
салады Я өледи, я өлтиреди. Сенин туўысқаншылығын сол болсын, Мәспатшадан түскен Мәнжүн
ат ҳәм Сандал атын, барлык карыў-жарағын, бек саўьггын адамға сездирмеи куптанда Аипаршаға
тапсырмактын ғамын ет, — деди. Балаларын қайыл кылды.
Әне, сол күни Айпарша ғамланып, еки баласына түсиндирип, Қаракөз апасы менен ырзаласып,
Айпарша бир сөз айтып тур:
Жақсы адам зая болмас ҳәр заман,
— Қыйынлык күнимде қолынды бердин,
Тири болсам, жолында тақ турарман,
Бәлки ата-анамнан зыят дуз бердин,
Жақсылығын зая кетпес, апажан,
Еки дүнья шын ыкдасым жольща,
Бул дүньяда сени ырза қыларман.
Себеп болып максетиме жеткердин.
Кешиксем, қайғырып жолымды тостьщ,
Не бир жерде әжел шарабын иштиц,
Хызметин мойнымда кетип баратыр,
Апажан, синдинди катарға қостын-

Шақаларыц өсип мудам ен жайғай,
Аман-есен елатыца дуз тартқай,
Бул дүньяда, апа, сеннен ырзаман,
Меннен хызметицнин карыўы кдйткдй.

Буннан былай шалқып, толқып-тасарсан,
Дәўранын өркенлеп, узак жасарсац,
Кеўил алған қалый болмас ҳәр жерде,
Қатарьщнан озып алға басарсац.

Залым қалмақ сепкил салды жүзиме,
Ҳәр түрли жаксылық қылдьщ өзиме,
Меннен жаксылығын карыўы қайткай,
Ыразы бол, апа, берген дузьща.
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Ж апы ^н Т
бала; шаға«нын’
Жарығын түсирдин бизге бәҳәрдин,
Меннен жаксылыктыц қарыўы кайтқай,
Бүгин бизди жакгылыкка шығардыц.

Жарық етгин кдрацғымды, кешимди
Себеп боп оцғардыц қыйын исимди ’
Енди кайтып көрискенше хош больщ
Та елгенше, ғерип анам, хеш енди ’

Бул сөзди еситип мама Айпаршаға рухсат кылды. Хошласып, Айпарша кешқурын еки баласьш
к ь т ы к Т 131™ ” е Ь1Т аўзына Тайын болды- Атасын тосып турды. Әйне куптанда Әбдикәрим бай
к рык жигитке бас болып, Айпаршаньщ үстине тайын болды. Сол жерде атасын иркип, жатар
уакгында өзи Арманнан еки атты, барлық сүлли-сатгы алып кайтыўға жол тартты. Адамға сездирмей
Аипарша атасыныц турған жерине қайтгы. Сандал атгы минип, Менжүнди қосарына алып кырж
батырдьщ касына таиын болды. Атынан түсип, жаў-жарағын баласына асындырып, Мәспатшаньщ
—
бШ1аСЫ Әдд
ИЛШаН^Әбдикәримди
КОЛЫНаН атка
МИНДИРДИӨ з и нбатырды
г Г ж а Гкейнине
ж а р а ғ ертип
Т™
киидирип, Сандалға миндирди.
Атасы
алдына
салып, қырық
хабар гапты3 КШШКП,Ш
шырь1п. жолға рэуана болды. Әйне таннын алдында галмаиар
Оразалы патшасы,
Сескенип жайдан турады,
Тум-тустан сүрен салады,
Сәржығасы дирилдеп,
Кдны қашып зирилдеп,
Нар буўрадай гүркиреп,
Әскерлерге ақырды,
Қәҳәрин салып лап урды,
Жәлладларын шақырды,
Ат шаптырды далаға,
Жар урдырды қалаға,
«Қалаға жаў келди!» деп,
Аласат урды араға.
Ат ойнатты қалмақдар,
Тыныш жатқан пуқараға,
Қозғалац салды патшасы,
Қатын менен балаға.
Шийрин жанын қыйнатгы,
Саҳраларға ат шапты,
Тум-тусқа атлар ойнатты,
Тыныш жатқан елатын,
Сескендирип оятты.
Минди беглер әреби атты,
Салды елге сиясатты,
Әйне тацныц алдында,
Мен-мен деген ерине,
Қарсыласқан шерине,
Он еки тобын сүйретти,
Қарсыласқанын қыйратты,
Тац атқанша каладан,

Сан мыц әскер жыйнатты,
Жасыл туўын жайнатты,
Қурды патша салтанатты,
Аўыр иске айдатты,
Қара туўын көтерип,
Қос сырнайын тарттырды,
Күш-ғайратын топлады,
Бул әскердиц саны жоқ,
Ақ әлем де, көк әлем,
Жердиц жүзин жайнатты.
Тан сарғайып атқанда,
Айпаршаныц изинен,
Әскерине бас болып,
Оразалы жол тартты.
Дәрти сыймай ишине,
Қарсылығын молайтгы,
Екеў ара бекаўыл,
Төртеў ара қараўыл,
Он аўара жасаўыл,
Ғазап етип айдатты.
Қыстаўлыктыц тезинен,
Ат шапты жолдыц дүзинен,
Кетип гәўҳары жүзинен,
Саўытлар жетпей тизинен,
Әрманы шықпай ишинен,
Сәҳәрде қуўған көп әскер,
Келер песин ўағында,
Тақыртаў деген жерлерде,
Айпаршадай бийбиштиц,
Қуўып жегти изинен.
Әне, Айпарша атасына карап, кейниндеги жаўлардыц карасын көрил:
— Ал, ата, киятырған жаўларды көрдициз бе? Сизлер сасқалақдап, қалмаққа сыр алдьшаосыз у
абаисызда қолға түсип, жаўларға бецде боларсыз. Сизлер урыс тәлимин б и м е Г и « ~
өзлеринизди-өздериниз бағып, тасаланып, сыртымнан қарап турыц, и е Л ^ ^ ж а ^ т а ^ а ^ 1
өрдим, түрли ҳәмелин ацлаиман. Екинши, «ерден туўған ер болады» деген бар алды менен Лым

^ й ^ а п қ о р қ Г '™ ™ ^
жүреклилиғине, қорқақдьшына сын беремен'
иғавдап қорқса, қара шашымды түиемен, ақ сауытты кийемен. Сандад атым жаў-жаоағым кппыыя
тусти, бул жаулардын бнразына тай келемен. Жауға ат коярман. МеГат к о й ™ щ п ™ сигае
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Балалаларым, атаныздын геллесин алған, нешше жыл мени сарсанға салған жаулар киятыр.
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Атаныздын канын алатуғын күниниз келди. Ғайратьщыз болса, көрсетин- Ғайратынызды көрип,
бир шеримди таркатайын, — деп, улы-кызын қайтадан сазлап, атларға миндирип, бек саўытын
кийдирип, илгегин беккем илдирип, М әспатшанын қьшышын баласынын колына берип, балларын
кдйрап бир сөз айтып тур:
Ғыжалат берди Айпарша.
— Ананнын басына саўдалар салған,
Еки бирдей балаға.
Ҳәсиреттин дағына бизди кандырған,
Атлар шапкан бәлент таўға,
Атаннын сүйегин таўда қалдырған,
Гелле алған берер саўға,
Есабы жоқ сансыз қалмақ киятыр.
Ғыжалатқа шыдамай,
Еки бала ат кояды,
Нешше жыллар зулымына көндирген,
Есабы жок бул жаўға.
Гүн орнына маған тезек тердирген,
Халык еткен кьшма калый деп,
Атанызды Пәрлитаўда калдырған,
Хабар алғай ҳалымнан,
Кейнинизде кағщарларын киятыр.
Мәспатшадай атам деп,
Қашканымда куўып атқа кактырған,
Еки бала ат қойды,
Гүнасыз жанымды отқа жакгырған,
Әрманда шыккан атамньщ,
Пәрлитаўда атанызды атгырған,
Бийгүна аккан қаны деп,
Оразалы патша баслап киятыр.
Душпан жүзи толсын деп,
Атам менен анамныц
Мақпал, парша пишиўши ем түндикке,
Қысыўмети өнсин деп,
Ушығадан тутыўшы едим туўырлыкты,
Ат қояды қалмакка,
Сол ананды жаратпаған гүнликке,
Атам өлсе руўхы,
Есабы жок сансыз қалмақ киятыр.
Бизге ыразы болсын деп.
Соны айтқан ўағында,
Азаплап мойныма шынжыр байлаған,
Балалардын каны қайнады,
Пиядалап он күн урып айдаған,
Ақьш-естен айырьшып,
Атанызды Пәрлитаўда жайлаған,
Көзлери оттай жайнады,
Токкыз жәллат, алпыс мөрдар киятыр.
Тәселле берип өзине,
Туўына атлар айдады.
Ҳадал перзент болсан, тилимди алын,
Тәўекелге бел байлап,
Ғурыжланып жаўға карсы ат салын,
Қарсыласқан калмақка,
Сыртыныздан мен хабардар болайын,
Керилип кылыш тартады,
Перзент болсан, алын атанньщ канын.
Есабы жоқ көп қалмақ,
Апыр-топыр болады,
Қалмактан әрманлы арыныз өнсин,
Сол ўағында Айпарша,
Жигит болсан, жүзин жоқары болсын,
Ғайратын көрип балалардьщ,
Перзентлерим, кайнап-йошар күнинди,
Жүдә ыразы болады.
Атаннын руўхы ыразы болсын.
Қалмакдар шөгирди кара нарымды,
Шығарыщгар иштен кеги-зарымды,
Атанньщ руўхы ыразы болсын,
Душпанлардан алып берин арымды.
Жигит болсан карсы жаўлардан тайма,
Бийперзенттин өткен өмири зая,
Атан ушын ғайрат салар күнинди,
Бар ғайратын атан ушын аянба.
Сол сөзлерди айтканда,
Айтып аўзын жумғанша,
Есабы жоқ калмакдар,
Тум-тустан курсап алады,
«Тутын» деп шаўқым салады.
Ашылмаған лалаға,
Сыйынып кәмбил панаға,

— Ашылғай бағымда гүлим,
Сайрағай бағда бүлбилим,
Буўынлары катпаған,
Тоғыз жасар балларға,
Ғыжалат бердим, кәйтейин,
Кесилмеди бул тилим.
Ашьшмаған лалама,
Сыйындым кәмбил панама,
Қаўырсыны катпаған
Ғыжалат бердим, қәйтейин,
Еки бирдей жас балама.
Көз жасымды көр қудайым,
Ашқай баламныц талайын,
Тоғыз жасар балларыма,
Ғьгжалат бердим, кәйтейин.
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өткенлер Рустеми Зал,
Батырлар пири Салсал,
Ғыжалат бердим балларға,
Ҳалынан болғыл хабардар.

Өлген адамныц баслары.
Нешше дүркин адам өлди,
Қанға боялып лашлары,
Силтесе әлемди алып,
Көрип жайған қулашлары.
Тақтылар маржан садапты,
Нешшениц бағры кәбапты,
Қаны шығып қарсыласып,
Қалмакдарға ат ойнатып,
Кем-кем жүреклерин басып,
Арттырды илим-әдепти.
Кеўлине кем-кем тамаша,
Кем-кем өтлесип саўашта,
Жүреклерин баса-баса,
Атгылар майдан ишинде.
Кьгямет-қайым қурылды,
Нешше мыц қалмақ қырылды,
Самал есип, әптап болып,
Исрапыл сүргин үрилди.
Геўде айырылып бастан,
Таў тецселип наласынан,
Қурт ойыны қурылды,
Әдилшаныц урысынан,
Ш ақ келе алмай дадынан,
Сескенип мәрттиц пәтинен,
Айбатына тақ келе алмай,
Бурылды майдан ишинде.
Жүрексинип нешше батыр,
Тайсалып кейин бурылды,
Урысынан Әдилшаныц,
Неше мыц қалмақ қырылды.
Астындағы әреби атлар
Қанға тайып сүринди,
Нешшелер болып шалажан,
Майданлар өликке толды.
Ат баўырынан қан болды,
Әжептәўир шац болды,
Таўдыц жыра сайлары
Зәцгиликтен сел болды.
Тамашаға нешшесин,
Ат алдына өцгерди,
Арадан үш күн өткенде,
Жүрегин басып Әдилша,
Қалмақтыц күшин мецгерди.
Қалғаны болды улы-шуў,
Нәзер етип қарасац,
Таўдыц жыра сайларынан
Аққан қанлар мысал суў,
Ортасында тур еди,
Метер тутқан қара туў.
Сол ўақлары болғанда
Айпарша атлы бийбишлер,
Сыртынан бағып тур еди,
Орнынан турып аҳ урды,
Қырық батырды шақырды.
Қырық батыр минди атына,

Сол сөзлерди айтқанда,
Басқы тапты аламан,
Ат ойнаггы еки палўан,
Кескир қылыш қолларында,
Саўаш етти жас уғлан.
Бағлардьщ гүлин шайлады,
Көргенди ҳайран әйледи,
Мәртликке белин байлады,
Нешшениқ жанын қыйнады,
М ен-мен деген ерлерин,
Қойдай етип айдады.
Таўдай болып турады,
Қарсыласқан нешшениц
Салғамдай мойнын бурады,
Қайтпай семсер урады.
Бәлент таўдьщ басы ғаўдан,
Батыр жигит қайтпай жаўдан,
Жас балаардыц кеўли өскен,
Нешше бийик ушан таўдан.
Нешше адам кешти жаннан,
Кимлер хабар алар ҳалдан,
Ат сүринип қызыл қаннан,
Сүринди майдан ишинде.
Урыс болды нешше әлўан,
Қаза болды нешше палўан,
Бес буяқган, он буяқган,
Топылды майдан ишинде.
Қылыш сести шакур-игуқыр,
Әдалатлы иште дық бар,
Ж ан атам деп етип талап,
Ат шапты майдан ишинде.
Қолларында кескир әсбап,
Ар жолында етип талап,
Жаца өспирим жигер-саўлат,
Топылды майдан ишинде.
Астындағы әреби атлар,
Сақлаўлы ишинде дықлар,
Әдалатлы ғош жигитлер,
Ат шапты майдан ишинде.
Ерден қалған ғошшақлар,
Кем-кем тасып ғурыжланар,
Өршелесип қорқып-саспай,
Ат шапты майдан ишинде.
Жандады таўдыц таслары,
Урыс тәлимин алған,
Астында әреби атлары,
Бестен, оннан кеседилер
Исфиҳаны қылышлары.
Қайтпай алға қарыў салды,
Батырдан қалған жаслары,
Салғам янды атылдылар,
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Ким шыдар мәрттиц дадына,
Әбдикәрим бас болып,
Жәмлесип келди қасына.
Туўын керип жаяды,
Адамзаттьщ қанынан,
Дағы-дашлар боялды,
Қырық батырға бас болып,
Айпарша атлы бул сулыў,
Туўына атлар қояды.
Атлар шапты бәлент таўға,
Түсти басларына ғаўға,
Ат қояды Айпарша,
Ханлар турған қара туўға.
Бузылды кеўил қаласы,
Ишине сыймай наласы,
Туў түбинде тур еди,
Оразалы патшасы.
Гүўлеп атлар қойғанда,
Акылынан сасады,
Тум-тусынан ат қойып,
Оразалы патшаньщ,
Туўын түйреп шаншады,
Қыйынлық жерде жан татлы,
Оразалы патшасы,
Туўын жығып қашады.
Алдында патша қашқан сон,,
Басқаларға не турыс,
Қылыштан қалған қалмакдар,
Барлығы гүўлеп қашады.
Қашқан ерге қатын жаў,
Қырық жигити кейнинде,
Айпарша басып қуўады,
Тулпарыньщ терлери,
Жердин бетин жуўады,
Патшасынын басына,
Ақырзаман туўады,
Айпарша атлы батырьщ,
Мәртликке белин буўады.
Қуўған жери Айпаршаныц,
Қыякды деген таў еди,
Ашты кем-кем арасын,
Мингенлери карады,
Жеткен жерде нешшеге
Керилип найза урады,
Ҳәр жерде екеўин,
Гә бир жерде бесеўин,
Түйреп шаншып барады,
Қойға тийген қасқырдай,
Аўдарып таслап барады.
Дәли кеўили тасады,
Не бир күшли қалмақка,
Нықлап найза басады,
Қарсыласып қарағаннын,
Қанын суўдай шашады,
Шала тийген нешшеси,
Майданда лалаўласады.

Шетлеп қашқан биразын,
Ылақгай алып қашады,
Топарласып нешшеси,
Қайтпай қушақласады.
Қырық батырдыц сүрени,
Дағы-дашқа шоласады.
Топарға атлар қойғанда,
Бөлинген қойдай шуўласады,
Ҳарып-талып жығылғанын,
Аты менен басады,
Дәўраны жетип басына,
Күшке-күшлер уласады,
Сол қуўыўдан Айпарша
Күн ярым күн жол асады,
Еки күн жүзи толғанда,
Қалмақгы қуўып Айпарша,
Кддаға ж ақдаласады .
Қалаға жақын келгенде,
Алдындағы жолбасшысын,
Туў көтерген сәркардасын,
Бәрин қырып таўысады,
Қалаға жақын барғанда,
Есабы жоқ калмақгы,
Туқымқурт етип таўысады,
Оразалы патшаньщ,
Жалғыз өзи қалады.
Еки күн удай ат шаўып,
Қызыл жүзин солдырды,
Дәртке кеўлин толтырды,
Көп сегбирге шьщамай,
Минген аты болдырды,
Өзинен-өзи урынды,
Қалаға жақын келгенде,
Торпағы басты патшаныц,
Астындағы бедеўи,
Қара тасқа сүринди,
Ерки кетип өзинен,
Дәрманы кетип дизинен,
Оразалы патшасы,
Муғаллақ атып жығылды.
Қуўып жетип Айпарша,
Қәҳәр менен барады,
Ат үстинде патшаға,
Керилип найза урады,
Әдилшаға сөйледи:
— Аллаға жетти налысым,
Қабыл болды көз жасым,
Атанды өлтирген усы,
Кес, балам, патшаньщ басын.
Келди басыма дәўраным,
Буғщай келмес қолайға,
Қалмасын иште әрманым,
Басыма жеткен усы еди,
Ал, балам, атацныц қанын.
Қорқыныш алма ойыца,
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Ш18»Қарама оцлы-сольща,
Кес патшанын, басын, — деп,
Айта берди Айпарша.
Еситип оны Әдилша,
Кылышты қолға алады,
Белли жәллад болады,
Оразалы патшаны,
Қарқыратып шалады.
Геллесин кесип патшаньщ,
Ақ найзаға илдирди,
Сол ийнине салады,
Қырық батырға бас болып,
Айпарша бас боп алдында,
Қаласына киреди.
Басын көрип патшанын,
Қалмакдар шуўлай береди,
Бәлент көше, пәс көше,
Бек отырған тар көше,
Аралап булар келеди,
Оразалы патшаныц,
Бәргасына жетеди.
Қөргенниц зәрресин алады,
Қалмаклардын шәҳәринде,
Салтанатын салады,
Айпаршадай сулыў қыз,
Қарамандай жийенин,
Алдына шақырып алады,
Әреби атка миидирип,
Алдына басшы қылады.
Алдына түсип Қараман,
Көшелерин аралатты,
Қалада атлар ойнатты,
Душпанларын жайлатты,
Нешшениц сорын қайнатты,
Тыныш жатқан шәҳәрине
Көрсеттилер аламатты,
Нешше жыллар қорлағанға
Көрсетти сонда бәламатты,
Қыйын күнде сыйлағанға,
Берди Айпарша саламатты.
Зулымларын таўып алып,
Қурды оған кыяметти,
Қараманға таптырып,
Бутханасына оқ атты,
М ен-мен деген азадасын,
Күн тиймеген шазадасын,
Өз-өзине байлатты,
Бул ислерге бас болғанныц,
Ордаларын қулатты,
Қарсы турып оқ атқанын,
Тар көшеде жылатты.
Ат ойнатты қалада,
Бәленти-пәс, ой-салада,
Қашып қалған бирли-жарым,
Қалған болса арада,

Таўып алып сондайды,
Ат адцында айдатты.
Ҳайранлық дағы жаманды,
Бермеди ҳешбир ҳамалды,
Қалмақлардыц басына,
Қурды ақырзаманды,
Ат көтермес бийлердиц,
Басына салды думанды,
Айпаршаныц дәстинен,
Қутылары гүманды,
Дүнья-малын таратып,
Бутханасын қулатты.
Күн көрмеген қызлары,
Дарыды ма тәжжал деп,
Терезеден қарады,
Дуўагөйи, қариялары,
Мама менен ғаррылары,
М ойнына пота салады,
Алдына шығып жалынып,
— Айналайын Айпарша,
Тахт сеники, — деп жылады.
Олардан нәўбет өтеди,
Ыктыяр қолдан кетеди,
Қарап турьщ халайық,
Қарамандай балаға,
Енди нәўбет жетеди.
Болмас исти болдырды,
Пайманасын толтырды,
Оразалы патшағгын,

Ол орнына, досларым,
Қараманды отырғызды.
Сол баяғы апасыныц,
Ол хызметин, досларым,
Алдына, мине, келтирди.
Иш инен шықты әрманы,
Жетилди куўат-дәрманы,
Келди және айналып,
Айпаршаныц дәўраны.
Айпаршадай арыўыц,
Қалмақгыц елин жыйдырды,
Қалаға жарлар урдырды,
Қараман атлы жийенин,
Ақ кийизге салады,
Тумлы-тустан көтерип,
Ал, ортаға алады.
Айландырып көшени,
Оразалы патшаныц,
Бәргасына келеди.
Сарайына киргизди,
Патшасыныц орнына,
Алтын тахтқа миндирди,
Жыға шаншып басына,
Ийнине хасьш кийдирди,
Қалмақларды жыйдырып,
Басларын буған ийдирди,
Ҳәмирине көндирди,
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Г

Щ

Адцында жол үйретип,
Әдил төре бердирди,
Қарияларын шақырып,
Шәриятына сыйдырды,
Қарамандай жийенине,
Шадлы дәўран сүргизди,
Тоғыз жылғы асыраған,
Хызметлерин тийгизди.
Залымлардын бурынғы,
Жанған отын сөндирди,
Нешше жылғы күйикли,
Азабын сол күни өндирди,
Қалмакдардын жаў-жарағын,
Бәрин қоймай сындырды,
Халқыньщ кеўилин тындырды,
Апасыньщ хызметин,
Сол күн алдына келтирди,
Мурадына жеткерди.
Қалаға жар салдырды,
Далаға жар урдырды,
Қараманнын ханлығын,
Толы қалмаққа инандырды.
Ылайықлы достынан,
Хызметкерлер таптырды,
Қарамандай жийенин,

Азада қылып бақтырды,
Атларға тумар тақгырды,
Қалмақтьщ қәўипли қуралын,
Бәрин отқа жақтырды.
Қараманньщ атына,
Арнап тенге тақгырды,
Жети жылғы хызметинин,
Нәтийжесин таптырды,
Ели-халқын қуўантып,
Қаласында шадлантты.
Дәўран кимнин дәўраны,
Қараманньщ дәўраны,
Кетти қайғы-әрманы,
Тум-тусқа жазылды хат,
Ҳәр жерлерге шабылды ат,
Айпарша атлы перийзат,
Қарамандай жийенин,
Алтын тахтқа мингизип,
Кеўлин етти жүдә шад.
— Буннан былай, шырағым,
Душпанларьщ болды мат, — деп,
Қайтпақшы болып елине,
Айпаршадай бул арыў,
Қарамандай патшадан
Алды дейди рухсат.
VII

Аттын басын онғарып,
Айпарша жолға салады,
Қайнатасын бас қылып,
Қырык жигити кейнинде,
Еки бала алдында,
Ата журтым Бухар деп,
Айпаршадай арыўьщ,
Жолға рәўан болады.
Астына түсти әреби ат,
Ҳаслы ҳайўан демесен,
Акылы адамнан зьыт,
Қайтқанын билип елине,
Еки бирдей бедеў ат,
Керип таслап дойнақты,
Майданда курды салтанатты.
Еки бирдей бедеў ат,
Аяғын керип басалмай,
Баўырын керип жазалмай,
Қумарланып шабалмай,
Қалмакдардын торында,
Қор болған екен ҳәмдам ат.

БАП
Қутылған сон душпаннан,
Таслады керип аяқгы,
Тум-тусынан бурқыратып,
Ашты көбик булақгы,
Тас төбеге қайшылап,
Алыпты еки қулақты,
Күш бермей бедеўлер,
Алдына қарай ылақгы,
Туўған жерин сағынып,
Күн ярым күн сегбир қақты,
Гәўҳардай көзлери жайнап,
Майданньщ таиабын тартты,
Бедеўлерди ойнатып,
Полаттан суўлык шайнатып,
Тоғыз күн тынбай жол тартты.
Тулпарлар жайып қос канат,
Майданда қурып салтанат,
Еки бала изинде,
Қайнатасы алдында,
Мәспатша қалған таўына,
Келди дейди саламат.

Әне, арадан жети жыл өткенде улы-қызын изине ертип, Айпарша, Мәспатша қалған таута келди
саламат. Қайын атасы қырықжигитке бас болып, Мәспатшаға оқтийип қалған Пәрлитаў деген жерге
келди. Яры қалған шынарды көрип, көзине ысық көринип, мысал ярыньщ өзин көргендей болды
Айпарша. Көзде жасы көл болып, жигер бағры қум болып, сөйлей алмай гүц болып, жән-жағына
сер салып, қапаланып-қамығып, жайдай бели қайысып, нәзик бели майысып, бир нышанын көре
алмай, яры қалған жеринен ақ сүйегин таба алмай, еки баласына қарап:
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— Ғайып болған атам бизге дус болғай
Бизди көрип ғәрип кеўли хош болғай,
Айбатым — атамды жокдап жылайын,
Өлген болса рууҳы бизге хош болғай.
Ғәрип атам, бир көрмеге зармысац?
Ҳеш нәрсеге дадыц жетпес қормысац?
Улыц менен қызыц келди басыца,
Ғәрип атам, бул әтирапта бармысац?
Түрли қыял аўҳалыма енип тур,
Орньщ көрип оны еки ағзам ерип тур,
Ғәрип атам, бул дүньяда бармысан?
Иште кеткен әрманлылар келип тур.
Жасым жетпей азыўлыға таланып,
Дийдарыца ҳәўес болып зарланып
Ғәрип атам, бул дүньяда бармысац?
Ҳәмийлелер келди бүгин айланып.
Не түрли қьшмет түсти басыма,
Зәҳәр-заққым түсти ишкен асыма,

Бар болсац руўҳыц, бизден хабар ал,
Перзентлерин келди бүгин басыца.
Ар-намыс жибермес душпанда ерлер,
Атама әжел оқ тийген бул жерлер,
Айтьщ бизге жан атамньщ хабарын,
Таў жайлаған ҳәр түр инсаны шерлер.
Адамзат бармаған майдан, үлкелер,
Бул әтирапқа сизден өзге ким келер,
Көрсеи“билсен жан атамнан хабар бер.
Таў жайлаған қарсақ, сағал, түлкилер.

А -* ^

Баябанда таўдьщ мийўасын терген,
Атамыздыц қалған жерлерин көрген,
Көрсен-билсен, атамыздан хабар бер,
Таўда мәкан еткен қарсақ, себенлер.
Басыцнан әрманлы өткен дәўирлер,
Сизден басқа жокдур оған қәўендер,
Көрсец-билсец, атамыздан бер хабар,
Пәрлитаўда мәкан еткен бөрилер.
Жаўын жаўса сарлап аққан даралар,
Сизге таныс шөли-майдан, саҳралар,
Көрсен атамыздыц айтыц хабарын,
Саҳраны жайлаған ғырыс ҳәм марлар.
Мақул көрсе, уўлы-зәҳәр жайғанлар,
Дағыстанныц ҳәр түр аўын алғанлар,
Көрсец-билсен атамыздан хабар бер,’
Таўда мәкан еткен шери, қабланлар.
Қайнап питкен Алатаўдыц әнары,
Тири болсац, жанар болды панары,
Әдилшацыз көрмей ҳайранлар болды,
Жан атамныц саялаған шынары.
Сүйегин табалмай соқгық ҳәр жарға,
Дәртлерицнен ишлерим толды зарға,
Әдилшацыз таппай ҳайранлар болды.
Руўҳыц болғай, ата, бизге ыразы.
Бир көрмеге интизарды балларыц,
Ғәрип атам, қандай екен ҳалларыц?
Өлген болсац, перзентице ырза бол,
Қалмақлардан алдық, ата, қанларыц.

өксип-өксип^жьздады.^Д^ртке^тол^п^ке^м^^Айпарци^вд^^болады^б ° РНЬ'Н КӨРИП атасьшық
жүдә кеўли толады. Кушаклап сүйип баъгарин жүдө ыразьГб^ладк? ТаВЭР“ М аТаСЬ' ақ"ышна

д и т ^ т а ^ и р л ы ^ г е з и п ^ ^ ^ а д ы ^ ^ д е ў л е р и ^ ^ д м р д и ИП' ^

»«в£Е«ЕД Евк=
бәлент таўдыц баўырында, бир түп сексеўилдин түбинде е л е с -е л е Г т и н шығыГ'
ССР СЗЛСа’
жексен жер төлеге көзи тусти Айпяпшя гд
, Л .. С е сс ү ин шығьш атырған, жер менен
төлениц арғы тәрепинен тайын боллы к ИПта
’ ГӘ сууалды' Бир тәРептен из куўып еки баласы
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душпанымыз екен деп, буған карап еки бала оқ атгы. Сол ўақга заққы болған Айпарша жүреги суўлап,
Мәспатша екенин сезинкиреп, абайсызда балларды атып алар деп, балларды шақырып, жантаспа
деп, тәўекел, Мәспатша болса, танытпақ ушын, балларға «қаш» деп сүрен салып тур:
— Душпан болып сизге зьын тиймесин,
Ғапыллыкта иши-баўырын куймесин,
Шырақларым, жолай көрмен, аўлақ қаш,
Бир күйикли услап алып жүрмесин.

Айпарша тур қатты қорқып қалтырап,
Оқ атылған сайын журеги суўлап,
Қосқа қарап сүрен салды Айпарша,
Ол баллардын ҳаслы-затын баянлап.

Аўлақ қашьщ, әтирапына жантаспа,
Сырын, түрин көрмей, алдьща баспа,
Жөн сорасып, ким екенин билейик,
Атац ба, аўшы ма, душпан ба, дос па?

Ғайыбана шақырады «төрем» деп,
«Сөзиме қулақ сал, даўыс берин!» деп,
Балалардын ҳаслын ядына салып,
Айпарша бақырды қосқа сүренлеп:

Қалған еди қызьш қанға боялып,
Бара бермен әтирапына таялып,
Берман келин, карсыласып оқ атпай,
Атан болып, қалып жүрмен уялып.

— Дерек таппай Мәспатшадай батырдан,
Залым қалмақ айы-күнин батырған,
Атым менин — қарап болған Айпарша,
Ким боласан кыя шөлде жатырған?

Душпан шығып, қолайынды алмасын,
Бир окқа тапсырып, мийири қанбасын,
Берман келин, қарсыласып оқ атпан,
Таўда қалған мийирманьщ болмасын.

Не тосып жатырсан, әтирапьщ жол ма?
Абайсызда өлип, әрманлы болма,
Атып турған — иште кеткен балларьщ,
Атып салып, жүрегине шер салма.

Ғапыллықта ақша жүзлерин солар,
Әрман менен лашьщ шөллерде қалар,
Хабарласып, ким екенин билейик,
Атан болса, қатты улыкдар болар.

Инанбасан анда, түрине қара,
Дәртиннен тоғыз жьш ишлерим жара,
Балаларынды атып, шерменде болма,
Атысқаньщ — еки бирдей нышаньщ.

Ерден туўған бала шыныққан ерди,
Балалығы басым оны жаў билди,
Қумарланып қосқа қарап оқ атып,
Ат айдап кем-кемнен жантаса берди.

Дос болсан тоқганыз, зәрре сабыр ет,
Ғапыллықга болып жүрме қарабет,
Душпан болсан, атьщ мени, ырзаман,
Ким де болсан келин, түринди көрсет.

Таный ғойса мақсетиме жеткеним,
Урысқа шыныққан кеўили шағлап,
Бул дүньяда мақсетимниц питкени,
Атасынын дәрти жүрегин дағлап,
Ким де болсан тезден басынды көтер,
Кулақ салмай Айпаршаньщ сөзине,
Басқа болсац мен әрманда өткеним.
Оқгы куйып бара берди жақынлап.
Бул қостағы Мәспатша еди. Айпаршаны даўысынан таньщы. Ақыл менен анықлап, қыял менен
ойлап, аман айналып келгенин кеўли таныды. М әспатша оқ атыўды тоқгатты. Айпаршаныц даўысы
акыл-есин алды. Сығалап мойнын созып қарады. Балалардын түр-сыпатын өзине усатып, мумдай
ерип, қорғасығщай балқыды. Бойын көтерип, Айпаршаға жүзин салды. Айпарша ярын танып, жаны
барына куўанып талып түсти. Мәспатша буннан тоғыз жыл бурын усы таўда Алацғасар дәўдиц оғы
жети жеринен тийип, жарадар болып қалып еди, үстине жаўын жаўып, барлық кесели саўалып еди.
Дизеден жокарырақ, жуўан саннан төменирек оқ тийип, жуўан жилик шорта сынған, сол жерден
түсип калған. Пайманасы толмаған, еки аяқган айырьшып, жансар, жүре алмастай мешел болған.
Шықпас жанға себеп болып, тоты қуслар буны көрип, халынан хабардар болған. Ҳәремнин бағы
деген жерден тотылар түрли кеселге даўа болатуғын мийўаларды тынбай тасып, Мәспатшаны мийўа
менен төрт жыл баққан. Тоты қуслардыц жәрдеми менен көбинесе шыпа тапқан. Төрт жылда
Мәспатша ярым шақырым, бир шақырым жерге жүретуғын ҳалға келген. Туўры ағаштан оқ етип,
ийри ағаштан жай етип, таўдьщ жыраларынан гезе дүзетип, әўел қоян, кейин кеклик атып, аўқатын
көрген. Бес жылға қарай кийик-қуланды да ататуғын ҳалға келген. Бара-бара шөлден аўқат қыйын
болған сон, кийик-қуланныц сүрдеўи менен жылыса-жьшыса бурқып аққан тас булақтыц үстинен
шыкқан. Сол булақгьщ әтирапына қыста қорғанар төле қазып, жазда сексеўилден қос қьшып,
булаққа келген кийик, куланды аўлап, булақган суў ишип отырады екен. Бара-бара буннан андар
үркип кашпайтуғын ҳалға келген. Ҳеш мақлуққа зьшн етпейди. Қолдан келсе, ҳайўанларды қорғайды.

www.ziyouz.com kutubxonasi

г т

Жабайы ацлар менен бас қосып, үйренисип кеткен екен. Узаққа жүрер аяқ жоқ, адам дарыйтуғын
жер емес, ҳаиуанлардьщ жәрдеми менен жан сакдап, бастан үш жылды өткерген екен.
Айпарша талып түскен соц Әбдикәрим бай оньщ сөзинен тымсал алып, ат қойып төлеге жақын
келди. Есикте турып зарланып,
Байлаған белге потасы,
Жатырғанныц қостағы,
Қатты өткен жанына,
Қарамай душпан-досына,
Перзентишщ жапасы,
Әбдикәрим байыцыз,
Айпаршадай келиннен,
Иркилместен ат қойып,
Сөз мәнисин андайды,
Жетип барды қосына.
Әбдикәрим атасы.
Дәрманы кетип дизинен,
—Гүзар жолдан ҳәр ким өтер,
Бир нышана ацлайды,
Аўҳалым күн-күннен бетер,
Айпаршадай келинниц,
Душпанбысац, я доспысац?
Барлап айтқан сөзинен.
Кимсец? Басынды көтер.
Мәртликке белин байлады,
Кеўлин дәртлер жайлады,
Ишим толы әрманлы шер,
Айпаршаныц сөзинен,
Таўларда жатқан қандай есер,
Бир нышана андады.
Жолаўшыман, жол сорайман,
Ш ық майданға, көринис бер.
Ақгарып мәнзил жырағын,
Ишинде бар толы дағы,
Жокдур бизде бузық қыял,
Жалғызым деп зар жылап,
Душпан болсац, тийдир зыян,
Жай таппай кеўил пырағы,
Бир көрмеге интизарман,
Сергиздан болып неше ай,
Жатқан
жериц қула майдан.
Жалғызыныц дерегин,
Ҳеш бир жерден көре алмай,
Биз бир жүрген дәрти артқан,
Көзи жаслы ғәрибим,
Сизлер
кимсиз жәбир тартқан,
Өзин тартып туралмай,
Мен бир жоқшы жоқ қыдырған,
Кимсец қарсыласып оқ атқан?
— Ат кекилин тарайын,
Мен қайғыны қояйын,
Жалғызымныц жолында,
Өлсем шейит болайын,
Жақсы сөйлеп жақынлап,
Қосына жақын барайын,
Еки аякды жан болса,
Жалғызымныц дерегин,
Өз аўзымнан сорайын,
Келтирмей тилге өлтирсе,
Жалғызымныц жолында,
Мен де шейит болайын.
Ат шаўып таўдыц дашына,
Қурбан болғай тенде жаным,
Жалғызымныц жолында.

Душпан болсац, келдим қайым,
Атар болсац, турман тайын,
Ким де болсац, шық майданға,
Сорасайық ҳалы-жайыц.
Биз бир жоқшы саҳра гезген,
Қайғы дәрьясына жүзген,
Ким де болсац, шық майданға,
Жай-жағдай еситиц бизден.
Зыянсызбан, бизден қашпац,
Хабар сорайман бир достан,
Ж оқ қыдырған мен жоқшыман,
Хабарласыц шығып қостан.

_ БГ , СӨТ еСИ™ П’лИШТе Мәспатша тындады, атасы екенин даўысынан авдады, көринбей сығалап
түр түсин барлады. Атасын таньщы, балларды танымады. Орнынан турып, өзин-өзи ирке алмай
қанасына сыимаи, еки колын каўсырып, «жан ата!» деп аҳ урып қостан шықты Мәспатша Атасына
көринис берди. Иши толып „алара, атасын жазбай таныды, кол ка^сырып ^ р Г Г а р д ы *
Байлаған белге потасы,
ТанЬ1ган сон псрзентин
Көп шеккен жәбир жапасы,
Атынан жерге таслады
Бадасын сонда таныды,
Нардай бели бүгилди,
Әбдикәрим атасы.
Қавды жас көзден төгвдди,
Ат жылауын бослады,
Қабырғасы сөгилди,
Ықтыяр кетип өзинен,
Ақыл-есин алдырып,
Кдра көзин жаслады,
Жерге атасы
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Көзи толып жасына,
Жер тецселди наласына,
Ақыл-есин алдырып,
Көзи түсти баласына.
Жуўырып барды Мәспатша,
Атасынын қасына,
Перзентини қушакдап,
Көзде жасы моншакдап,
Баба жылай береди,
«Жалғызым» деп зар жылап.
Баўырына басады,
Манлайынан таўап қылады,
Сағынышлы перзентине,
Мийри қанбай барады.
Қушакдайды, сүйеди,
Қорғасын янды балқыйды,
Мумдай баўыры ерийди,
Оцым ба, я түсим бе деп,
Лал болып баба турады.
Нәзер салып қарады,
Баласынын ийиси,
Мурнын жарып барады,
Перзент деген жаман дәрт,
Қулыным деп жылады:
— Алып едим толы журттьщ алғысын,
Дүнья-мал тарқаттым, балам, сен ушын,
Қартайғанда атан болды сергиздан,
Бул дүньяда тиримедиц жалғызым?
Неше жыллар батыл болды булағым,
Ҳәсиретиннен герен болды қулағым,
Дийдарьщнан мендей атан айналсын,
Жалғаншыда тиримедин туяғым?
Қысларға айналды жағымлы жазым,
Арзан болды қәдир билмеске назым,
Дийдарьщнан мендей атан айналсын,
Тиримедин жалғыз туўған нышаным?
Себил болып сорлы атацньщ келиси,
Ермек қылды толы журттыц телиси,
Дийдарыннан мендей атан айналсын,
Тиримедин боз ордамнын белгиси?
Бир неше жыл зая болды саўлатым,
Сорлы атанныц батыл болды көлаты,
Дийдарьщнан мендей атац айналсын,
Бул дүньяда тиримедин қанатым?
Ашылды ма қазан урған бул гүлим,
Қайтып туўды батыл болған ай-күним,
Дийдарыцнан мендей атан айналсын,
Тиримедиц жалғыз туўған қулыным?
Шығып едим сум әжелге тайланып,
Жети журтқа сораў салдым қорланып,

Дийдарынды көрер күнлер бар ма, — деп,
Жылай берди баласынан айланып.
Неше адам ермек қылды сөзимди,
Ҳәсиретицнен жас қаплады көзимди,
Көрдим сени, өлсем бүгин ырзаман,
Тириликте көрдим, балам, жүзинди.
Ат мойнына тақтым тиллалы сәдап,
Дәртиннен бағырым болдылар кәбап,
Дийдарынды бүгин көрдим, ырзаман,
Үш айналып, мандайдан еттилер таўап.
Тутты бала атасыныц әдебин,
Жылап тарқатгылар тәнде әламын,
Таў басында бир-бири мен танысып,
Атасына берди тәцир сәлемин.
Қуўанышта қапа кеўлин хошлады,
Сағынышлы бир-бирине қарасты,
Тоғыз жылда саў-саламат қосылып,
Қол алысып, аман-түўел сорасты.
Бедеўлери астында,
Қоныраўлы найза дәстинде,
Ҳәўес болып аҳ урып,
Атасыньщ қасында,
Айпарша арыў алдында,
Еки бала кейнинде,
Ат қойып келди қосына.
Қан болып көздиц қарасы,
Кеўлинде әрман-жарасы,
Жер тербентип наласы,
Ат қойып келди Айпарша,
Қасында еки баласы.
Ат үстинен бойын таслап,
Қушакдасты, жыласты,
Бөлинген қойдай манырасты,
Улы-шуў болып жамырасты,
Бәлент таўдыц баўырында,
Жаралы қуўдай сьщсысты,
Балларын танып Мәспатша,
Ботадай болып бозласты.
Аттьщ жалын тарады,
Балларға нәўбет қарады,
Мәспатша нәзер салады,
Жас балларды танымай,
Ким екенин сорады.
Ким екенин билдирип,
Әдилша жуўап береди.
— Атпылмаған бағда лалан,
Ш ын жүрегиц, жигер-санац,
Көре алмай кеткен дийдарын,
Иште кеткен бизлер балац.
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Байлаған белице потац,
Кеширгей кудайым қатам,
Көралмай қалғаным әрманлы,
Еки бирдей биз балац.
Қалмақ баска сүргин салған,
Сорлы анам бенде болған,
Қублагәҳим, меҳрийбаным,
Атам сиз бе таўда калған?
Қалмакдар байлаған бағыц,
Жүрегиме түсти дағыц,
Көралмай калған дийдарым,
Сиз бе мениц меҳрибаным?
Тилегинде шектим нала,
Әрман болып кеўилимде,
Жүрек-баўрым жүз мыц пара,
Қублагәҳим, сәрўарым,
Тиримединцз дүньяда?
Нешик болды, ата, ҳалыц,
Жетилди куўат-пәрманыц,
Қалмақлардан алдым өшиц,
Шығарыц иштен әрманыц.
Шын қуўатыц, биз күшинди,
Қарыў жайлап иш-тысынды,
Ата, бизден ыразы болыц,
Алдым душпаннан өшинди.
Нешше жыллар айра түстим,
Соцы болғай қай бир истиц,
Перзентицнен ыразы бол,
Қандарыцныц басын кестим.
Қарыў-күшинди анладым,
Максет-мурадыц сақладым,
Гүнайым өт, қублагәҳим,
Душпанды қоймай сапладым.
Шығар, ата, әрман-дәртиц,
Орынладым перзентлик шәртим,
Енди өлсем ыразыман,
Қосылдым ба, жигербентим?!
Мына сөзди еситип,
Мәспатшадай атасы,
Баласын услап алады,
Баўырына басады,
Өзин иркип алалмай,
Өксип-өксип жылады.
— Көзимниц нуры, қарағым,
Жанды ма өшкен шырағым,
Иште кеткен ҳәмилем,

Жигербентим пырағым,
Атанды излеп келдиц бе,
Колымнан шанышкан дарағым?
Кемалыца келдиц бе,
Жүрек-баўырым қарағым?
Қәўендерим аз еди,
Табылды тутқа-турағым,
Қолыма қайтып түстин бе,
Жойылып кеткен жарағым?
Жигирма бестиц шағында,
Қырғыздыц Алатаўында,
Еренлердиц бағында,
Ж ақсыныц шарапатынан,
Бина болған шырағым,
Көллерге питкен қурағым,
Ж оқ екен ҳаққа гүнайым,
Дийдарынды көрдим бүгин.
Атаца түсти зимистан,
Тек геўдеде шықпады жан,
Қабыл екен тилегим,
Көрдим бүгин бир нышан.
Ҳаққа жетти налышым,
Қабыл екен көзде жасым,
Балам, сеннен ыразыман
Кестиц бе душпанныц басын?
Талқанлап жығып қамалын,
Перзентим, саған ырзаман,
Алдьщ ба атацныц қанын?
Алтыннан жүзик гәўҳарым,
Түсти ме бизге бәҳәриц,
Балам, сеннен ыразыман,
Ўайранладыц ба қолыцнан,
Оразалыныц шәҳәрин?
Жанған отын сөндирдин бе?
Перзентлерим узақ жаса,
Атаца еткен қысымын,
Өз алдына келтирдиц бе?
Душпанныц гүли солды ма?
Тилегим қабыл болды ма?
Халық еткен нәзер салды ма?
Иште кеткен нышанлар,
Айналып аман келдиц бе?
Ашылды бағда анарым,
Жанды гәўҳар панарым,
Таўда калған атацман,
Келдин бе қыран суцқарым?
Соны айтып болғанда,
Айпаршаға қарады,
Көзине отгай басылып,
Яр ақылын алады,
Гөне дәртлер қозғалып,
Көздиц жасын булады,
Кеўил бөлип Мәспатшаға,
Айпарша сонда жылады:
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— Қудайым қәлеп қосқаным,
Көргенде кеўилим тасқаным,
Бирден кеўилим тоқгамай,
Мудам жолынды тосқаным,
Жарасығым салтанатым,
Боз ордамда бостаным,
Көрмегели жүзинди,
Бираз ўақ өтти арадан,
Дүньяда тири бармедин,
Қуда қосқан қостарым?
Қайларда жанын сақладьщ?
Басьща ислер түскели,
Қәлендер болдым жолында,
Душпаннын сусы басқалы,
Нелерден таптьщ қостарым?
Тенде жаньщ бар ма еди,
Қара нарым, арысланым?
Келди бүгин айналып,
Әрманда жаўға түскенин,
Бираз ўақ өтти арадан,
Зәҳәрлерди ишкели,
Тоғыз жылдьщ болғаны,
Кепин тонымды пишкели,
Қолыма алып жанымды,
Умыт болды, иншалла,
Қыйынлык ислер түскени,
Дәстан болар кейинге,
Сенин менен бизлердин,
Сансыз дәрья кешкеним,
Абырайлы қосылдым,
Өмир гүлин пискени.
Қатарында нармекен,
Саў-саламат қосылдым.
Қудайым бизге ярмекен,
Мынаў ғана дүньяда.
Сиз бенен биздей бармекен?
Қуда қосқан қосағым,
Ҳүрейин бе, өзин бе?
Геўденде жанын бармеди?
Өз кеўлине шермедин?
Ерлерден асқан ермедин?
Күни-түни яд етип,
Сен уйқыма кирмедин,
Не кеўлин қалды ярьщнан,
Түсиме аян бермедин?
Кудай қосқан қосағым,
Өлди деп мен жүр едим,
Жалғаншыда тиримедин,
Ҳүрейин бе, өзин бе?
Туўып өскен жеринди,
Бир әрманым сол еди,
Көре алмадым елинди.
Өлди деп мен жүр едим,
Енди өлсем ыразыман,
Көрдим бүгин түринди.

Қарқарам менин ш оқган-ш оқ,
Жүзинди көрдим, кеўлим тоқ,
Қостым бүгин перзентинди,
Енди өлсем әрманым жоқ.
Сонда турып Мәспатша:
— Нешше жыллар тартгым зарьщ,
Көргенде мийирим кднарым,
Тириликте қосылдым ба,
Ш ын сүйгеним, назлы ярым.
Кеўилимде көпдур дағым,
Қазан урған гүлзарым,
Бул дүньяда қосылдым ба,
Сүйген ярым, қарыйдарым.
Ыкдас-кеўлимди бергеним,
Қызыкды дәўран сүргеним,
Аман-есен қосылдым ба,
Қопалы сайда жүргеним.
Сенин ушын ҳақ нийетим,
Ядтан кетпес бул зийнетин,
Көрдим бүгин дийдарынды,
Келистирдин ақыбетин.
Өшип еди мениц үним,
Қайтып туўды ай-күним,
Бул дүньядан кетип едим,
Қосылдым ба, шын сәўдигим.
Бул жайларды кимлер табар,
Бизден кммлер алар хабар,
Сен болмасан Айпаршажан,
Излеп келер кимлерим бар?
Сеннен питти шын мурадым,
Келтирдин кеткен кеўил шадым,
Айпаршажан, қосылдым ба?
Енди өлсем мен ырзаман.
Умытпай көп жылға шекем,
Келдин бе, мүсәпир әкем?
Саламат қосылдық бүгин,
Тири ғайып жақсы екен.
Неше жыллар заманасы тар болды.
Бир-биринин излерине зар болды,
Бул дүньяда тири ғайып жақсы екен,
Балларына саў-саламат қосылды.
Не түрли саўдаға түсип баслары,
Зая өтти әрманда нешше жаслары,
Бир-бирине саў-саламат қосылды,
Тири ғайып жақсы екен, досларым.
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Ҳаққа жетти Мәспатшаньщ наласы,
Не саўдаға салды пәлек гәрдиши,
Саў-саламат балларына қосылды,
Ойласан, жигитлер, тирилик жақсы.
Нешше жыллар иши толы жарақат,
Пәлек салды басларына бәлемат,
Атасы, баласы, Айпарша яры,
Сол куни қосылыпты сағыў-саламат.
Алыстан көринер таўдьщ дарасы,
Питпес бул дүньяда кеўил жарасы,

Ойланыц яранлар, ярдыц жақсысы,
Буған түсти Айпаршаныц саясы.
Молла болған саклар хактыц кәламын,
Жылап тарқаттылар тәнде әламын,
Атасы, баласы, яры қосылып,
Бир-бирине берди тәцир сәлемин.
Бир-биреўин көрип кеўили тасты,
Сағынышлы бир-бирине қарасты,
Қосылды ғәриплер сағыў-саламат,
Қол алысып саў-саламат сорасты.

Атасы, баласы, қызы, Мәспатша тоғыз жыл айра түсип, Айпаршаныц ғайраты менен саў-саламат
қосылды. Көзлеринен жас алды, көкиреклерин басты. Саў-саламат табысты, болған ислерди бир күн
жатып айтысты. Оннан кейин Айпарша М әспатшаныц либасын шешти, бир төбеге үйди, от берди.
Ярын шомылдырып, арыўлап, шашларын алдырып, муртларын қағып, ҳасыл қамқа кийдирди, басына
кундыз кийдирди, әдиўлеп алтын кәмар буўдырды, көргенниц кеўлин толтырды, тум-тустан көтерип
Мәнжүн атқа миндирди. Иштен шықгы әрманы, М әспатшаныц сонда кирди дәрманы. Жетилип
қуўат-пәрманы, атгыц басын бурады, айдап жолға салады, қапа кеўили хош болып, атасы бас болып,
ата журтына қарай рәўана болады. Ғалаба минип атына, хешким шыдамай пәтине, жетип мақсетмурадына, ел сағынған ерлериц тоғыз жылда айналып қайтыпты аман журтына.
Минип бедеўдиц белине,
Дүнья-малын бослады,
Жеткерип калмақгы жерине,
Уллы тойлар баслады.
Атлар шомылып терине,
Тоқсан отаў курдырды,
Балларын ертип кейнине,
Төрт қырлап ошақ ойдырды,
Қайтты дейди Мәспатша,
Маллардан семиз сойдырды,
Туўып өскен елине.
Кенегес-мацғыт халқыны,
Уллы Бухар журтына,
Толығы менен жыйдырды.
Аттыц басын қаратты,
Төрлерден төсек сайлатты,
Перзентин ертип кейнине,
Баласыныц жолына,
Әбдикәрим бас болып,
Барын дарқан әйлетти,
Елатына жол тартты.
Халқыныц кеўлин жайлатты,
Майданда бедеў желеди,
Кәтқуда менен бийиниц,
Қуўанысып пақырлар,
Кеўиллерин жайлатты,
Адцына карай дөнеди.
Ҳалқаны кецнен қурады,
Ш ынмашынныц шәҳәри,
Масқарапаз ойнатты,
Жети айшылық жол еди,
Шабандозлар жыйнатып,
Сағынғаны соншелли,
Халқына ылақ ойнатты,
Қырық күн жоллар жүреди,
Алтын қабак аттырды.
Қырық күн жүзи толғанда,
Ашылған бағда лалады,
Сәрсебиз атлы таўына,
Серсебиз атлы салада
Саў-саламат келеди.
Тоғыз күн болды тамаша,
Нешше айланып бурыўдан,
Гүзар деген қалада.
Әрман қалмай жүриўден,
Байлығын бәлент асырды,
Айра түсип нешше жыл,
Не бир карсы душпанларын,
Саў-саламат келеди,
Ақылынан састырды,
Кенегес Мацғыт елине.
Жыйналған көп халайыққа,
Аман келип елине,
Орамал-тецге шаштырды,
Ақ жарылқап күн туўды,
Тоғыз күн халық жыйнатып,
Оц жағынан ай туўды,
Кеўиллерин шад кылды,
Кеўли күтә жай болды,
Жасуллысын жыйнатып,
Баласы келип елине,
Ҳасыл сарпай жаптырды.
Төрт түлиги сай болды.
Ели-халқын тойлатты,
Қапа кеўилин хошлады,
Атгыц жалын таратты,
Халкына пөплик шашады,
Мәспатшаньщ жолына,
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Алты түлик малыныц,
Бәршесин қоймай жаратты,
Қурды мурат-салтанатты,
Ада болды той-тамаша,
Он еки күнде тарқатты.
Ерекке отаў қурады,
Босағасын борлатты,
Керегесин сырлатты,
Уўықлары дәнданнан,
Табалдырық, мандайша,
Сом алтыннан қуйдырды,
Ергенегин отаўдыц
Лалы тастан ойдырды,
Сыртына тутқан шийлерин
Зербарақ пенен сырлатты,
Көргенди ерксиз қаратты,
Айпаршаныц отаўын
Сол сыпатта сайлады.
Ҳайран қалды, досларым,
Айпаршаны көргенлер,
Ҳайран болып турады.
Мәспатшаныц тәрийпин,
Сол жерде тамам қылайық.
Айпарша менен Мәспатша,
Бозордаға киреди,
Туўырлығын түреди,
Қара шашын тарады,
Аман келип елине,
Жәбири умьп болады.
Нешше жыл өткен өмирине,
Жүз мыц ыразы болады,
Еки ашық қосылып,
«Уҳ» деп демин алады,
Қулақ салсац, яранлар,
Мәспатшадай бул дәстан,
Сол жерде тамам болады.
***
Мереке-мейлис ыкласы,
Халыктан хүрмет тапқан басы,
Заманньщ шебер жорғасы,
Үй-жайы жоқ, жалғыз басы,
Жаста өлген ата-анасы,
Қанғыў менен пақырдьщ
Өткен екен кырық жасы,
Тоқманғыт деген урыўда,
Мәмбетнияз өз аты.
Мәканы жоқ турыўға,
Халықгы гезип көз салған,
Сулыў менен арыўға,
Ҳеш бир жаннан қорықпаған,
Тилге келсе қарыўға,
Ел гезип сулыў тандаған,
Арнап дәстан жазыўға.
Бармаған жери қалмаған,

Айналыш, төте, бурыўда,
Талқан етип аралап,
Қазақ пенен қарақалпақ,
Өзбек, татар руўдан,
Халық ишинен айрықша,
Айпаршадай сулыўдьщ,
Тапқан екен хабарын,
Арнап дәстан жазыўға.
Қарақалпақ халқығща,
Тоқманғыт деген урыўда,
Мәспатшадай дәстанды,
Мәмбетнияз торлаған,
Сол заманнан бермаған,
Мәспатшадай бул дәстан,
Халық аўзында тараған,
Түп-тийкарын сорасан,
Мәмбетнияздан қалған.
Оннан берман сорасан,
Жуўап пенен тақмаққа,
Женилмеген адамнан,
Заманында данклы болып,
Инам алған патшадан.
Халық ишинде сөйлесе,
Сөзлеринен пал тамар,
Халық аўзынан сорасам,
Жырлаған жерде күн жаўар,
Ҳаўазына, сазына
Еситкеннин еси аўар,
Қарақалпақ халқында,
Майлыбалта Қыпшақ руўдан,
Өтипти жыраў Айтуўар.
Мәспатшаньщ дәстанын,
Халық аўзынан сол алған,
Айтуўар жыраў атанып,
Алпыс алты жыл жырлаған.
Оннан берман сорасан,
Арқа жағы — Тербенбес,
Кубла шети - Шорахан,
Күн шығары — Жанадәрья,
Күнбатары — Кесе етек,
Ортасы соған қараған,
Мәспатшаны баянлап,
Халқын аўзына қаратқан,
Күнде жыйын, күнде той,
Атын атап соратқан,
Қазаяқлы-қытайдан,
Өтипти Палеке жыраў,
Мәспатшаньщ дәстанын,
Айтуўардан сол алған.
Аты аталған жерлерге,
Палеке жыраў атанып,
Қарақалпақ халқына,
Елиў бес жыл таратқан.
Оннан берман сорасан,
Ерлерден асқан жүдә ер,
Өзи лакқы, жуўапкер,

www.ziyouz.com kutubxonasi

Қаст еткен жерден кан алған,
Утылып қайтпас, жүдә өр,
Аты мәлим, сөзи сыр,
Жалған болса сөзлерим
Халық аўзынан сорап көр,
Кепе деген руўда,
Палекенин шәкирти,
Өтипти жыраў Арзы гөр,
Мәспатшадай дәстанды,
Қырық бес жыл халыққа таратқан.
Оннан берман сорасан,
Ш әкирт қалған олардан,
Шериўши, қылқалы руўдан,
Дилим жыраў, Бекимбет,
Әбдирейим, Әбдимурат,
Бағаналы қыпшақга,
Қабыл жыраў, Бегмурат,
Арзыдан алып дәстанды,
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Алтаўы халыққа таратқан.
Оннан берман сорасад,
Майлыбалта-қыпшақтан,
Көп соқыр деген қышлақтан,
Жыраўшылық өнерди,
Талап еткен жаслықган,
Ш әкирт болып Қабыл жыраўға,
Мәспатшаны ядлаған,
Тәлим алған солардан,
Алып таслап қәтесин,
Сөздин жубын байлаған,
Аўылма-аўыл аралап,
Қарақалпақгьщ еллерин.
Еркин жүрип жайлаған,
Қарақалпаққа исми дан,
Отыз еки жыл жырлаған,
Түп-тийкарын сорасац
Қыястан алынды бул дәстан.

Әбдимурат жыраў Арзымбет улы
Жазып алғанлар: С.Мәўленов, Ш.Хожаниязов
(1938-жыл)
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Бурынғы әййем заманында, Хорезм ўәлаятында, қарақалпақ елинде, қаракалпақтьщ кенегес
'УУЫнан Әбдикәрим байдын улы Султан М әспатша дүньяға келипти. Жети жасына келгенде атасы
(ектепке берди. Жети жыл мектепте оқып, дәрисин тамам етги. Нардай күшине толды Мәнжүн
тыньщ белине минди.
1
Узақ жолға бедеў атын шапты, батыр болып елине дабыл қақгы. Алты ай зары-гириян болып,
енегес елинен өз бойына ылайыкды қыз таппады. Оннан сон елинен шығып бес ай төрт күн жол
сүрди. Ш ыршык дәрьясыньщ бойына келди. Сол дәрьяньщ бойында жер суўғарып жүрген бир
аоаны көрип, айбатынан қорқып, сәлем берип, бир сөз айтып турғаны:
— Ҳаўа жаўса, айдан көллер ҳөл болсын,
Жылдан-жылға аз дәўлетин мол болсын,
Астында ғыйратьщ, белде кәмарьщ,
Мәнжүн атлы балам, саған жол болсын.
Сен минипсен Мәнжүн аттьщ белине,
Үйрек ушып, ғазлар конған көлине,
Сапарынды баян әйле, жан балам,
Сен барасан қандай шаньщ елине?
Бийопа ағызба манлай теринди,
Мен табайын кеўлиндеги киринди,
Мәнжүн атты минип сапар жүрипсен,
Маған баян әйле барар жеринди.
Атлар минип бәлент таўдан желесен,
Биреўдин ашылған кызыл гүлисен,
Мәнжүн атлы балам, саған жол болсын,
Қайда сапарьщ бар, қайдан келесен?
Пешененде болса жазылған хатьщ,
Қайда туўып өскен, балам, елатыц?
Бир-биреўден ат сораспақ сүннетти,
Қай руў, қайсы зат ҳаслы-затыц?
Ҳеш бенде табалмас сениц мининди,
Көп душпаньщ солдырмағай гүлинди,
Бул майданда жол сораған бабаца,
Жан балам, айтагөр келген жөнинди.
Мәспатша:
— Адамньщ рәўиши дейди дүнья-мал,
Жигитликте болды мениц ақлым лал,
Жол сорасан, сапарымды айтайын,
Балацньщ сөзине, ата, қулақ сал.
Қыя шөлде бедеўимди шаппадым,
Шапқанда бар еди тарқар сол дағым,
Алты ай излеп кенегестей елимнен,
Өз бойыма ылайық қыз таппадым.
Кейинимде қалды сонша халайық,
Несип болса екеўимиз дос болайық,
Ашыкдык дәртинен шықгым елимнен,
Елинде қыз бар ма бизге ылайық?
Қара таўдыц қабатында қар бар ма?
Жигитликте намыс билен ар бар ма?

Қыз қьщырып алыс жолдан келемен,
Сол елинде бизге ылайық яр барма?
Ашылған қызыл гүл қайерде барын,
Ата, куп тынлайгөр балацныц зарын,
Сол елинде бизге ылайық кыз болса,
Иркилместен бизге бергил хабарын.
Баба:
— Талап етип шықсан ашьыған гүлге,
Сол себепли шықсац, жан балам, елге,
Излегенин бизиц елден табылмас,
Ондай сөзди салма бизиц кеўилге.
Артьщызда қалса сонша халайық,
Бизин елде сизиц елге ьыайық,
Излегениц бизиц елден табьымас,
Табьыса да, айтыў емес ьыайық.
Жалғызбысац, елден шыққан көрмедиц,
Ҳә демей: «сулыў қыз таўып бер» дедин,
Иркилместен тез жолында түсе бер,
Балам, мени қыз ағасы деппедин.
Атлар шаўып келдиц мениц қасыма,
Акльщ болса өзин ойлап, ет шама,
«Сулыў қыз бар ма?» деп меннен сорайсан,
Көзи шыққыр балам, қара басты ма?
Батыр болып найза алыпсац қолыца,
Қыз ағасы деп келмесин ойьща,
Излегениц бизиц елден табьымас,
Иркилместен жүре бериц жольща.
Мәспатша:
— Бабам, қулақ қойып турсам сөзице,
Нәзерин түспесин бир келген изице,
Сулыў қыз бар жерин тезден айтып бер,
Қой ашыўды, суўпылығьщ өзице.
Усы жолға түспеппедин жасыцнан,
Иркилмейин тез кетейин қасыцнан,
Жол сорасам, келди маған ашыўыц,
Жигитшилик өткен ж оқ па басыцнан?
Қарамадыц манлайдағы териме,
Ағыўланып жеткердиц ғой жериме,
Бирден «көзи шыққыр» дейип қарғадын,
Менменлик өзице пайда бере ме?

Қаракалпақ фольклоры
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Қылыш урып алайын ба жанынды?
Сол майданда төгейин бе каньщды?
Кыя шөлде әрман менен өлтирип,
Патшалык етермен дүнья-малынды.

Сол майданда шығармастан үнинди,
Ашыўлансан, мен оярман көзинди,
Қызы сулыў жерден бергил хабарды,
Ашыўланбай айткыл, ата, жөнинди.
Буны еситип, ғаррыньщ бетинен қаны қашты, қорыққанынан састы, еки көзи аларып, пешш
аяққа басты, қыз бар жерин айтып, кеўилин ашты.
— Қоркытып қанымды кдшырдьщ, ақылдан састырдьщ, ырайымнан қайттым, қызы бар жерди
айтайын, — деп бир-бир баян әйлеп, бир сөзди айтты:
— Көп таманық елинде, төрт түлик мал айдаған, Ақцәрьяны жайлаған бир бай бар еди. Сол
байдық алты баласы бар, алты баланық еқ уллысы Лабақбай деген бар. Онық хан айттырса бермеген,
қараны көзге илмеген, сөз айттық сирә демеген, он бестен он алтыға келген Айпарша деген қызы
бар деп еситтим, балам, саған бир жараса сол жарар, — деди.
Онда Мәспатша турып:
— Ҳәй, ата, сол қызды айттырып келесиз бе? — деди.
Ғарры айтгы:
— Шырағым балам-аў! Егистиқ ўақыты өтип баратыр. Тамақ деген үлкен жаў, мен де усы жаптьщ
бойына келип, жылда кимниқ аты, арбасын алып, ҳалыма ылайық дийханшылық қыламан. Жылда
еки тақыя жүўери шашаман, мениқ сондай аўкатым бар, бала-шағамды зорға асырап отырған
ҳалым бар. Буны таслап кетсем, бала-шағам аш калады. Кеўилди хошлап, басымды бослап, кқз
айтгырып жүре берсем, тур бөгет жығып кетер, суў оқпанға кетер, сөйтип еткен мийнетлерим зая
болар, балам, — деди.
Мәспатша ғаррыны арбап бир сөз айтты:
— Аманлықга дүнья жүзин шолайын,
Айтар сөздиқ енди таптым қолайын,

Айпаршаны айттырып кел, жан баба,
Тур бөгетке өзим беккем болайын.

— Балам, ғарры бабанды мунша кыйнай бердиқ ғой, барсам барып келейин, — деп, ғарры жолға
рәўана болды.
Бул кетистен кетги, байдық үйике жетти, байдық үйине барып:
— Мына арқадағы Бозжаптық бойында жақа аўкап жатыр едим, бозда жатып өлетуғын болдым,
байдық үйике барайык, сәлем берип кайтайын, деп келдим, — деди.
Онда Лабақбай қатынына қарап:
— Себеп пенен келген шығар, тамаққа тойғызып жибер, күнде келип атырған жоқ ғой, — деди.
Қатыны орнынан турып қазаннық басына барды, қазанға майды куйып, жуптан токқыз қатлама
писирип, бир табақ катық пенен алдына қойды. Ғарры қатламаға тойып алды.
— Шырағым, мен қайтайын, жатқан жерим де узақ еди, қосыма барып жетейин, — деди.
Байдан жуўап алып, кайтып баратырып, туўра айтыўдық есабын таппай, Лабақбайдық Байтөбе
деген төбеси бар еди, соған минип, Лабакбайдық үйине қарап айтып турғаны:
— Таўларда болар тарғыл тас,
Ағарлар көзден селли жас,
Қызықа келген жаўшыман,
Лабақбай келип хабарлас.
Аў аўлаған аўшыман,
Таў жайлаған таўшыман,
Лабақбай келип хабарлас,
Қызықа келген жаўшыман.

Сенлер темир, мен көмир,
Еритпеге келгенмен,
Кулыны өлген бийени,
Телитпеге келгенмен,
Еки «ғәрип» саўдасын,
Жөнлетпеге келгенмен,
Сенин менен қуда боп,
Атақа нәлет Лабақбай,
Бас жемеге келгенмен.

Бул сөзди еситип, Лабақбай:
— Мына атақа нәлет бизиқ Айпаршаны айта ма? Тамаққа тоймай жүрген жаман, қатламаға
тойып, аўзына келгенин айтып турғанына қара! Буны жоқ кылып келейин, — деп кейнинен қуўды.
Ғарры каша берди, Лабақбай қуўа берди. Ғарры қашып бир қырлардан асқанда, Лабақбайға
көринбей кетги. Лабақбай жете алмай изине қайтты. Енди оны биротола атлы қуўайын деп, ақбаслы
ерди ертлеп атты минип атырғанда ҳаялы:
«Қызды ким айтпайды, қымызды ким ишпейди» деген, қьгзды бар да айттырады, жоқ та
айттырады, — деди.
Бул байға мақул түсти ҳәм де тағы ҳаялы:
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—Оны кальщ малдан қашыр, күши келсе алсын, күши келмесе қалсын, — деди. Бул сөз де байға
макул түсти. Үйине кирип отырғанда, ғарры бағанағы сөзди тағы айтып тур еди. Оннан сон бай
далаға шығып, ғаррыға айтты:
— Менин қызымды алар болсан, мьщ кара бас қой, мьщ қара бас түйе, мьщ кара бас бийе, мын
кзра бас сыйыр бересен, — деди.
Ғарры:
— Жаксы, әжеп болады, усы сөзди бағана-ақ айтып, ырайьщнан қайтсаншы, мал болмақган
желге берсен де, Айпаршаны айттырып келетуғын едим, — деп ғарры изине қайтгы.
Баяғы жерге келсе, Мәспатша уйқылап калыпты. Бөгет бузып, суў кетипти. Мәспатшаны оятып,
аўҳалды түсиндирип айтады.
Мәспатшаньщ үйинен алып келген бир қап зерин аркалап, ғарры питисиўге тағы кетти. Жолда
қапты ашып, зерден қойнына, конышына тығып сыйғанын алды. Байдын үйине жетти:
— Лабақбай, малынды ал, — деп даладан дабыл етти.
Онда Лабақбай «бул занғар демнин арасында айдап келгени ме» деп, далаға шығып қапты көрип,
қатты қаҳәри келип, өлтириўге талап етги.
— Менин аўзыма ушық тары әкелип, қалын мал есабында питисейин деп келгенин бе? Бул
қандай нәрсе? — деп қозғалып айтқанда, ҳаялы:
— Онын не екенин билесен бе? Зер ме, алтын ба? Услап көр, — деди.
Услап көрсе, зер екен. Оны көрген сон айтқан лебизи бойынша қуда болды, алтын-гүмиске үйи
толды. Малды сойды, тамақгы алдына қойды, молла шақырып некесин қыйдырды, бастан ўазыйпа
кеширип, қол пәтия оқып, ғарры баяғы жерге қайтты, көрген-билгенин Мәспатшаға айтты.
Мәспатша бирнешше ўақытқа шейин билдирмей күйеўлеп келип турды. Еки ашық қосылып,
күшигендей шынкылдап, ақжекендей былқылдап, ай киби жарқылдап жүре берди. Бир күнлери
Айпарша Мәспатша жатқан қостан үйине қайтқысы келип, М әспатшадан жуўап сорап, мына
сөзлерди айтты:
Д
>
Л
Ярыныц бул сөзин еситип турып,
— Жарқыраған етигиннин ултаны,
Баслай берди бул сөзлерин Мәспатша:
Кеўилге ойлама атаман аны,
Жуўап бергил, үй жағыма кайтайын,
— Бәҳәр болса бағдан гүлди теремиз,
Кенегестин Мәспатша атлы султаны.
Саўаш көрмей ат кекилин өремиз,
Кеўилинди катты койып жүре бер,
Не қылсам да бирге жолдан жүремен,
Денсаўлықга
нешше дәўран сүрермиз.
Изинизге қайнакайын еремен,
Кеўилге аўыр алмай, бергил жуўапты,
— Жел сөз бенен көтермейин өзимди,
Кенегестин султаны сен, мәс төрем.
Төмен етпес мениқ ҳасыл жүзимди,
Қысқаша қысқартып айттым өзиқе,
Бәҳәр бағда өсер жайнап гүл ғунша,
Дәўран сүрер жан қосағым, сөзимди, —
— Бул сөзине кеўлим питти Айпарша, —
деп айтып Айпарша үйине кайтгы.
Бир күни бай қызын узатар болды, Мәспатша қәйин атасына арыз етти:
— Қәйината! Маған мал-дүнья, ҳешнәрсе керек емес, кенегестиқ еллери узақ, бул берген малдүньянды Айпарша менен бизге алып барыў қыйынырак, қызықа бир жақсы жүйрик ат мингизсеқ,
сонда алып кетермен, — деди.
Сол гәпти еситип Айпаршанық атасы Қатаған халықка барды. «Сандал ат деген бир ат бер» деди.
Көп дүнья менен бул атты сатып алды. Сандал атка Айпаршаны миндирип, еркек кийим кийдирип,
карыў-жарақ асындырып, бай қызын узатар болды. Әне, Айпарша жолға шықгы, ата-анасы изинен
ерип, «қал» десе де қалмайды, тиллерин сирә алмайды, ботадай бозлап кейнинен калмаған соқ,
Айпарша ата-анасына қарап, «Қалағойық еки бирдей кариялар» деп бир сөз айтққаны:
— Бәҳәр күни бағдан гүллер терилер,
Өлмегенлер ақыр бир күн көрилер,
Жыламайын берип қалын пәтия,
Жылай бермеқ еки бирдей ғаррьшар.
Алма көзли нар бедеўлер сүзилер,
Сизлер десе тәнде жаным үзилер,

Жылай бермеқ еки бирдей бийперзент,
Жыласақыз, мениқ кеўлим бузылар.
Қарқарам бар бул басымда шоқган-шоқ,
Тама елде сүрдим дәўран аздан көп,
Жылай бермеқ еки бирдей бийперзент,
Ҳаслым нашар, бир кеткен соқ көрмек жоқ.
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Сол сөзлерди еситеди ийеси,
Көкирегине сыймай жаны, денеси,
Жүрип келди Айпаршаньщ қасына,
Таслай берди еки қолын мойнына:
— Айпаршажан, едиц көзде қарағым,
Сен кеткен сод ким болар ҳалдан сорағым,
Уддай көрген Айпаршамнан айырылып,
Сөнди бүгин енди жанған шырағым.
Бахтым ашылып, болармекен тилегим,
Ақ найзаға палўан көрдим билегиқ,
Мәспатша, Айпаршаға ата-енеси жуўап берип
жолға рәўана болды.
Тақгы Маржан сәдепти,
Қыздыц бағры кәбапты,
Атасы менен енеси,
Берип қалды жуўапты.
Шаппай аты майрылып,
Жез қанаттан қайырылып,
Айпарша шөлде жылайды,
Ел-елаттан айырылып.
Сандалды жолға салады,
Далада кеўли тасады,

Кызымды алған сен де балам Мәспатша,
Арзымды есит, ер сымбатлы күйеўим.
Шаппай, желмей қанатымнан қайрылдым,
Урпағымнан, қанатымнан айырылдым,
Ойымныц барлығы жалғыз Айпарша,
Улдай көрген жалғыз кыздан айырылдым.
Бүлбил ушын қарға қонған гүлимнен,
Қартайғанда айырылдым жүрген жолымнан,
Биле билсец, сен де мениц бир балам,
Хабардар бол жалғызымныц ҳалынан.
ггги. Булар Бәҳәр ўәлаятынан Кенегес елатына
Қайнап кеўли йошады,
Айпарша минген сандал ат,
Айпаршадай сулыўды,
Өксип алып қашады.
Сүре алмайды дәўирди,
Айпарша көрди жәбирди,
Ат жыла>л>1н көп тартып,
Айпаршадай ҳасылдыц,
Нәзик қолы аўырды.

Сол ўақытта Айпарша Мәспатшаға қарап:
Үш күн болды, дәрбент жолға келмей, бизиц бедеў ҳаўлықгы. Қәне, төрем, ат сынасып көрейик,
бизиц тулпардыц ҳаўлыққаны басылғай — деп айтқаны:
— Бул жолларда болды мениц акдым лал,
Ата-енем бир көрмеге болды зар,
Арзымды есит, кенегестиц султаны,
Алғаныцныц сизге айтар арзы бар.
Саўаш көрмей ат кекилин өрейик,
Елатыца барып дәўран сүрейик,

Бизиц аттыц ҳаўлыққаны басылғай,
Қәне, төрем, ат сынасып көрейик.
Он төртимде бағда гүлим ашылғай,
Аман барып, елге жүзим шашылғай,
Келиц төрем, ат салысып көрели,
Бизиц аттыц ҳаўлыкқаны басылғай.

Сол ўақытта Мәспатша менен Айпарша майданда ат шабысады. Алдында Айпарша, кейнинде
Мәспатша қуўады.
Әжел майын ишеди,
Кепин тонын пишеди,
Айпарша қашты алдында,
Мәрт кейнинен түседи.
Қуўып жетип кейнинен,
Жаўлар бүйтип келер деп,
Айпаршадай сулыўдыц,
Жегдесинен шаншады,
Жегдесин алып қашады,
Мәспатша қашты алдында,
Айпарша қуўды кейнинен,

Қуўып жетип Айпарша,
Кәмарға қолын созады,
Мәспатшадай төресин,
Аўдарып аттан алады.
Гә аўдарып қыз алса,
Гә аўдарып мәрт алып,
Муҳаббеттиц шөлинде,
Айқасып ойнай береди.
Дәрбент деген табан жол,
Қарағанға жаман жол,
Сол дәрбентке келеди.

Қалмақтыц ханы Бабахан Айпарша қызға ашық екен. Дәрбент жолдыц тзпи-тусына әскер жиберип,
мергенлер менен Мәспатшаны күтип жатыр екен.
Сол күни қалмақлардыц байрам күни екен. Сол ўақытта Мәспатша, Айпарша өтти де кетти.
Қалмакдардыц ҳайяр бабасы бар еди. Ақшам қараўыл еди, күндизги күни даўыл еди. Бабаныц
астында бир байталы, дәстинде қанжар пышағы бар. Өзи ҳәм алпыс бес жасында еди, бул да
Айпаршаға ашық еди. Баба байталдыц қасына келди, шамай ерди белине сайлады. Айыл, қуйысқанды
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беккем етип танып ертлеп алды, байталдыц белине минип, ат қойып, Дәрбент жолға кетти. Ошақ
орнындай кдзылып қалған еки бедеўдиц изин көрди. Айпарша менен Мәспатшаныц өтип кеткенлигин
билип, ат қойып Бабахан патшаныц алдына келип сөйлей берди:
— Таланда қойсам дүнья-мал,
Тассадық болсын ғәрип ҳал,
Үстицнен өтти ашығыц,
Тезирек атлан, Бабахан.

Ашығыц өтти үстицнен,
Атланыц тезирек, қызылбас.
Қыз таққан тилла сәдепти,
Яр ушын бағрым кәбапты,
Өзлериц бармасац, қал, қалмақ,
Атаца бериц жуўапты.

Бедеўлер минген гүлли тас,
Ақгы көзден селли жас,

Сол ўақытта Бабахан патша бабаға жуўап берди, байталға бир қамшы басты, қалмақтыц
Қараўылтөбе деген төбеси бар еди, бир урған қамшыныц зарпынан Қараўылтөбениц үстине түсти.
Қолына дүрмин алып, баба алдына, кейнине көз таслап қарап еди, алдында үш мезгиллик жолда
баратқан Мәспатша менен Айпаршаны көрди. Және байталға бир қамшы басты, гә ушты дә, гә
конды. Шығыраўыз дегенниц үстине қонып, және кейнине, алдына дурмин алып қарап еди, кейнинде
төрт мезгиллик жолда келатқан Айпарша менен Мәспатшаны көрди.
Өтетуғын жол екен, мезгилли-мәканлы деп, байталдыц үстинде қараўыл болып тура берди.
Сол күни Айпарша қыз аттыц үстинде қалғып киятыр еди, шоршып оянып еди, тац жаца ғана
атқан екен. Мәспатшаныц да сезикленип, ол таўдыц үстине қарап келатырғанын көрди. Онда
Айпарша: — Шағыр таўға телмиреп сен қарайсац, — деп бир сөз айтқаны:
— Сен келерсец узақ жолдан ат қойып,
Өтер өмирим жат журтларда хор болып,
Бекежаным, нейерлериц аўырды?
Өз халқында сүралмадыц дәўирди.

Саўаш көрмей ат кекилин тарарсац,
Саўаш күни мүшкил күнге жарарсац,
Қара көрген жерге нусқа бер, ярым,
Шағыр таўға телмиресец, қарайсац.

Мунша белли көрдиц кимнен жәбирди?
Ақша жүзиц кемлик пенен сарғайды,
Бекежаным, нейерлериц аўырыйды?
Өз елинде сүре алмадыц дәўирди.
Сол ўақытта Мәспатша Айпаршаға қарап бир сөз

Қара шашым бестен таллап өрейин,
Ҳалым келсе, мен изице ерейин,
Қара көрген жерге нусқа бер, ярым,
Сен көрген қараны мен де көрейин.
айтты:

— Бедеўиц шомылып таза терлерге,
Яд етип сыйынып кәмбил пирлерге,
Қалмақ қашып, бизлер қуўып, Айпарша,
Жаца келдиц лалаўласқан жерлерге.
Ат шапқанда бәлент таўлар пәсмекен,
Сол көринген душпанмекен, досмекен,

Сен бизлерден кырағы болсац, Айпарша,
Адамзат па яки ушқан қуспекен?
Ат шаптырмас таўдыц бәлент қыяғы,
Бизлер жүрген дин мусылман туяғы,
Сен бизлерден қырағы болсац, Айпарша,
Неге мегзер сол қараныц сыяғы.

Сол ўақытга Мәспатша Айпаршаға қарап, танырмекен, танымаспекен, деп айтқанда, Мәспатшаға
қарап Айпарша бир сөз айтып турғаны:
— Ойлай берсем бул сөзлерим гүманды,
Қалмакдар айырмас бастан думанды,
Абырай барда, ел ийеси, жолдан шық,
Муннан елге барар киси гүмавды.

Ашылмаған бәҳәр бағда лаласы,
Себил екен севдей ердиц қаласы,
Сол көринген қалмақтыц ҳайяр бабасы,
Үш мезгиллик жолды, төрем, арасы.
Басывда бар екен тоғыз сәллеси,
Биле-билсец, қалмақгыц ҳайяр бабасы.

Сен минерсец Мәнжүн атты белине,
Зулым душпан отлар салар денеме,
Абырай барда, ел ийеси, жолдан шық,
Муннан аман баралмассыз елице.

Ат шабылар жолдыц майдан пәсине,
Көрген қайыл болар оныц қәдцине,
Сол бабаныц изи жатыр, өзи жоқ,
Шаўып шықгы Шағыртаўдыц үстине.
Мәспатша таўдыц үстине шығып, «бул баба жин бе, шайтан ба» деди, көз таслап қарап турса,
бир ойдыц ишинде ақсақаллы, басывда сәлле, ийнивде мәлле, қолывда ҳаса, қублаға қарап отырған
бабаны көреди, ат қойып бабаныц қасына келеди. Мәспатша менен Айпаршаны көрип, Мәспатшаға
қарап баба айтты:
I
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— Күннен күнге болған бетер бул дәртим,
Қалмақгьщ журтында арткдн мийнетим,
Жылап турған бабац сеннен айналсын,
Аманбысақ, еки бирдей перзентим.
Мен келермен алып жолдьщ жырағын,
Таў үстинде таптым сениц дәрегиц,

Таўды гезген бабац сеннен айналсын,
Аманбысац еки бирдей шырағым.
Бүлбил ушып ғарға қонған гүлимнен,
Қартайған соц айрылдым жүрген жолымнан,
Неге танымайсац мендей пиринди,
Аттан түсип неге алмайсац қолымнан?

С°л гәпти айткдннан сон Мәспатша атынан түсип, пирим екен деп зиярат етги. Сол ўақьггга
Айпарша ләбини тислеп, пушайман етип:
Ҳәй, бегим, сенин пирин емес, калмакгын хайяр бабасы ғой! — деп, Мәспатшаға карап
Айпарша бир сөз айтып турды:
— Ашылмаған бәҳәр гүлдиц лаласы,
Қабыл емес сендей ердиц тобасы,
Абырай барда тез атланыц, султаным,
Пириц емес, қалмакгын; ҳайяр бабасы.

Бахтым ашылып, болармекен тилегим,
Ақ найзаға палўан көрдим билегим,
Абырай барда тез атланыц, султаным,
Пирим десеқ, қалар таўда сүйегин.

Минген бедеў ара шөлде желгендей,
Қартайғанда қыз ышқынан өлгендей,
Абырай барда тез атланық, султаным,
Ҳайяр баба изден қуўып келгендей.

Мен қарап жылайын жолдыц дүзине,
Пирим десец, салар сепкил жүзице,
Абырай барда тез атланыц бул жерден,
Нәлет айтып бундай пирдиц өзине.

Сол ўақытга Мәспатшаға қарап баба:
Алып келатырған ярыц усы ма? Жүзиниц қызылы болмаса, бир бийҳая, атаца нәлет екен —
деди.
Сол гәпти еситип, Мәспатша ырғып Мәнжүн аттыц үстине минди. Бул бабаньщ тиллери шийрин
екен, ләблери жүббе екен, егер калмақ болса, калмақ шығар деп, аттыц үстине минип кетермен болды.
Баба Мәспатшаныц кетерин билип, шайырлық етип, атыньщ жылаўынан алды, Мәспатша менен
Айпаршаныц көргенлерин, шеккен жәбирлерин баянлап бир сөз айтты:
— Бедеў ушар барған қыядан, тастан,
Бул көзим көр қалмас аққан бул жастан,
Бул сөзиме қулағыц сал, жан балам,
Айтайын нәсилинди жасырмай бастан.
Диниц ҳакдур, Муҳамметтиц динисеқ,
Исиц пәкдур, бир қуданық қулысац,
Қалмақ болсам сени қайдан билемен,
Кенегес елде Әбдикәрим байдыц улысац.
Жағам сел болғанды көздиц жасына,
Қайыл болдым ҳақгыц еткен исине,
Қалмақ болсам, сени неге билемен?
Жети жаста мектепте, балам, оқьщыц,
Быйыл келдиц әйне он төрт жасыца.
Узақ жолда бедеў атыц шаппадыц,
Батыр болып халқыца дабыл кақпадыц,
Алты ай сергиздан болып Мацғыт халқынан.
Өз бойықа ылайық қыз таппадыц.

Гүмистен питилген тиллә сазысақ,
Айтысқанда ўаҳ бермеген назысац,
Қалмақ болсам, буны неге билемен?
Лабақбайдын көптамада Айпарша
атлы қызысац.
Өз халқыцда сүралмадыц дәўирди,
Ҳаслыц нашар, жастан көрдиц жәбирди,
Қалмақ болсам, сени қайдан билемен,
Үш жаста үш ай қәсте болып аўырдыц.
Узақ жолдан байталымды шапқанман,
Айпарша деп жанымды отқа жаққанман,
Қалмақ болсам, муны неден билемен,
Өзим барып үш жанлықгыц өкпеси
менен қақканман.

Келмей думан бул басыма жәдигер,
Қалмак десец, мен боламан пәнткумар,
Пирмен, әгер саған жалған сөйлесем,
Пир жалған сөйлесе урар пири бар.
Айпаршаныц үш жасында аўырғанлығы ырас еди, баба үш жанлықгы жаралап, терисине түсирип
жазғаны да ырас еди. Бабаныц зейнине тийдим бе деп жаны қалмай қорқып, дәрҳал атынан түсип:
— Ҳәй, баба, жаздым, жацылдым, тәўбе етгим, ырайымнан қайттым, қолынды бер, — деди.
Баба Айпаршаға:
Әўелден қарамадыц жүзиме, исенбедиц сөзиме, пирицмен деп айтқанда неге илмедиц көзице,
жүзиқе жантақ шықсын, атаца нәлет бийҳая, — деп терис қарады, оннан соц:
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— Әй, перзентлерим, сизлер ойнаған дегишпени бизлер көтермесек, бизин ойнаған дегишпени
сизлер көтермесециз, сизлерден перзент болмас. Бул жолдыц туўрасы бар, қыясы бар, пирициз
жолды қайда басласын, — дейди.
Мәспатша турып:
— Билсец, туўрасын басла, баба, — деди.
Баба сәркерде болып жол баслайды, күн батқаннан тац аткднға қыйсықжолға баслайды. Бир күни
таўларда жүрген көп кийик пенен куланға көзи түсти. Ҳеш нәрседен хабарсыз Мәспатша кийик,
куланды куўып кегги. Баба Мәспатшаньщ кеткенин билип, қыздын аўлақ, жекке қалғанын көрип,
ат шаўып Айпаршаныц қасына келди, Айпаршаныц мойнынан алып, бетинен жуп посадан алды,
сол ўақытга бабаға қарап Айпарша:
— Бәҳәр болмай гия таўға питер ме,
Әреби атлар камшы урмай желер ме,
«Пирицмен» деп айтып едиц әўелде,
Пир болған усындай исти етер ме?

Бедеў жүрген таўлардағы гүлли тас,
Әрман менен ақгы көзден селли жас,
«Пирицмен» деп айтып едиц әўелде,
Қолынды тарт, дин билмеген қызылбас.

Сол ўақыгга баба қашса кутыларын, алдаса инанарын билип, оқ жетпейтуғын жерде турды.
Мәспатша Айпаршаньщ қалғанын билип кийикти таслап, Айпаршаныц қасына келди, Айпарша
сонда Мәспатшаға карап бир сөз айтты:
Ладанлықта кеттин кийик изинде,
Алдаўлықга жүрек баўрым дағлайды,
Кәпир баба себил салды жүзиме,
Қыял өтсе қалмақ қолыц байлайды,
Шап онынды бегим, тезирек өлтирин,
Шап «пиринди», бегим, тезирек өлтириц,
Сен кеткен соц қол узатты өзиме.
Сен кеткен соц қол узатып ойнайды.
Сол ўақыгга Мәспатшаныц қәҳәри келип, қынаптан қылышты суўырып алып өлтирмекши болды.
Баба Мәспатшаға жакынлап, ғарқылдап күлди. Сонда Мәспатша айтады:
— Сени мен өлтирейин деп киятырман, сен неге күлесец? — дейди.
Сонда баба айтады:
— Сениц ладанлығыца күлемен, — дейди.
Мәспатшаныц қәҳәри қайггы, қылышты қынапқа салды, баба Мәспатшаныц ладан, гөдеклигин
билип, Мәспатшаға қарап бир сөзди айтып турғаны:
— Атац бизге тапсырды сизди аманат,
Аманатка пир етер ме қыянат,
Бирин улымсан да, бирин қызымсац,
Қызым дейип етип едим зиярат.
Жол билмесец, бизден сора жуўапты,
Кәәбаға барғанлар етер саўапты,

Бириц улымсац да, бириц қызымсац,
Қызым дейип етип едим таўапты.
Ашылмаған бәҳәр бағда қызыл гүл,
Хызметкермен та өлгенше, өзиц бил,
Бириц улымсац да, бириц қызымсац,
Қызым деп-ақ ҳәр бетинен бир сүйдим,
Кейингисин, ладан улым, өзиц бил.

Сол ўақытта Мәспатша:
«Бул бабаға таяқ урсам қайтып елге баралмаспан, ата-ене дийдарын көралмаспан, бир баба дос
болғанда не, қас болғанда не» деп жолға рәўана болды.
Баба Мәспатша қарап, байталдыц белине минип, ақшам қыйсық жолға баслады, күндиз туўра
жолға баслады, үш күнде сап тартып жатырған Бабаханныц үстине түсирди. Жатқан Бабаханныц
ләшкерин көрип, танап тартым жерде баба қашып баратыр. Мәспатша бабаныц кейнинен куўып,
бир жуўап айтып турыпты:
— Қыстанғанда шығар атган қара тер,
Пир болсацыз, етпегейсиз гүнакер,
Лалаўласкан жаўлар шықты алдымнан,
Егленегөр жол баслаған сәрдар пир.

Бүлбил ушқан ғарға қонған гүлимди,
Бүгин сөйлетермен шешен тилимди,
Зәрре еглен, жол баслаған сәрдар пир,
Пир болсацыз, қоллар күниц бүгинди.

Бәҳәр болса шөлде гия бөрте ме,
Әреп атлар камшы урсам жорта ма,
Зәрре еглен, жол баслаған сәрдар пир,
Пир болғанлар сондай исти етер ме?

Сол ўақлары ойланып баба сөйледи:
— Минген бедеў ара шөлде желмей ме,
Сендей ладан жаў қолында өлмей ме,
Уғлым, исене бер өзин пирице,
Ҳайяр баба өлмей сени қоллар ма.
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Ашылмаған бәҳәр бағдыц лаласы,
Себил екен сендей ердин қаласы,
Уғлым, исене бер өзиц пирице,
Пирин емес, биз қалмақгыц бабасы
Байталымды ара шөлге шапқанман,
Адам билмес көп ҳийлени тапқанман,
Енди өлсем ыразыман жаныма,
Айпаршаныц ақ бетинен өпкенмен.
Сол гәплерди бир айтып,
Айналып баба қашады,
Байталға қамшы басады,
Ескен самал тынғанша,
Айтып аўзын жумғанша,
Жыйынға араласады,
Хан отырған шатырға,
Баба шаўып келеди,

Ыцыранып сөйлей береди:
— Таланда қойсам дүнья-мал,
Биз таппадық шийрин жан,
Ашығыц келди үстице,
Атланыц тезирек, Бабахан.
Бедеў минген қьы тас,
Ақты көзимнен селли жас,
Ашығыц келди үстице,
Атланыц тезирек, қызылбас.
Ат қуйрығын түйдирме,
Мәрт ецбегин күйдирме,
Он бес күн ҳәлек болыппан,
Тезирек атлан, Бабахан,
Енбегимди күйдирме.

Сол ўақытта Мәспатша қалмақтьщ әскерин көрип, атын жолға салып, Айпарша екеўи жолға
қаш пақ пенен болды. Қалмақтыц батыр, бахадыр жигитлери М әспатш аныц кейнинен қуўып
жақынлап келди, сол ўақытга Айпарша турып қыял етеди: мәрт жигитгиц қасында мәрт жолдасы
болса, кеининен жаўлар келгенде ол жигитке күш-куўат берсец, оныц ашыўына тийесец онық
ашыуына тиисец, кеинине айналып жаўға ат қояды, дейтуғын еди. Буны сынап көрейин, қорқакдык
қьшса, қара шашымды түиеиин, саўытымды кийейин, Мәспатшаны таўдыц бир жерине таслап
өзим-ақ жаўға тийейин деп, Мәспатшаға қарап турғаны:
— Атты шаптым кыя майдан таўларда,
Шәмен байлап ойнамадық бағларда,
Жаў алдында қашагөрме, ладаным,
Батыр халқы қашамекен жаўлардан.
..
_
и
Минген бедеўимди таўдан асырып,
Сен келген соц қалмакдарға бас урып,

Жаў алдында сасагөрме ладаным,
Изден келген душпан кеўлин өсирип.
Қара шашым тал төбеме түйермен,
Атам берген саўытымды кийермен,
Өзиц қорқсац, қалағойыц таўларда,
Ғайратланып мундай жаўға тийермен.

Сол ўақытта Мәспатша Айпаршаға қарап бир сөз айтгы:
— Мен жаўдан қорқып ямаса нәмәрт болып келатырғаным жоқ, паналағандай пана, киргендей
кзла таба алмай киятырман. Сен бир таўды паналап тур, мен жаўға ат салайын, буннан соц мениц
нәмәртлигимди, батырлығымды көрип бил, — деди.
Айпарша сол ўақытта Мәспатшаға қарап:
— Сен муннан жаўға барсац, кдлмақларды қырасац. Аман-саў елге барғанда, қыз бенен келиншек
ғаўлап үйге толғанда, яр-дос жигитлериц ҳармасынға келгенде ерлик етип гүрриц етерсец. «Айпарша
сулыўды узатып алып қаштым, гез келген жаўларды қырдым, қылыш ғайратым менен алып келдим»
дерсец. «Қәне, Мәспатшаныц айтканы дурыс па, қәте ме?» деп сорар. Сол ўақытга «ырас» дейтуғын
нашарыц мен емес, сен жылда калмақтыц үстинен өтесец, ишиндеги ерин, батырын өлтирип өтесеқ
ендиги қалған шопанды-шоррықты саўғаға бизге бергенде не қылады, — деди.
Сол ўақытта «бул қыз батырмекен» деп, Айпаршаға жуўап берди.
Айпарша минип Сандалға,
Қара шашын дал төбеге түйеди,
Атасы берген саўытын,
Он ийнинен кийеди,
Нашарлығын билдирмей,
Даўыслап жаўға тийеди.
Араласып барады,
Дым билмеген душпанға,
Даўыслап найза салады,
Алдын қырдым дегевде,

Кейни ғаўлап толады,
Кейнин қырдым дегевде,
Алды ғаўлап толады,
Дин билмеген қалмақлар,
Айпаршадай нашарға,
Дәсти бермей туўлады.
Жаўлар басқы тапқавда,
Байлаған белге потасы,
Жокдур сөздиц қатасы,
Кеселеп шықгы алдынан,
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• «

Сол шөллердин ишинде,
Дос болған ҳайяр бабасы.
Қалмақка шаўкым салады:
— Қурылсын ақ шатырлар,
Айпарша қыз, батырлар,
Атттьтк екен өзиме,
Мәспатшасы өлипти,
Айпарша излеп келипти,
Қашагөрмен калмакдар,
Үстине кийген саўытын,
Жасыл менен тыслапты,
Астындағы арғымағы киснепти,
Әсте қашын қалмакдар,
Нашарлығын соннан бил,
Қолындағы найзасын,
Шеп жағынан услапты.
Үркер келип тәрезиге таялар,
Хызметкерлер хан қасынан жай алар,
Атларынды тарта шабын қалмакдар,
Сары ат минген Сандал атлы ол нашар.

ш

-

Ерегискен жаў менен,
Қайтпай салды урысты.
Әйне қуптан болғанда,
Мылтықтын жолы байланды,
Айпарша менен Мәспатша,
Қайтып изге айналды.
Дәрбент деген табан жол,
Қарғағанға жаман жол,
Дәрбент жолға келеди,
Мәспатша атын тутады,
Батыр аман өтеди,
Айпарша атын тутқанда,
Отыз мерген буккышлап,
Он бес мерген онынан,
Он төрт мерген солынан,
Буққы таслап жатады,
Ақбаслы ердин касы деп,
Тап жүректин басы деп,
Айпаршадай сулыўды,
Мергенлер байлап атады.
Айпаршадай сулыўдан,
Зенберлери өтеди,
Алдына карап жығьшса,
Жалы менен сүйеди,
Сол артына жығылса,
Бөктериўи сүйеди,
Қостарлык етти сағщал ат,
Алып кашты ортадан.
Сыртта тутып Мәспатша,
Теппеннин сестин алады,
Сол кейнине қарады,
Жарадар қызды көреди,
Атты қойып Мәспатша,
Қыз жанына барады,
Жарадар кызды өнгерип,
Ат косарға бир алып,
Жолларда қашып барады.
«Ат басына күн туўса,
Суўлығы менен суў ишер,
Ер басына күн туўса,
Етиги менен суў кешер».
Тебингиден тер тартып,
Тебисин билмей барады,
Жүрегиндеги аўыр жарадан,
Дем алалмай барады,
Ат шомылып терине,
Сыйынып кәмбил пирине,
Жарадар кызды өнгерип,
Келди дейди Мәспатша,
Сарыдағ деген жерлерте.

Сол гәплерди айтқанда,
Алдындағы калмакдар,
Аттын басын ондайды,
Қулағын салып тындайды,
Сингирлеген сестинен,
Қыз екенин андайды,
Беси келип онынан,
Оны келип солынан,
Айпаршадай ер қызды,
Ортаға калмак алады,
Он еки қатар қурмады.
Өлерин кыз биледи,
Айпарша турып жылайды,
Ашкай деп менин бағымды,
Тәселле берип өзине,
Нашарлығын билдирмей:
«Мен ортаға түсиппен,
Дүзде қалған ярыма,
Жеткизегөр хал жайым».
Қарап турса Мәспатша,
Енди ортада көреди,
Бағдан гүллер теремен деп,
Өзим өлмей, ярымнын,
Сүйегин жаўға бермеймен, деп,
Ортаға атты кояды,
Айпаршадай ярыны,
Жаўдан айырып алады.
Жаўға тартгы гиристи,
Күн батар ўак болғанда,
Айпарша менен Мәспатша,
Таўларды жыраларды аралап кетип баратырса, гүмистей жалтырап таўлардан ағып атырған суўды
көреди. Анда Мәспатша қыял етеди: - Бул булак шилтенлердин мәканжаиы болмағаи, басында
жатайын дем алып, үш күн мәкан етейин, үш күннин ишинде Айпарша ярым өлеғоиса, ақ жууып,
арыў кепинлеп қояйын, - деди. Атынан түсип булактын басына барды, Айпаршаны шынардын
астына апарып жатқарды, өзи де бир шынардьщ астына жатты.
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Айпарша сәҳәр ўақтында шоршып оянып еди, уйқылап атқан Мәспатша султанды көрди,
жылысып қасына келди:
— Ҳәй, төрем, түргел жайьщнан. Қалмақлар бизди атты, аткан жерден оқ өтти. Бир ғәрип
нашарьщ едим, айтқан сөзимди хызмет демесен, мына ағып турған суўдан бир кесе суў алып берсец
нетти, — деди.
Сол ўақытта Айпаршаға қарап:
— Ҳәй, Айпарша ярым, сеннен аяр жаным жоқ, таўдыц үстинде отырсам да менин ықгыярым
сенде болсын, бир кесе суўға мийриц қанар дейсец бе, күни менен ат қағып келген ярым, — деп,
еки Қолы бир қолы менен, еки аяғын бир қолы менен услап, булақка басын батырып-батырып
алды. Айпарша ғәрип суў ишип канған соц Мәспатшаға қарап, «жарадарды суўдан сарсан әйлеме»
деп бир аўыз сөз айтгы:
— Саўыт кийип әрман менен шайлар ма,
Жарадардыц мунша жанын қыйнар ма,
Батыр ацқаў, ерлер ладан болмаса,
Жарадарды суўдан сарман әйлер ме.

Мен қарадым жер менен жол дүзине
Нашарлықган сепкил түсти жүзиме,
Турғыл төрем, бедеўлерден хабар ал,
Қыяметлик пирин келер изиннен.

Ат шабылар сол майданда гүзар жол,
Бизди көргенлердин болар акды лал,
Душпан көрсе қаўсырылар еки қол,
Мен өлгенде таланбай ма дүнья-мал’
Жарадарды суўдан сарсац әйлер ме,
Қьшметлик пириц келер ўақ болды,
Айыпсынбас, алып қымбат ғайыптан.
Турғыл төрем, бедеўлерден хабар ал.
Сол ўақытта Мәспатша қарап: «ҳаял дегенниц өзи бир найып тә, бир айтқаны келер», деп атларға
жақынлап келсе, баяғы Шардәне бабасыныц байталы бар. Сол ўақытта бабаныц келгенин билди. Ҳәм
Мәспатшаны көрип шынардыц қасында асып қойған М әспатшаныц сары жайыныц гирисин ярым
белинен кесип, қашпақ пенен болды. Мәспатша да атын белине минип, «жетип сени өлтиремен,
ямаса өзим өлемен» деп, бабаны қуўа берди.
Әжел майын ишеди,
Гәҳи изин көреди,
Кепин тонын пишеди,
Гәҳи өзин көреди,
Баба кашты алдында,
Төрт күннин жүзи толғанда,
Мәрт кейнинен түседи,
Танап жарым барады,
Бир күн жатып қуўады,
Бес күн жүзи болғанда,
Қарасын көрмей қалады,
Найза салым қалады,
Еки күн жатып қуўады,
Алты күн жүзи толғанда,
Жете алмай ҳайран болады.
Алдындағы сум баба,
Үш күнниц жүзи болғанда,
Көзинен ғайып болады,
Алдындағы бабаныц,
Мәспатша ҳайран қалады.
Бул баба жин бе, шайтан ба, деп кейнине қарады. Айпарша жатқан шынарды көреди, ат қойып
шынарға келсе, Айпарша яры ҳәм жоқ, Сандал аты ҳәм жоқ. Мәспатша турып ҳайран болды. Бабаны
қуўып кеткен күни Айпаршаға патша он сәккиз мын әскери менен келип, бенде етип, Сандал атын
олжа етип алып кеткенине еки күн болған екен.
Мәспатша пушайман жеди, әўелден ярымныц айтқан тилин неге алмадым, бабаны өлтирип неге
жолыма рәўана болмадым, деп Мәнжүн атыныц белине минип, кеткен Айпаршаныц кейнинен
қуўмаққа мейил болып атына айтып турғаны:
— Мен оқыған пешанамда барды хат,
Ярымнан айырылып болдым биймурат,
Бизди жеткер жарадардьщ кейнинен,
Бир қостарлық етиц бизге, Мәнжүн ат.

Бизди жеткер жарадардьщ кейнинен,
Бир қостарлық етиц, ҳайўан жолдасым.

Атланғанман сол каланьщ шебинен,
Жаўлар коркар бедвў атгыц деминен,
Сел болып көзимнен ақты бул жасым,
Бир қостарлық етиц бизге, бедеў ат,
Ярымнан айырылып енирер бул басым,
Бизди жеткер жарадардыц кейнинен.
Сол гәплерди айтқанда Мәспатша минген Мәнжүн ат алдьщғы аяғын көреди, артқы аяғын тиреди,
гәҳ ушып, гәҳ қонып, майданда ғарғадай ғайып барады. Қуўдай мойны созылып, ат дүзелип шабады.
Жай тасындай жайнайды,
Суўлықгы бедеў шайнайды,

Он төрт жасар қыз киби,
Жилўа таслап ойнайды.
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Ат куйрығын тарады,
Мәнжүн ат күнге жарады,
Жаў бар ма деп Мәспатша,
Сол алдына қарады.
Бағда гүллер терилди,
Абырай қолдан берилди,
Сол қалмақгьщ қаласы,
Байдақ-шанжақ көринди.
Келатырған Мәспатша,
Күнниц батқан ўақгында,
Буққы таслап жүреди,
Әйне куптан болғанда,
Қойған тиген бөридей,
Бир шетинен тийеди.

Ай жағына шығады,
Қармаққа сүргин салады,
Жайға тақгы гиристи,
Тан атқанша Мәспатша,
Қалмақ пен салды урысты,

Тан атқанша урысып,
Табалмады Мәспатша,
Айпарша атлы бийкешти,
Қалмаққа ойран салады,
Жанын отқа жағады,
Кешеги болған урыстан,
Ертенине сәскеде,
Зорға тыныш табады.
Сол ўақытта Бабахан патша урысты билип, «Жәллат!» деп бақырды. Үш жүз алпыс пашшап тайяр
болды. Пашшапларға:
— Айпарша қыздын еки қолын беккем етип байлан, бәлент төбенид үстине шығарып Айпарша
қызды курбанлық қылып шалыц, өкпе-жүрегин алыц, душпанныц жүреги басылсын, кереги Айпарша
болса, өлтириц де тынын, — деп ҳәмир етти.
Сол ўақытта Айпаршаныц еки қолын байлап бәлент төбениц үстине шығарды. Айпарша кыз
сонда дүньядан өтерин билип, пашшапларға қарап айтты:
— Жыламақган болар менин ишим зар,
Ата-енем бир көрмеге болды зар,
Айпаршаньщ айтар енди сөзи бар,
Кулағьщ сал жаным енди, пашшаплар.
Минген бедеў ара шөлде желмесин,
Мендей нашар жалғаншыға келмесин,
Улы-қызыц барды сениц, пашшаплар,
Ҳешқайсысы мендей бенде болмасын.
Қара шашым бестен таллап өрейин,
Ҳак салғанын мацлайымнан көрейин,
әрре еглеқ, жаным аға, пашшаплар,
Мәртим менен ырзаласып өлеиин.

Белиме байлаған зерли пота ма,
Қалмакдардан шеккен жәбри-жапа ма,
Муннан барсан менен дуўай сәлем де,
Көрмесе де ырза болсын өзиме,
Қайын енем менен туўған қайын атама.
Ашылмаған бәҳәр таўда лала ма,
Кдлмақ ойран салған мурат қала ма,
Муннан барсац меннен дуўай сәлем де,
Көрмесе де ырза болсын өзиме,
атам’ қайнаға’ *&*** енеме'
Атланғанман сол қаланыц сыртына,
Келин болып түсе алмадым кенегесгин жургына,
Муннан барсан меннен дуўай көп сәлем,
Өзиц тендес жора, тецкур досыца.

Мен қарап жылаған жолдыц дүзине,
Қалмақ зацғар сепкил салды жүзиме,
Бүлбил ушып ғарға қонған гүлинде,
Шейит өлер болдым калмак қолында,
Нашар султан дейди туўған елинде,
Төрем, ыразы болса менин өзиме.
Көрискенше күнлер жақсы, төре, аллаяр,
Мен ыразы болайын сениц өзице.
Енди көрисели мәҳшер күнинде.
Сол ўақытта Мәспатша турып қыял етти: Урысымды қойсам, бир тасты паналап турсам, Айпарша
қыздыц шыққан жанына себеп болмаспан ба, деп таўды паналап турды. Бабахан патша қолына
дүрмин алып қарап еди, М әспатшаныц кайтқанын көрип, «Айпаршаныц көкирегинде жаны болса
алып келсин» деп аламанға жар урды. Сол ўақгында Айпаршанын оцынан мьщ пияда, солынан мыц
пияда алып, артына сондай төрт мьщ ләш кер көпшиликтен айдап өтги. Айпаршаныц жүзинде жети
нықабы бар еди, жылжып жерге түсип кетип еди, булттан ай шыққан киби болды. Пүткил қалмақлар
Айпаршаныц аты-хаўазасын еситип жүрсе де, қыздын рецки-ройларын көрген емес еди, қыздын
реқки ақ манлай, бадам қабақлы, пистеден жупка додақлы, узын бойлы, кец кушакды. Бабахан сол
қызды көрип ақылынан, есинен айырылып, жорғаныц жүриси менен барып қыздыц бойына қол
урды, патшаныц қолы қыздыц мойнына шецгел сүйреп өткен менен барабар болды. Айпаршаньщ
ашыўы келип, патшаньщ қолын ийнинин үстинен қағып жиберди, және: атацныц үйине арқа берип
отырмедиц, патшаныц қолын қақкдндай менде не бар, деп өзине-өзи тәселле береди. Айпарша
патшаға қарап бир сөз айтты:
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Таланда қойсам дүнья-мал

Ьир тасаддық шийрин жан
Айпарша айтар сөэи бар,
Арзымды есит, Бабахан,

Қул қутандай қоллар салып ойнайг-яи
Аман болса Маспат" а ярГ Г „ е 1 м е .
" а3 белеИИИ белине
Кәпыр қалмақлыны басып тилине ’
Мени алар болсан енди, Бабахан ’
Иззетлеп алып бар

Ға1 п1 г г ЙИП ӘРМаН МСНен шайлайсан
Ғазап етсен, тартып қолым байлайсан ’
С ш билесиз, патшалықта уягтьГ
Қул-кутандаи қол узатып ойнайсан.

Ушк жолла бедеў атгы шалтырлын

Сорасан, журтьщныц жартысы қыятгы
Өзиднин дәўлетин журггРн зЬМ™
Ы’
алашалап қоллар салып ойнайсан’
Билесен бе патшалыққа уяггьт

әуип тауып жараларым бақтырғыл.
Жаца сарпай жарасқан ол бойымды
риизатқа мегзетемен, сойымдь! ’
Сол жарадар беденим тәўир болған сон
^гтьг аилық елатыцды ж ы ^ы рьГ Ч’
Бересец халыққа қырық күГ Г й ы н ды .

Ертеден сарғайып тацньщ атқанын
илмеисен бе мени мийнет шатқаньщ
Нашар ези өлмей қолға түсер ме
Ж әне биддим жоқдығын, мертен атқанын.

“

Минген бедеу ара шөдде желмей ме
МенДеи нашар бул жарадан өлмей ме,

м Г о й Г МеЙ ат куйРығын түйдирип
илеп, ииниме сарпай кийдирип
Сол жарадан беденим тәуир болған сон

V

БиздХаЛЫҚҚа Ме,ШИ ушьш тойымды

-% ^ Г б ~ £

Ы
И
Ш
аР
М
А
тЩ
а
ж а р а с ы т әў и р болса' со л т э ў и

турды, аршаға барып еп™ Ж 'Р'' салаР- Патшаға барайын барып
~

олтан сон патша мени зорл

' Н аЛДЫНа ®аРЛЫ- п Г а ғ а Т «рыз
р ы з ет]

- Жыламактан болар меннд ишим ,яп

Х а с ™ м Т ҚТаН бОЛар меннй нш«м зар
Апзымп,
аР’пайтақтьщ
ҲЭҚТаН ӨЗГе
кимиы бар
Арзымды есит
султаны
Аипаршаныц сизге айтар сөзи бар.’

5 ғ а н СаГ Й ХӘМ Ж3расқан мойьшым,
нип, қызығы жоқ тойыцнын,
_ ° Г аҚЬ7 Та Бабахан Айпаршаға қарап:

аРшань-н бир сөз антын турга„ы:
Сендей патша биздей айымды алғанла
Болмаимекен кулларыцньщ о й ь щ Г
Оц қолыма салған тилла жүзигим
Мен жыларман сол кеўлимнин бузығын
Сецдеи әкем биздей қызды алғавда
’
Болмаимекен тойларьщньщ
қызығы.
'г “ 4,“дщ ^аығы.

- Менин Айпарша яр,.!с,а к Г п \ 'о 'Г ''С'Т''1аР' 1НРЛ''' шакь,рып альш:

Ҳәмелдар. беклер м осле«Л ене„

^

аТ экслн" “ нн™з. - деди.
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селине

-«ешзв»Қарақғыда киси адаса қойса, алдьщғыдағы адам адасқанын билмейди, кейниндеги адам
адасқанын биледи, деген бурынғыдан қалған сөз бар, патшамыз ақылынан айырылып, терис қайтып,
патшаны қудай урған екен, — деп, мәсләҳәт пенен туякдары топышақ, қуйрық жалы бир кушақ
кдзақы ябыны жарақсыз алып келди. Қыз ябынын үстине минди, ҳәжетине жарамасын билди,
ябынын үстинде патшаға қарап бир сөз айтады:
Мен оқыған пешананда хатынды,
— Ким болса да бул қаланьщ найыбы,
Қулақ сал, қуп тында бул пәриядымды,
Арбашы ябы екен бунын айыбы,
Анық менде кеўлин болса, Бабахан,
Сендей патша биздей айымды алғанда,
Әкелип бер менин сандал атымды.
Бул секилли арбашы атқа минер ме,
Сендей ханнын сайлап алған айымы.
Мәспатша еримдур, көзде кырағым,
Ким болар ҳалымнан менин сорағым,
Жайға тақтым жети қатлам гиристи,
Анық кеўлин болса менде, Бабахан,
Пәрўардигар көрермекен бул исти,
Әкелип бер өзимнин кескир жарағым.
Сол секилли арбашы атқа минер ме,
Сендей ханнын сайлап алған бийбиши.
Бүлбил ушып, ғарға қонған гүлиме,
Адаспай тапқайман келген жолымды,
Минген бедеў ара шөлде келмей ме,
Анық кеўлин болса менде, Бабахан,
Берген ябын шан астында қалмай ма,
Әкелип бергиз атым менен тонымды.
Берген ябын ара шөлде қалғанда,
Сендей патша намыс пенен өлмей ме.
Сол гәпти айтқанда, бийлерине қарап:
— Өзи арбашы ябы, көшеден үркип кеткенде ярым Айпаршаны жығып кете ме, аўзына топырақ
тийип кете ме, халыққа-журтқа қарағысыз мени рәўа, шерменде ете ме, қыздын карыў-жарағын
алып келип берин, — деди.
Қыз Сандал атты минип, карыў-жаракдарын қолына алып, патшаньщ алдында турды.
Ендиги хабарды бабадан еситин. Баба: патша мени тойға шақырып алмады, барасан ба, бармайсан
ба? деп жалған болса да мирәт салмады, деп патша той бергеннен берли жатыр еди. Баба орнынан
турып: мен буннан барайын, «ийт өкпелер, ийеси билмес» деген, мен қалай айтқан менен патшаньщ
хызметкери едим, патшанын тойына кутлы болсын айтайын, ат болса минейин, сарпай болса
кийейин деп, байтал минип алдына келди. Алдына келип турса, Сандалдағы Айпаршаға көзи түсти,
Айпаршаньщ ерлигинен хабардар еди, Бабахан патшаға бир сөз айтты:
— Талаўда қойсам дүнья-мал,
Бир тасаддық шийрин жан,
Айпарша минди ме Сандалын,
Әжели жеткен Бабахан.
Қурылсын ақ шатырлар,
Айпарша қыз батыр ер,
Айпарша минди ме Сандалды,

Ийманьщызды айтьщ кәпырлар.
Айпарша бедеў сайлады,
Бедеўи суўлық шайнайды,
Көшеде қалған лашынды,
Гүржилер тартып ойнайды.
Еситиндер қалмакдар,
Ақырында Айпарша,
Бәринди ҳайран әйлейди.

Сол ўақытта патша бабаға қарап:
— Әй, баба, астына бир арбашы ябыны бердим, сонда қашып кетер еди, сонда да кеткен жоқ,
биле билсен, Айпаршаньщ анык кеўли бар менде, — деди. — Бул арзьщ меннен питпейди, сөз
кулакка кирмейди, көзиме көринбе, кет, Айпарша ҳасла кетпейди, — деди.
Сол гәпти еситип, баба: қашқанға рахмет, қалғанға мийнет бар деп, шақырған Бабаханнын
атасына мын нәлет деп кашып, қаласына кетти. Бабахан патша аталық-бийдин қызынан қырық
кыз әнжам етти. Айпарша қырық қызды таслап, бәлент бир таўдьщ басына шығып кетти. Айпарша
бенде болғалы ҳеш нәрсе көрген жоқ еди, қалмақтьщ қаласынын бийиклиги сексен гез еди, сегиз
дәрўазасы бар еди, сонда дәрўазаны көмдирип, тастай камал етип қойып еди. Оннан сон Айпарша
ҳеш илаж таппады, атына қарап, ырғымасан болмас деп, бир сөз айтып турыпты:
— Мен оқыған пешанамда барды хат,
Қалмақ занғар етер болды биймурат,
Мен өтермен сексен гез қала үстинен,
Ырғырмысан атам берген Сандал ат.

Жасымнан сел болды көзде бул жасым,
Ярымнан айырылып, қащырды басым,
Мен ушарман сексен гез қала үстинен,
Ырғырмысан, ҳайўан бедеў жолдасым.
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Ҳақтан нийет етип Жәбирайыл келди,
Ҳайўаннық тилинен мөрини алды,
Қабыл болып Айпаршаныц тобасы,
Ҳайўан атқа тил-зибанлар берди,
Адам киби ат оқыранып сөйлейди:

Он төртинде бағдьщ гүли ашылғай,
Елатықа барып дузық шашылғай,
Не жерде шаба бер таўдық үстике,
Асылмағыл сулыў қара жалыма,
Сол қалаға меки тартқан ўағында,
Жүз қамшы санап урғыл саныма,
— Қалмақ елде зар ениреди бул басым,
Мәспатша жүргенди келгей деп жылап,
Мен айтайын бул сөзине жуўапты,
Сенлер бенде, бизлер азат болғаннан,
Қулағық сал нашар муцлы жоддасым.
Урыға олжа боп өлген жақсырак, —
деп аггық тил-зибаны байланды. Сол гәпти еситип Айпарша қырық қыздын қасына кедци,
қырық қыз бенен көшеде ойынға шығып баратыр, қырық қыз қашты, Айпарша қуўды, бир мезгилде
Айпарша Сандалды қайырып жолға салды, алдындағы қызларға араласып барады.
Найза менен урады,
Аты менен бирге сырласқан жерлерге,
Аўдарып таслап барады,
Бабаханды өқгерип, қалаға атты тартады,
Бағдық гүлин соддырды,
Жәбирайыл жылаўын сүйреп, бедеў ыргыйды.
Беси қалды бир жерде,
Оны қалды бир жерде,
Қыз енбегин күйдирмей,
Қызларға қырғын салады,
Қара қасқа Сандал ат,
Мәртлигин нашар билдирди,
Төрт туяғын тийдирмей,
Ойнайман деп қызлардық,
Ырғып өтти қаладан,
Бәрисин бирдей өлтирди,
Бабаханды өқгерип,
Саўаш етип сол қыздық,
Үш күн тамам жүрди,
Барлығын да өлтирди.
Бабахан турып сөйлейди:
Бир қудайдан тилеги,
Ат басындай туўлайды,
— Ашылған бағда лалаға,
Сыйынып аллатаалаға,
Айпарша қыздьщ жүреги.
Қыз ойнаса қызықгы,
Үш күннен бери, Айпарша,
Ақыр түби бузықгы,
Қанған жоқ па ойынын,
Атты қойып Айпарша,
Жүр қайтайық қалаға.
Бабахан отырған шатырдыц,
Бара баўын үзипти.
Ж ақа сарпай жарасқан ҳәм бойыца,
«Барыц қыздық үйине» деп,
Назлы ярым, кел қайтайық қалаға,
Далаға шықгы Бабахан.
Үш күннен бери қанған жоқ па ойынық,
Айпаршадай сол нашар,
Атты шаптық таўдан, жайдан қыяға.
Хан касына келеди,
Кәмарға қолын салады,
Рәхқм әйле көзден аққан жасыма,
Бабахандай патшаны,
Жаслығымда түйе майын жағып ем,
Өқгерип атқа алады,
Сол себепли акдар енди шашыма,
Беглер турған тар көше,
Ғарры дейип ғапыл қалма Айпарша,
Тар көшени аралап,
Жаца келдим жигирма бес жасыма,
Бабахандай патшаны,
Ата десеқ мениқ кеўлим бузылар,
Өнгерип кашып барады.
Таяқ тийсе тәнде жаным үзилер,
Бедеўди шомылтыпты таза терлерге,
Ойыньщ қурсын, тезирек жибер Айпарша,
Бабаханды өнгерип келди дейди Айпарша,
Ш ыкты жаным, менин мойным үзилер.
Сол ўақытта Айпарша айландырып гастын үстине урды. Бабаханнық сүйеклери парра-парра
болып, жулдыздай пытырап кетти. Бабахан жалғаншы дүньядан өтги. Айпарша турып қыял етти:
егер муннан кетсем, ярым Мәспатшаға жетсем, Бабахан патшаны өлтирдим десем, инанбас мениқ
сөзиме, қарамас ҳәргиз жүзиме. Егер Бабаханнық бир белгисин көрсете қойсам, инанар еди, деп
аттан түсип қарап турса, патшаныц алтыннан жығасын көрди. Буны алып барсам, отырған жерде
алып қаштын деп инанбас деп, кайтадан патшанық геўдесин алып тағы да жети күн жүрди. Жети
күннен соқ баяғы булақгық басына барды. Қырық күннен берли атты бағып, кенегес елине бир
өзим қайтқаннан, Айпаршаны алып кайтайын, болмаса калмақгьщ қолында өлип кдйтайын, деп
киятырған Мәспатша қыздыц алдынан шығады. Солманда Айпарша менен қосылысып, тал жипектей
есилип, кенегес елатына қарай жолға рәўана болды. Бул мәҳәлде артына қараса, байталы астында,
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рнжары дәстинде, баяғы хайяр баба куўып
1әспатшаға карап бир сөз айтады:
— Болды бетер бул дәртим,
Артпағай жапа-мийнетим,
Бабан келди касьща,
Арзымды есит перзентим.
Калмак сени атқанда,
Жарадар болып жатқанда,
Белбеўиннен көтерип,
Мәспатшанын алдына,
Өнгерип берген бабанман.
Оннан берман сорасан,
Тәўиплер қырык күн бақканда,
Бедениндеги жарацыз,
Сағатлы күни питкенде,
Бабаханнын бийлери,
«Берме атын» дегенде,
Бергизген атан мен едим,
Таныйсан ба, перзентим?
Оннан берман сорасан,
Қалмакгын қырық қызы менен,
Сен де ойнап шықканда,
Куўып жетип кейнинен,
Қызларға найза урғанда,
Қолындағы найзаны,
Бакқан бабан мен едим.
Жолдас қызын өлтирип,
Бабахан курған шатырға,
Атты куўып келгенде,
Бабахандай патшанын,
Кәмарына кол салғанда,
Көтере алмай турғанда,
Аяғынан көтерип,
Өнгерип берген бабанман.

жетти, танап жарым жакын келип, Айпарша менен
Жете алмайды, жылайды,
Сандал аты болдырса,
Мәнжүн менен куўады,
Мәнжүн аты болдырса,
Сандал менен куўады.
Турпаты басым бабанын,
Өз-өзинен урынды,
Нардай бели бүгилди,
Қанлы жас көзден төгилди,
Бабанын минген байталы,
Қара тастын үстинде,
Муғаллақ атып жығылды.
Айдаса байтал жүрмеди,
Қыйнаса да турмады.
Байталынан түседи,
Пиядалап қашады,
Бағынын гүлип солдырды,
Қь13 зорлығын билдирди,
Қуўып жетип кейнинен,
«Күйдирген байтал сен бе» деп,
Байталын шаўып өлтирди.
Сол бабаны куўады,
Ат шылбырын алады,
Мойнына шылбыр салады,
Сандал атқа сүйретип,
Айпаршадай сулыў қыз,
Бабаны алып келеди.
Сол бабаны көргеннен,
Қынаптан кылыш суўырылды,
Алдындағы бабаға,
Қылыш алып жуўырды.
Айпарша турып сөйледи:
— Бедеўдин жалын сайлайық,
Ҳақ ҳәмирине, султаным,
Буўып белди байлайық,
Өлтиргенше бабанын,
Жалғыз жанын кыйнайық,
Берман келгил, султаным,
Қыяметлик пиринди,
Ылак кылып ойнайык.
Сол гәплерди айтқанда,
Еки колын кыз тутты,
Еки аяғын мәрт тутгы,
Такымына басады,
Қыяметлик пирини,
Тартып ойнап кашады.
Бағынын гүлин солдырды,
Ойын менен кеўлин толтырды,
Мухаббаттьщ шөлинде,
Бабанын хәр мүшесин,
Мезгиллик жолда қалдырды.

Бабаханды өнгерип,
Сол калаға келгенде,
Астындағы бедеўин,
Ырғый алмай турғанда,
ЖылаҒўыннан алғанман,
Бир дәскерлик қылғанман,
Қаладан атын өткердим,
Мурадына жетирдим,
Кел, соныма ер, деймен,
Апарайын елине,
Перзентим, берман жүр, — деди.
Сол сөзлерди айтады,
Баба айланып қашады,
Байталға қамшы басады,
Мәспатша куўды кейнинен,
Жете алмай да барады,
Айпарша куўды кейнинен,
Айпарша менен Мәспатша таўларды-тасларды аралап
Бабаны өлтирип, мәнисине келтирип,
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Тан атыпты, өз-өзинен капа болып, Мөспатша ярын оятып, көрген тусин бирим-бирим^бадзГаж
Ат шаппадық қыя майдан таўларда,
Ертеден сарғайып та*тлар атқанды,
Ш әмен байлап ойнамадық бағларда,
Қайтадан басыма мийнет шатқанды,
Жатып едим сәҳәр ўақта тус көрдим,
Қырық мьщ атлы қалмақ келип кейниқнен,
Он бес күнлик сәўбет курдық бағларда.
Ала атлы ер қалмақ сени атқанды,
Жети жыл сүйегид таўда жатқанды.
Айналғанман сол қаланьщ шебинен,
Қалмақ қорқар бедеў аттьщ деминен,
Жыламақган көзде жасым сел болып,
Жатыр едим сәҳәр ўакта, түс көрдим,
Мен жыларман жигерлерим кум болып,
Қырық мьщ атлы қалмақ келер кейницнен.
Бенде болып түстим қалмақ елине,
Мен жыладым еки көзим гөр болып

жоқ, саны жоқ қалмакхыц изин көреди. Үш күн жол жүреди, арғы басына Мәспатша шығып билмейли
Мәспатша турып: усынша калмактьщ ерлери менин елатыма барса, азғана кенегес елатымлы шаҮып
алса, ер болдым не, қара жер менен тен болдым не, усы жерде^қа^маГпеГен урыс^етейТн Г !
турГпуғьшМ
>кайГаўьпIҮ пш И и т а и Ь 1 н’ деп таЎДын ишинен еки ат, еки адам жайғасқандай бир
б„р жағь, таўдан кала с а д ы . Б„р күн М эспатш а"™
жаидыд гириси баяғы бабаныц кескен жеринен үзилип, ортада қалды, қалмакдар Мәспатшаны
өрт мьщ қатар қоршап алды. Айпарша Мәспатшаньщ ортада кдлғанлығын көрип Сандал атынын
белмне м „„„п , коршап турған калмакть, бузып, М эспатшаньщ™ „ ы н Т в д
"
— Бәҳәр күни бағым гүли шайланып,
Қосқа барып Мәспатша,
Қалмасын менин бир бахтым байланып.
Жайға кирип тағы да,
Көпшигинде сымнан ескен гирис бар,
Ортада қалды ярым деп,
Толайым кәпыр алды, төрем, айланып.
Мәнжүн атқа бир минип,
Қара шашым бестен таллап өргенмен,
Бул истиқ боларын елде билгенмен,
Сен Тамада үш ай күйеўлеп жатқанда,
Көпшигиқе гирис есип салғанман.
Мен тағайын сол жағыма гиристи,
Алла оцғарса бир шешейин бир исти,
Қосқа барып, төрем батыр, деминди ал,
Қалмақ пенен мен етейин урысты.

Бул да келди урысқа.
Үш күн урыс қылады,
Қалмақ салған қаланыц,
Дәрўазасы алдына,
Айпарша менен Мәспатша,
Екеўи де жақын келеди.
Ат шабылар жолдыц майдан пәсине,
Көрген қыял қылар қәдди-бәстине,
Таўлар гүмбирлесип, жерлер ләрзем береди.
Лалаўлаған бир қалмақтыц сестине.

Сол гәплерди бир айтып,
Аллалап атты қояды,
Дин билмеген қалмақ пенен,
Айпарша урыс салады.

Бир жигит көринди Рүстем сыпатлы,
Көзине көринди арыслан айбатлы,
Сол алдына Мәспатша серлеп қараса,
Айпарша түсинде көргендей екен.
Сол калмактыц бет алдына қарайды, бойларын көрсе, мунардай, қолларын көрсе шынаодай
г ^Ь,"ЛарЬШ КараСа’ Таўдан " гь,ккан жардай. Ат ҳалына караса, сапар айыныц ишинде Гуўры келген
бәледеи бир батыр аибатлы қалмақ пайда болды. Бул ким десециз, қырғыздыц АлатаўынЩы он сегиз
н ләшкерлерге бас болып жаткдн Алацғасар қара бетли дәў деп ат беретуғын еди. Бабахан өлген соц
ныц иниси Оразалы хан болды. Оразалы ша бул дәўди мусылман ойлайтуғын еди. «Кенегес елатынан
Әбдикерим баидыц улы Меспатша деген батыр ғош жигит келин Б аб а^н натш ам ы зГ ьГ едтар™
аршаны қолымыздан алып кетти, сол себепли ағайиншилик пенен сорасамыз, үстимизге келген
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душпанды кайтарып берсениз екен» деп хат жиберген сон, он сегиз мьщ әскери менен гттшаньщ
үстине келген күни хәм сол екен. Сол дәўди көрип Мәспатша коркады, кеинине қаитып корғанға
барды атларды қайтадан ертлеп, Айпарша менен Мәспатша кдшты. Ертенине Мәспатша келер деп
ала атлы кадмак сәскеге дейин күтги, келмеди, ала аггын белине минип Мәспатшанын атынын
изинин изин куўып, Мәспатша жаткан қорғанға келсе, ошак орнындаи кдзылып, кашып кеткен
еки аттын изин көрди. Ҳаўлыккан түр менен ала атлы калмак Оразалы патшанын алдына келип,
патшадан төрт жүз әскер алып, Мәспатша менен Айпаршанын кеининен куумаққа макул етги.
Таўға қарай жылай береди:
Ат шапқандай бәлент таўлар пәс болып,
Бир күлмейди дәўдин ўақыты хош болып,
— Аман да, гүман да басымнын саўы,
Патшасынан алды бул дәў жуўапты,
Кейнимнен калмады қалмақтын жаўы,
Төрт жүз атлы ләшкерине бас болып.
Қысқа аякды мунлы жолда адасты,
Бир күн жатып куўады,
Мундыны жолға сал, қырғыздын таўы.
Жеталмады кейнинен,
Үш күннин жүзи толғанда,
Ғарға бар ма бул жерлерде, зағ бар ма?
Төрт жүз атлы әскердин,
Гүл тергендей келер гөне бағ бар ма?
Үш жүз атлысы болдырып,
Қьюқа аякды мунлы жолда адасты,
Жүзи қалды болғаны.
Өлместей бир бәлент-бәлент таў бар ма?
Төрт күннин жүзи толғанда,
Жүз қалмақтын елиўи,
Сол жуўапты айтканда,
Тағы калды болдырып,
Ала атлы қалмақ келеди,
Еллиси жолдас болады.
Адасып жүрген Айпарша,
Бес күннин жүзи толғанда,
Оны қалмақ көреди.
Елли атлы қалмақлар,
Айпаршаға қарамай,
Бул хәм калды болдырып,
Мәспатша изин алады,
Дин билмеген калмак дәў,
Кейнинен куўып келеди,
Жалғыз өзи куўады.
Мәспатша минген Мәнжүн ат,
Ат шапқан таўдын қыясы,
Атларға терлер қатады,
Таўға тийсе кызады,
Күн-күннен ылғал артады,
Ала аттын туяғы,
Мезгилли жеген пишен жоқ,
Ат куйрығын дүзеди,
Мәспатша минген Мәнжүн ат,
Полат дойнақ қызады,
Омыраўын көтерип,
Тулпар еди ала ат,
Зорға ғана жортады.
Күш бермеди дәўге де,
Нардай боп бели бүгилди,
Жибер деп суўлық шайнайды,
Қанлы жас көзден төгилди,
Жети күн жүзи толғанда,
Мәспатша минген Мәнжүн ат,
Айпарша атлы сол нашар,
Қара тастьщ үстинде,
Таўда калып жүр еди,
Муғаллақ атып жығылды.
Мәспатшадай төреден,
Айдаса аты жүрмейди,
Адасып таўда калады,
Қыйнаса да турмайды,
Атлы бир калмақгьщ,
Ат үстинен түседи,
Атлар шапқан сестине,
Төбеге шығып қараса,
Оянады Айпарша.
Киятырған ат қойып,
Көзин ашып караса,
Ала атлы дәўди көреди.
Адаскан жери нашардын,
Нәҳән бийик таў еди,
Маспатшаны көогеннен ала атлы қалмақ бир төбенин үстине шыкгы, Мәспатша бир төбенин
хш н Г ™
е к е Г ж ш ™ бир-биреўине оқ атгы, олар бир-бирине кәр етпеди. Мәспатша
Ейы н деп^ийсин гараса, атыуға октаппай калацы. Мэспатша кыял етеди: сауытымды шешсем,
шийрин^жан^мнан^кешсем, кылышымцы колыма альш, кь,я ^
- ^
^
“^ ^ Г ш а
жяғясынан ;шсам «хаў» деп жамбасты салсам, я өлсем, я өлтирсем, деп қыял етеди мәспаииа
жаланашланып тақыяшан дәўдин кейнине түсти, дәў айланып кашты, үш күн қууды. Аяғын та ка
япггыплы жүое алмай болдырды, кублаға карап Мәспатша ийманын аитып жығылды. Ала а
Х Г ^ и н ^ с а 6^
ҳам^оғынан жети оғы қалған
ж ™
шығып атты, жети жерден оқ өтти, ала атлы калмак кыял етги. бул жауызды шама менен жети күн
12— Қаракдлпак фольклоры
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егеР жанына барсам, еле хийлелик пенен
кейин қайтады. М әспатвдщын Мәнжүн атын ж етем епА йтппгГ ғя™ ӨЛИП’ сүиегим т а Ўд а калаР- Деп
Мәнжүн атты көрип, жылап-ениршГбозлайды:
А
р
акьш келеДИ. Айпарша киятқан
Мен оқыған пешенемде барды хат,
И йеқнен айырылып, болдьщ биймурат,
Үстицнен еринди қайда тасладыц,
Көзицнен мен айланайын Мәнжүн ат?

Атты, шейит болды майданшасына,
Залым қалмақ қайғы салды басыма,
Жылап турды сол шөллерде Айпарша,
Елли атлы қалмақ келди қасына.

Минген бедеў ара шөлде желмейди,
Аман-есен мәртим елге бармайды,
М әртимниц кемалынан болған,
От жағар кейницде нашар болмады,

Айпаршаныц тартып қолын байлады,
Азап берип сийнелерин дағлады,
Жылап турған Айпаршадай ғәрипке,
Қамшы урды дин билмеген қалмақлар.
Соц пияда ат алдына айдады.

Мәртим еди мениц көзде қырағым,
Бул жатқан болсац ҳалдан шырағым,
Мәртимниц кемалынан болып, өзимнен туўып,
От жағар кейнинде нашар қалмады,
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Бедеў шомылыпты таза жерлерге,
Алла деп сыйынып кәмбил пирлерге,
Айпаршаны бенде қылып бир айдай,
Енди келди патша қалған жерлерге

ПаТШаНЫН еЛИНе Ке,ИИ' » “ *

• » » » . V - Ч Н ™й

7 М енин ағам Бабаханнан қалған женгем Айпаршаны өзим аламан - деди
Ала атлы қалмақ:
Айтапшя™
ТӨР М—
еНИКИ
Деме’ Мәспатшаны өлтирип, ҳәр түрли машақат шегип алып келдим.
Аипаршаны мен аламан,
дейди.
Екеўи еки жолды бөлип алды, Айпаршаньщ үстинде екеўи адаўат, урыс қылатуғын бодды Еки
жақган кәткуда шығып, ала атлы дәў менен патшаны шақырып ортаға авды
Ал, Оразалы патша, Мәспатша мацғытта нешше жыл күйеўлеп келип жүрди, онда Айпарша
не қаиыр тийгизди? Бабахан патшаға жети жыл урыс етип, көп әскеринен айрылып, бул ҳәм
Айпаршанық жолында еди. Ш әрдәне баба қаланьщ ийшаны еди, ол да жолында өлди, оған не
қайыр берди? Айпаршаны қалаға алып барайық, астьщ суйығын берейик нанньщ күйигин берейик
аштан өлместей, өзеги талмастай, күнде азап берейик, колына уллы кап берейик, күнде бир үйдщ
нәўбети менен қалмақгьщ тезегин терсин, атсақ, өлер де қалар, күвде бир үй Айпаршаны бенде
қылсын, — деди.
Сол гәп патшаға да мақул түсип, Айпаршаны бевде етип, Савдал атты олжа етип, Оразалы патша
Айпарш аны каласына алып барды, қолына бир уллы кап таўып берди, күнде бир үйдиц нәўбети
менен қалмакдардыц тезегин терди. Айпарша сорлы бевде болып, тезегин терип жүре берди. Баяғы
Мәспатшаньщ бағда он бес күн сәўбет етип жатканда Айпаршаньщ бойында алты айлық ҳәмиле пайда
болып калып, Айпарша тезек терип жүрип жылайды: — Егер ул туўағойсам султан Мәспатшаға мегзер
еди, Қыз тууағойсам өзиме мегзер еди, тууағойсам балаларымды қалмақлар қоя ма, туқымымды жая
ма, балаларымды өлтирсе, баяғы дәрт-дәрт емес, бес есе дәрт қосылады, — деп жылайды. Бир күни
Айпаршаныц айы-күни толды, туўар ўақгы жақынлады. Айпаршаны куптан ўақгывда толғақ кысты,
туўғанымды ҳешким көрмесин деп, балаларым ғарға-кузғынға дүзде жем болса деп, қуптан ўақгында
таўға өрмелеп кетги. Қудайтааланық қүдирети менен, пирлердин кәраматы менен таў қақ айырылып,
Айпаршаға жол берди, сол айырылған таўдьщ ишине кирип, Айпарша сәҳәр ўақгывда алтын айдарлы
ул туўды. Кейнинен намаз ўақгывда бир қыз туўды. Жети ҳаял ғайыптан ҳәзир болды. Ул менен
қызды емшегинен аўызлавдырып күн шыққанда Айпаршаныц көзинен ғайып болды. Айпарша ғәрип
көшеге барды, күни менен тезегин терди, ақшам ишивде қалмаққа көринбей балаларын емизип, үш
жыл бевде болып жүрди. Айпаршаныц балалары үш жасына келди. Айпаршаныц жеген наны жоқ,
ишкен тамағы жоқ, емшегинен сүт шықпай, балалар аштан өлер болды. Қуптан ўақгы Айпарша
қорғанға келип, ул менен қызды алдына алып, жылап-ециреп бозлайды:
— Ашылмаған бәҳәр бағда лалалар,
Атац өлип, себил қалған балалар,
Жылаған менен тас емшегим иймейди,
Жылайгөрме, тири жетим балалар.

Мен нәйлермен алыс жолдыц жырағын,
Мен қайдан табарман атац дерегин,
Жылаған менен тас емшегим имейди,
Жылайгөрме, тири жетим балалар.
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Қара шашын тал төбеге түйеди,
Бенделиктен иши жанып күйеди,
Айпаршаньщ қабьш болды көз жасы,
Еки бирдей емшеги булақ болып ийеди.

Жағасы сел болды көздиқ жасына,
Кдйыл болды ҳакгьщ еткен исине,
Айпаршанын қабыл болды көз жасы.

Саўыт кийип әрман менен шайлады,
Ат шабылып жолдын майдан дүзинен,
Көргенлердиқ ақылын ҳайран әйледи.
Айпаршанын қайғы кетти жүзинен,
Қабыл болып Айпаршанық көз жасы,
Емшектен сүтке балаларын тойдырып.
Нашардық ҳақына дуўа әйледи.
Айпарша қалмақгын кдласына келди, күни менен тезегин терди, сол күни бир үйдиқ нәўбети
еди, Айпарша намазшамда кирип келди.
Бир ақ шашлы ғарры мама жуўырып Айпарш анық қасына келди, қолын мойнына салып,
Айпаршаға қарап бир сөз сөйледи:
— Ашьшған ба бәҳәр бағда гүл-ғунша,
Мен жьшарман дийдарынды көргенше,
Мендей ҳаял жальщнан айналсын,
Минип бедеў ара шөлде шайлансын,
Қас болған душпанньщ қолы байлансын,
Аманбысан, жаным синдим Айпарша,
Мендей апақ көзгенеқнен айналсын.
Гүмистен питилген тилла сазымнан,

Отырғанда сыр бермеген назыман,
Мен ҳаслымды саған баян әйлесем,
Дин мусьшман, мен де тама қызыман.
Бүлбил ушып ғарға қонған гүлиме,
Кәпыр қалмақ отлар салды тәниме,
Дин мусьшман, мен де тама қызыман,
Бенде болып түстим калмақ елине.

Сол ўақытта Айпарша мама менен танысты:
— Сенин атан Лабақ пенен мениқ атам Разбек таманық бас байлары еди, атамнын үлкен ҳаялы
менен отарда жүргенде он еки жасар қыз едим. Олар үйди шаўып, калмаклар олжа қылып мени алып
келди, мени бир ат бағыўшысына берди. М енин ерим М әспатш анық урысында өлди, еримнен бир
ул қалды, атасыньщ орнына хан атларын бағады, мен соған ап боламан.
— Сен тамадан болатуғын болсан, Мәспатшадан болған еки бала бар, соларды сақлап бересен
бе? — деди Айпарша.
— Сақлап берейин, синдим, — деди мама.
Айпарша таўға барып балаларын жетеклеп маманын жайына келди, балларды тойдырды, таза
кийим кийдирип, еки баланы жайға салды. Ертеқине тан атгы, мама менен хошласып тезегин
термеге кетти.
Ертенине патша каласынық базары еди. Ш ынмашын шәҳәринен көп-көп кәрўан саўдегерлер
келген екен, келип қалаға толды. Базар қызып келген ўақытта адамньщ сестине таўлар жандап саза
берди. Адамлардық сестин еситпеген жетимлер жайдьщ ишинде өз-өзинен қорықгы. М аманық жети
қат жайын бузып, балалар майданға шығып кетги. Көшеде жүрген ханнық пашшаплары ҳаўлығып
жүрген еки баланы көрди, улды М әспатш аға мегзетги, қызды Айпаршаға мегзетти, Оразалы
патшасына келип арыз етти:
— Күннен күнге бетер болған бул дәртим,
Қалмақгьщ шәҳәринде артқан мийнетим,
Пашшаплардық айтар сизге арзы бар,
Мәспатшанық көрдим еки перзентин.
Ашьшмаған бәҳәр бағдық лаласы,
Қалмақ бузғанмекен кырман қаласын,
Пашшаплардын айтар сизге арызы бар,
Көрдик мусьшманньщ еки баласын.
Бала күшейтти ашықлықгық дәртини,
Ашыўланса бузар қалық пәтини,

Пашшаплардық сизге айтар арзы бар,
Реқкине көзди салсан улыньщ,
Мәспатшаға мезгетгим оны қ сыяғын.
Ат шаптырмас таўдық бәлент қыяғы,
Бизлер көрсек, мусьшманнық туяғы,
Ш екилине мегзер қыздын қарасақ,
Айпаршаға мегзетгим қыздық сыяғын,
Саўғаға берместен ийгилик жайынды,
Келсе таларлар дүнья-малынды,
Жетимеклер сол шәҳәринде ер жетсе,
Алмаспекен сеннен намыс-арыны.

Сол ўақытлары патша жәллатларға ҳәмир етти:
— Жетимди тутып атындар, мойнына арқан салынлар, дар түбине алып келип асынлар, — деди.
Жетимлерди көшеден услап алды, дар түбине алып келип, соймаққа қарады.
Ендиги гүрринди баяғы мамадан еситиқ. Мама жуўырып майданға шықса, жети кат жайыньщ
бузьшып жатқанын көрди. М ама келип жьшады: ақшамғы Айпарша менен танысқанлығымды
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ө з ы Г е г т ™ 2 1 ЫЛ Т ГеН еке" ' жайымды бузьш, балаларымдь, алып кетип калған екен. Сулпш
деген, өз бауырым, өз перзентим еди, балалардыц сүйегин алып кайтайын

ӨЗ сүиегин қорламас

жьшапНтурған
™ а Г ееки
^ Л перзентти
е ^ Г ЫНЛаП
*****’ ЖЬ1Йналып турған көп ЭДамДЬ1 көреди. Мама жақынлап келсе!
жылап
көрди:
— Бүлбил ушып ғарға қонған гүлимди,
Ҳәрким султан дейди қонған елинди,
Әрман болды, бул сийнемде дәрт болды.
Шейит өлер болдым қалмақ қолында.

Ж етимниц мойнына арқан илипсец,
Арқанынды жаздыр, залым иймансыз.
Ойламацыз паны дүнья жалғандай,
Еситкенге айтқан гәплер жалғандай,
Жетимниц мойнына арқан салыпсац,
Жетимимди қыз қойнынан алғандай,
Ханныц мүлклерине талаў салғандай.

Ашылмаған бәҳәр бағда лаламды,
Қалмақ бузған екен себил қаламды,
Әрман болды, бул сийнемде дәрт болды,
Бир көре алмай қалдым ғәрип анамды.

Жәллаттыц қолынан арқанды алады,
Жетимлердиц ол қолынан жетеклеп,
Патшаныц алдына мама барады:

Минип бедеў ара шөлде желмедим,
Душманлардан ар-намысым алмадым,
Әрман болды, бул сийнеме дәрт болды,
Ақ сүт берген жан анамды көрмедим,
Ақ сүтине бир ырзалық бермедим.

— Әдил ийеси, есит балам, сөзимди,
Балам ушын ойыц еки көзимди,
Жетимниц мойнына арқан салыпсац,
Балам ушын өлтир мениц өзимди.

Жылап турған жетимди мама көреди,
Жетим ушын жанын пида қылады,
Жылап урды сап ортаға өзини,
Дарға асылды: «бала мениц балам деп»
Дарға асылып усылай айтып сөзини:

Минген бедеў ара шөлде желмесин,
Мендей нашар жалғаншыға келмесин,
Улы, қызыц барды сениц, Ораз-ай,
Ҳешқайсысы мендей бенде болмасын.

Жыламақтан болар менин; ишим зар,
Бир алладан өзге мениц кимим бар,
Жетимниц мойнына арқан салыпсац,
Арқан баўды жибер, залым жәллатлар.

Қара шашым бестен таллап тарайман,
Қартайыппан, не күнлерге жарайман,
Не гүнайы болса еки жетимниц,
Гүнайыны патшам сизден сорайман.

Атадан ул туўар деппец қыясыз,
Балам болмас шәҳәрице зыянсыз,
Сол ўақытта патша мамаға қарап:
- Әй, мама, гәпинди түсиндирип айт, — деди.
Сонда мама былай дейди:

- Қалмақгыц ханы Бабаханныц ўақтында мен журтыца бенде болып түстим Сенин аған Бабахян
т

Боиымда алты аилық ҳәмиле пайда болып қалып еди, бир ул менен бир қыз тууьш
ПаШша™ Р ы« жайы« ь ' ^ ь т . ^ ь ш кетип. асайын деп аткап

Сонда патша турып:
- Әи, мама, Мәспатшадан болған, Айпаршадан туўған деген менен ас деп едим егер сеннен
тууса, бизиц ҳаслымыздан болса, балаларыц патшалыққа керек садық төре болар Мама ба^алардын
кииген кииими, жеген наны патшалықтан болсын, балаларыц қалаға даркан болсын
^Га^ьщ
балаларынан жүз бала өлтирсе де гүнасыз болсын, - деди.
кдлмақгын

Балаларды жетеклеп үйине келди. Балалар қалаға көшеге шығады, күни менен қалмактын
лГ жүлып Г НеН °ИЫНДЫсалады>әЎел ойын, соцында урысты қьыады, кимнин кулағы, мурны, түссе
арзы питпейГайтадьГ °™ 3
ҚЫРЫК бШ13 ХаНҒЗ ЭрЫЗҒа КСЛеДИ’ лекин ханньщ айткан сози бар,
Ал ендиги сөзди султан Мәспатшаныц әкеси Әбдикәрим байдан еситициз
вбдикорим уды Мәспатшаға жети жылға дейин қарады. Жети жылға дейин улы бармады Мәгеп
Г я “ас абатын 6Г
: ИРИ6 бОЛСн’
КеЛСРк.еЯИ’
ӨЛГеН ШЫИР
СИР8
М -п айтып
а ™ а „ ьтурғаны:
ш “
Деиин
берди. Ас-абатын
берип,
Мәспатшаны
жоқлап,
ел-халқына

Мәспатшадай улым, қуйрық-қанатым,
Қартаиғанда неғе жетер ғайратым,

Жалғыз улым өлген болса Мәспатша
Ийесиз ^ньяны жыйнГнГтейин ’
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Бағым қалды мийўасыз,
Үлесициз менин, дүнья-малымды,
Елим қалды ийесиз,
Еситиниз аға-иним, елатым,
Жалғыз улым, қарағым,
Ушқыр едим, қанатымнан қайрылдым,
Мәспатшадан айрылдым,
Жүйрик едим, туяғымньщ майрылдым,
Ийесиз дүньяны жыйнап нетейин.
Тахтларым қалды султансыз,
Сол гәпти еситип, елаттын кәтқуда, бийлери Әбдикәрим байдын қасына ҳаслы батыр жигиттен
жаў-жарағы менен кырық жигит жыйнап қасына қосты. Қырық жигитке сәркарда болып елинен
шықты. Елатынан жартысы кейнинде қалды. Әбдикәрим бай он күн удайына жол жүрди, он күн
ортадан өткенде, намазшам ўакыты болғанда бир булаққа дуўшар келди. Әбдикәрим бай қырық
жигит пенен бүгин дем алып, булақтьщ басында жатты. Азан менен тан атқаннан кейин жылқы
булаққа келип суў ише берди, Әбдикәрим бай бул кимнин жылқысы деп түске дейин аныкдап турды.
Песин мәқәл болғанда болғанда жасы алпыска келген, сақалы буўрыл болған бир ғарры жылқыньщ
кейнинен келе берди. Жьшқышы булаққа келсе, қырық жигити бар, өзи жетпис жасында, бир ақ
сақаллы бабаны көрди, байталын шапкылап қасына келди. Жылқышы Әбдикәрим байға қарап бир
сөз айтқаны:
Беллерге байланған белли потасы,
— Атланыпсан бәлент кумньщ дағында,
Маған өтти перзентимниц жапасы,
Бүлбиллер сайрасын жәннет бағында,
Көрсец-билсен бизге тезирек хабар бер,
Кдртайғанда қырық жигитке бас болып,
Жасьщ өтип сен қартайған шағында.
Бизлер, билсен, М әспатшаныц атасы.
Атадан ул туўар деме қыялсыз,
Мен боламан сапарыца зыянсыз,
Қартайғанда қырық жигитке бас болып,
Айт келаткан жөнинди сен, иймансыз.

Жьшқышы еситти байдыц сөзини,
Қанлы жас жуўа берди еки көзини,
— Сениц балан келип еди қалмакқа,
Алып еди менин жалғыз қызымды,
Болып еди сениц балац күйеўим.

Мусылман билемен ҳаслы затынды,
Оқып көрсем пешананда хатынды,
Қартайғанда қырық жигитке бас болып,
Бизге баян әйле ҳаслы затынды.

Қазан урмай мен гүлимниц солғаны,
Кеткенине жети жылдыц толғаны,
Жети жылға дейин ульщ бармаса,
Перзентимниц жаўдан шейит болғаны,
Еки журттьщ бирдей ойран болғаны.

Әбдикәрим бай ҳәм турып сөйледи:
— Ашылмаған бәҳәр бағда гүл ғунша,
Мен жыларман перзентимди көргенше,
Бул гәпимди саған баян әйлейин,
Бул сөзиме кулағыц сал жылқышы.

Қәдир алла сол басыма ярмекен,
Перзентлерим бир көрмеге зармекен,
Сен ульщнан, мен қызымнан айырылдым,
Сенин менен мендей болған бармекен.

Бүлбил ушып ғарға қонған гүлиме,
Балам кетип, от түсип тур тәниме,
Көрсен-билсец, жьшқышы, тезден хабар бер,
Мениц балам келди ме екен елице.

Жьшап тарқаттьшар иштен әлемин,
Қыяметлик қудасы менен танысып,
Бир-бирине берди булар сәлемин.

Қудасы менен танысып-сорасып өз ҳалына келди.
- Ал, Әбдикәрим бай, қызым кеткели мийўасыз бағды гезип не бар, перзентсиз үйдин не ҳәзи
бар, — деп жылқышы бағып жүрген жылқысын таслап, Әбдикәрим байдыц жьшаўынан алып
кдлмақка қарай жүретуғын дәрбент жолға түсти. Жол менен Әбдикәрим бай келатырса, урыс еткен
жол дегенге келди, өлип атқан сансыз өликлерди көрди.
Ашьшмаған бәҳәр бағда лалам деп,
Сен кеткенсон себил қалған калам деп,
Ҳәр сүйекти бир қушакдап жьшайды,
Әрман менен шейит өлген балам деп.

Узақ жолда бедеў атты шаппады,
Әбдикәрим байға сапар жақпады,
Ҳәр сүйекти бирим-бирим көрсе де,
Баласынын ҳеш сүйегин таппады.

Әбдикәрим бай қырық жигиттиц шақырып алды.
— Лабақбайды шақырып алып байдан кенес сора, жаўгершиликте батырдан кецес сора, мениц
балам бул жолда өлген емес шығар. Менин баламды қалмақ тутып алғанды, қаласына барғанды,
сарсан кесек пенен урғанды, балам өлип, сүйеги қалмактын шәҳәриғще қалғанды. Сеғшер атларьщныц
басында қагтыц, мен еки жецимди кесип қалмақтьщ елине қәлендер болып барайын, еки киси
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гәплессе, кулағымды салайын, перзентимнин я өли хабарын, я тири хабарын билип келейин - деп
водикәрим баи хакдап, каласына келди.

Әлқысса, ендиги хабарды Айпаршадан еситиц.

\* г

Аипарша көшеде тезек терип жүрсе, еки баласы танып, апасыньщ изинен ерди Айпарша ғәоип
жылавды, «калмаклар бүйтап жүргешш көреғойса, услап алып алдымаа шалса д э ^ е бир д ат
емес, бес есе дэрт косылар. деп жылайды. Айпарша жылап баратырса, калмакгын көниэлеринщ

е т ж г кәниалергебарайын’ сорап™йын
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Мен кэлевдер дийуанаман,

Өлмеген бевде болар хак,
Нан сораған кәлевдермен,

Елатынан айырылған
Ә хеп бодды 6ул „слер,

ш “ , ! Т Н' ХеШбИР К0СЫМ Ж0К
Ш аппаи атган маиырылған,
Ж ез канатынан каиырылған,

Кдлышъ. бурынғы журиелер,
Дийўанага кайыр кыл,
Нан жаўып турған бийбишдер.

Лвда Әбдикәрим бай кэшеме-көше ҳакдап келатыр еди, бир жылаған нашардын даУысы кулағына
‘
‘
Лли' ЖЯ 'Ь1Р“ 11 касына кедди, сөйлеғен сөзин мусылманға мегзетип, жетимнин касынла
«бул кавдаи и с?. деп Әбдикәрим байцын бир сөз айтып турганы:
касында
Узақга көринген таўлардыц зоры,
Жүзинде бар екен патшаныц нуры,
Ж етимниц кейнинде жылап-ецирейсец,
На арзыц бар, не хызметиц, сен шоры?

\¥ г

Деген ўақга Айпарша сөйлейди:
— Дә>П1р өтти он бесимде басымнан,
М ийнет-жәбир шектим ғайры жасымнан,
Сандаламай кет аўлаққа бул жерден, алжыған,
Кесириц тийер, тез жөнегил қасымнан.

Жыламақга көзде жасыц бозлайсац,
Әўлийе көргенде қәйтип түнейсец, ’
Не арзыц, не хызметиц бар, сора нашар
Не себеп кәнизден нанды тилейсец?

Қалмақ елден қутылмағыц гүмансыз,
Кетпейсец қасымнан, нағылған жансыз,
Бүйте берме, тезирек жөнел қасымнан,
Сақалыц ағарған нәлет, иймансыз.

Оқып көрдим пешананда хатынды,
Жеткере алмай отырсац ба дәртинди?
Бул еллерде нетип жүрген шорысац?
Бизге баян әйле ҳаслы затынды.

№
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Бәҳәр болса ашылар бағда гүл ғунша,
Сорасац өзимниц атым Айпарша,
Кисим еди кенегестиц султаны,
Атын сорсац — шейит өлген Мәспатша, —

Зардар

жш,ағанын КӨРИП, Әбдикәрим бай келини екенин танып пешинен

"
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Ө
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Қалмаққа оқ атаман, қалаға найза, балта саламан, — дейди.
Анда Айпарша турып айтгы:

ш

н

п

“
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гезл^кӘж ё п и н е ™ МпякН
ГӨДСК б°ЛЫП 7уўҒаН еКен>оны кой >кзлмақгьщ каласы қырық сегиз
гезлик жеринен кулыплы, дәруазалы тас кала да болса, өзим шығайын, - деп атасы менен хошлягып
кетти. Баяғы бабанын уйине барды. Авда мама буньщ жузине карап бир соз а й т ^ ,
хошлае“ "
- Бәхвр болса бағда гулим гул ғумша,
Айналаиын, жаным сивдим Айпарша,
Қарағанда жүзин жыллы көринди,
Тиримекен жан қосағьщ М әспатша?
вуел уақта минген атьщ сүринди,
Айтқыл, синдим, жан апана жоғынды,
дегенде ўақытлары хош болды. Сонда Айпарша:

Бурынғьиай емес и р а с а м саган
Айпаршажан, жузин жыллы квривди
р ди'
- Сөзимнин жоқ, жаным апа, қәтеси,
М ойнына қыстырған зерли потасы,
Кенес елинен қырық ләш кер менен,
Излеп кепти Мәспатшаньщ жетпис жасар атасы,

бир7биӘрЙб Г ^ НИН аТЫМ МеНСН Мәспатшаны« а™ н

бсРсси. мен каладан кетсем, - деп

Сол маманьщ баласы қаланыц ат сейиси еди, «әжеп болар» деп, балаға мама кетги:
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- Әй, перзентим, мынаў Айпарша апан, мынаў еки бөлен. Сеннен тилерим: еки атгы алып
келип қашырып жибер, балам. Әбдикәрим бай қырық ләшкер менен келип аткан қусайды, — деди.
- Әжеп, мама, — деп дәрҳал таяр етги. Атларына жаў-жарағы менен минип кетги. Сандал атына
Айпарша қызы менен минди, М әспатшанын Мәнжүн атына баласы минди. Мама хошласып, алла
Деп жыласып, дәрўазаға келди. Дәрўазадағы бағманлардьщ бәрин өлтирип, дәрўазадан шығып бәдер
кетги. Айпаршаныц бул қылған иси патшаға жетти, қырық мық ләш кер менен изинен қуўды. Бир
мәҳәл артына қараса, қуўып келатырған әскерди көрди. Сол ўақытга Айпаршаныц баласына бир
сөз айтып турғаны:
— Алмас душпан келген менен жанымды,
Алғыл, балам, намыс пенен арынды,
Шейит өлген жан атацныц кебинен,
Алғыл, балам, қалмақлардан арыцды.
Нәмәртлердиц иши толған дәрт болар,
Ағайини туўмағандай жат болар,
Атасына тартып бала ер болса,
Қайтпайтуғын жаўдан батыр мәрт болар.
Баҳадырлар саўаш күни шабылар,
Душпан қуўып кейнимизден келеди,
Бурынғыдан қалған нақыл сөзлер бар,
Болар бала бес жасынан беллиди.
Анда бала шыдап туралмай,
Қамап келген қалмақгыц,
Бир шетинен тийеди,
Атасыныц саўытын,
Он ийнинен кийеди,
Алдын қырдым дегенде,
Кейни ғаўлап толады,

Бир далалык шөлинде,
Бир ҳәдийсе болады,
Аллалап пайза салады,
Алдын қырдым дегенде,
Кейни лықка толады,
Яр бол жалғыз балаға деп,
Айпарша турып жылады.
Урыс болды бир сумлық,
Бас кесилди ырашта,
Қырық мьщ ләш кер кулады,
Муҳаммет майдан ишинде.
Яратқан жаппар ийе-ди,
Қырық жигити қасында,
Әбдикәрим аллалап,
Бул да жаўға тийеди,
Бар қарыўын салады,
Көп қалмақгын ишинен,
Баланы айырып алады,
Перзентлерин жетелеп,
Айпаршанын қасына,
Бабасы алып барады.

- Ал, перзентлерим, сенлер урысты қойыц, сен түўе қалмақгы Ҳәзирет Әлий де таўысқан емес,
қой, деп, баланы жетелеп аман-есен қосылды. Айпарша, Әбдикәрим, еки бала, қырык жигит пенен
баяғы Мәспатша қалған булаққа келип, еки баланыц атасын жоқлап, ҳәр қайсысы ҳәр шынарды
кушақлап, көзиниц жасы моншақлап, қара баўырын пышақлап, бир-бир баян әйлеп, зар жылап
турған жери:
— Қаршығадай қанатымнан қайырылдым,
Жүргиш едим, туяғымнан майырылдым,
Жан атамнын тәрбиясын көрмедим,
Мәспатша атлы жан атамнан айрылдым.

Атамлардыц паналаған шынары,
Қайдан излеп жан атамды табарман?

— Пешананда оқып көргил хатынды,
Мусылманға мегзет ҳаслы-затыццы,
Таныйсац ба, танымайсац ба, султаным,
Минип жүрген Мәнжүн атлы атынды?

Бәҳәрде бағда гүлим гүл ғунша,
Есит сөзди, айналайын Мәспатша,
Билесец бе, билмейсец бе, ашығым,
Таныйсац ба? Келип турған — Айпарша.

Алма менен әнжир-әнжир әнарлар,
Атам сайран етип ойнаған бағлар,
Жан
атамды көрсен бергил хабарды,
Қыя шөлге Мәнжүн атын шабарман,
Атам жатқан себил калған шынарлар,
Көрмейин, билмейин нени қоярман,
Ҳәзирети Даўыттыц мынаў дағлары,
Алма, әнж ир-әнар бағлары, —
деп ул-қызы жылап турғанда Айпарша булаққа бетин жуўайын деп барса, бир-бир тамған қанды
көреди. Бул не қан деп из кесип жүрсе, жалац аяк бир адамныц изин көреди. М әспатшаныц тири
екенлигин бидци, арманырак жүрсе, кийиктиц етиниц ояғын-буяғын бир қалап, кәбап етип жеп
отырған ярыны таныды. Баяғы ала атлы қалмақ атып, жарадар қылып кеткеннен кейин усылай аўкат
етип жүрген екен. Оны көрип, балаларына, аталарына хабар берип, ҳәммелери қуўанып, ҳақ дейип
жыласып, Сандалға қызды миндирип, Мәнжүнге баланы миндирип, «әкелерицне ийилип тәғзим
бериқ» деп еки баланы жиберип сыртынан қарап турды. Балалары алла деп ат қойды. Жақынлаған
жерде бир адам көрмеген Мәспатша балаларын танымай, сары жайын алып атпаға машқул болды.
Авда Айпарша Мәспатшаға карап «атагөрме» деп бир-бир баян әйлеп турғаны:
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Қосыларман деген бар ма ойымда
1 уна жоқты, султанзада, мойнымда,
Ьиле билсен, булар сенин зүриядыц,
Кетип еди яйырылғанда бойымда.
Ҳақ кеширген еткен жәбир-жапанды,
Шилтенлер бергейсец пәтиянды,
Таныйсац ба жетписте бар жаслары,
Излеп келген кенегестеги атанды.
-

Деген ўақта көзи көрип ботасы,
Бала дейип ецирей берди зтасы,
Ағам дейип бала сөзин баслады,
Таўдан танып жерге өзин таслайды,
Түсирместен Мәспатшадай атасы,
Жугирип барып баласыны услайды.

барлығы

атасы

шәхәрди алып, м е ш „ т - « с е с Т ы бГ ғы Т Т " " * “
“ “ 6арЬШ
сатаы Же™ *ү™
мешит-медиресе 6„„а е т и Т о д а т Т Х ^ ^ Т ы Т Г , Г ' ™ 0
“ Л ШӨХӘРГС ПЭТШа с™"Айпарша менен атасына келип, бир нешше күн хәммеси ж п т г ^ МШ'"мүлкин КЬ,РЫК кУлға андатып,
енеси менен көрисип-жыласып жети
/
Жүрип кенегес елине барды. Ел-халқы,
жер берип, Айпарша менен Мәспатша м а қ с е т - ^ а Х а ж е а д и ™ ^ * * * * °Й
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ҚАРАҚАЛПАҚ ФОЛЬКЛОРЫ
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ҒӘРИП АШЫҚ
Қазы Мәўлик (Мэўдит Бекмухаммед улы)
(1927-жыл)
Араб имласынан көширген: А.Ҳэбибуллаев
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Рәўийлер андағ рәўийат кылурларким, Бағдад йуртыньщ Ҳәсен шаҳ исмли падшаҳы бар эрди.
Әдилликте Нәўшырўаны әдилдек өз йуртыға ҳүкимранлык қылур эрди. Әмма өмириниц йаш
орталарығачә пәрзентсизликнин дағыдын көп рәнжи-меҳнәтлер чекәр эрди. Күнлердин бир күн
Абадан исмли зайыбыны йаныға чарлап:
— Әй, ханым! Маца бу падшахлыкдын не пайда, биз еккимиз М әккейи Минәўўәреге барып ҳаж
таўабыны қылсак, калған өмиримизни Аллатағаланыц йолында чын ыкдасымыз билен өткизсек,
шайад Аллатағала бизлерниц тилегимизни мустажаб қылып перзент ата кылса, — деди.
Анда бул сөз Абаданға ҳәм макул түшти. Бу мәсләҳәт билән Ҳәсен шаҳ падшалықны тәрк
етип, орныға Әдил шаҳны отырғызып, зайыбы Абадан билән қол ушлашып йолға раўана болдылар
ўә ҳақнын йолында бир неш ә мәнзил-мәрайылларны тай кылып, ҳәр түрли машаққатларны
башларыйдын өткизип, ақыр Мәккейи Минәўўереге дақыл болып, Бәйтулланы зийарат қылдылар.
Бәндейи мусылманчылық шәртин бәжа келтирип, ҳаж таўабыны қылып, өз йуртыға қайтар болдылар
ўә йолға түшип көп ўәлайатлардын өтип, шөл-бийабанлардын ашып, бир шәҳәрге келдилер. Йол
екки тәрепке айрылды. Ол ҳалда Ҳәсен шаҳ Абаданға қарап:
— Мен падшахдыкцы тәрк етип бу йолға түштим, энди өз йуртымызға бармай, башқа бир дийарға
барып истикамәт кылып, Алланын зикри-сәнасы бирлә күн кечирсек нечук болур? — деди.
Абадан ҳәм бул сөзге разылык берди. Әлғәрез, өз йуртыға йүрмей, башқа йолға түшип, аз турып,
көп йүрип, ақыры Дийарбәкир деген йуртқа дақыл болдылар. Бул йуртныц падшаҳыға шаҳ Аббас
дер эрдилер. Ҳәсен шаҳ Абадан билән белли бир йерде истиқамәт қыла билмей, ахыр шаҳ Аббасныц
хузурыға келип, кол қаўшурып салам берип турдылар. Падшаҳ саўал қылды:
— Не кылып йүрген адамсыз ўә кайдын келип, қайда барурсыз?
Ҳәсен Шаҳ айтады:
— Әй, Шаҳым, бизлер узак жайлардын келген мүсәпирмиз. Сизниц ўәлайатьщызнын бир шетидә
өз ҳалымызға истиқамәт етсек деп, сизниц лутфы-кәрамыцыздын ҳимайат истеп келдик, — деди.
Анда Шаҳ:
— Мен сизлерниц түр-сипәтинцзге ўә тил-зибанынызға баксам, гезенде-мусапырға ухшамассызлар.
Әгәр сиз растыныздын келип, маца туғры ҳаслы-затьщызны байан етмесецизлер, сизлерге сийасат
кылурман, — деп растын сөзлемекке мәжбүр кылды.
Анда Ҳәсен шаҳ ҳаслы Бағдадий эркәнлиги, пәрзентсизликниц дағыдын падшалықны тәрк етип,
Мәккейи-Минәўўәреге барып Бәйтуллаға ҳаж таўабын бәжа келтирип, өз йуртыны ҳәм тәрк етип,
мунда дакыл болғанын бәтамамы байан кылды. Ол ҳалда шаҳ Аббас орньщан турып, тахтыдын түшип:
— Андағ болса, билдимки, сиз Бағдад падшахдығыны тәрк етип зайыбы билән ҳаж таўабын
етмекке кетгән шол Ҳәсен шаҳ эркәнсиз, — деп иззет ўә икрамлар билән кучакдашып көришип
ҳал-аўҳал сорашты ўә айтты:
— Сиз мунча алийҳиммет эркәнсиз, әмма мен ҳәм пәрзентсизликнин дағьщын көп ҳижран
шекермен, лекин сизге ухшап журъәт ете алмадым, кел енди, сизни өз орнымға падшалықка тәклийп
қылурман, — деди.
Анда Ҳәсен шаҳ:
— Әй, падшаҳы әлам, маца ўәлайатыцызныц бир пәрағат йеринде истиқамәт қылып, зайыбым
билән худаға таат-ибадат қылып отурсам бәсдур, — деди.
Алғәрез, шаҳ Аббас Ҳәсен шаҳны өз ыхтийарыға коймай өзийге баш ўәзийр етип тайынлады.
I Еккилери әдиллик билән юрт сорадьшар. Бир күни шаҳ Аббас Ҳәсен ўәзийрни ҳузуўрыға алдырып:
— Әй, ўәзийр, еккимиз ҳәм перзентсизликнин дағьщын ҳижран бәласыға гирипдардурмыз, муныц
не илажы бартурур? —деди.
Анда ўәзийр:
— Бизлер әўлийа-әнбийаларны зийарат қылып түнеп йатсак, шайад тилеклеримиз қабьщ болғай,
| —деди.
Бу сөз мақул түшип, еккилери әўлийа-әнбийаларны зийарат қылып, ахыр биринде түнеп йаггылар.
Нагәҳ тан сәҳәр шағында ўәзийрниц түшиге айан болдыким, әўлийа-пирлер келип, падшаҳ билән
ўәзийрниц қойынларыға анадын туғма йалацач екки нәрестени салып: сизлернин тилеклерициз
қабыл болып, ҳәр бирице бир перзент ата кылдық, — деп ғайып болдылар.
Ол халда ўәзийр сачырап ойғанды ўә падшаны ойғатып көрген ўақыйасын байан етти. Анда
падшаҳ:
— Әй, ўәзийр, мен хәм ошбу ўакыйаны көрип йатыр эрдим, әмма сен ойғатып йибәрдиц, — деди.
Алғәрез, еккиси бул көрген түшимизниц тәғбири раст ҳакқаный болғай деп үйлериге келип қарар
тапдылар ўә кудаға йүз мыц шүкирлер қылып, анча малларны хәйрия кылдылар. Куданыц әмири
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™ г ; а этС л падшахнын хэм’ *әзийринин хөм зайыпалары ХЭМ™
Р «—
I
не боЛ^ р 7 ШдедИМ’ зайьшалаРь м ы з ҳәмиледар турурлар. Әгер Аллатаала еккимизге ҳәм оғул берсе
Анда падшаҳ:
— Бири аға, бири ини болур.
Ўәзийр:
— Әгер еккимизге ҳәм қыз берсе не болур?
Падшаҳ:
— Бири апа, бири синли болур.
Ўәзийр:
— Әгерде биримизге оғул, биримизге қыз берсе не болур?
Падшаҳ:
— Андағ болса еккилерини жупты қылып, қуда болурмыз, - деп әҳди-пайман қылдылар
Омма уәзиир аитты:
у'
Әй, Шаҳым, бул әҳди-пайманымызны не билән дәлиллермиз? — дели
Падшаҳ айтты:
'
“ — А^ ағ боЛ^ ’ әхилнама йазаРмыз, — деп хат битиб, мөҳир басып, әҳиднаманьщ бирини Хәсен
уәзирге берди. «Ҳәр ким әгер мундын кайтса, худайныд ләғнети ақа болсын» деп әҳд қылып тарқады
Әлқысса, бу тарииқа билән күнлерден бир күн падшахньщ зағыйпасы кыз гуғды. Той-т”
қылып, қызына Ш аҳсәнем деп ат қойды. Әмма, Ҳәсен ўәзийрниқ хатыны бир уғыл туғды. Бул ҳәм
ҒО™
' а кыльш’ уғлына ҒәРиб деп ат Қ О Й Д Ы . Әрсе, арадан нешше ўақытлар өтип, мектеп йашыға
толып, мектепте окымак болдьшар. Бир-бирләрийдин мектепханаға кешикселер бийтакдт-бийарам
болар едилер_ Ғәриб бир күни уиқыда еди. Нәгаҳ ҳәзирети Ш аҳымардан келип Шаҳсәнем бирлә
п и т б б е п ™ 3 а Г Г 3 ЭЛТИП’ ҲӘР бИРИГС ҚЫРЫҚ ПИЙала шаРап беРип’ ХӘР Қзйсысыға бир хат
питиб бердилер. «Әи, балам, сизлер ашықы-ҳаққаныйсызлар», деп бир-бирине никаҳ етип, пәтийҳа
берип, «алдықызны алла ашсын», деп ғайып болды. Ғәриб ойанса, түши екен. Намаз ўақгы болышы.
урып тәҳәрет таза қылып еккиси ҳәм үйлеринде намазларын оқып, мектепханаға раўана болдылар.
. ЯГ НДИ хабарны шаҳ Аббас билән Ш аҳсәнемниқ анасы Ханымнан ешитиц. Ошбу кечә Ханым
Аооасқа зитты:
— Әй Шаҳым, қызымыз Ш аҳсәнемжан кәмалға келипдур, аны кимге берурмиз? — деди.
Анда ш аҳ:
- Әй, Ханым, бизлер Ҳәсен ўәзийр бирлә хат питиб, мөҳир басып, әҳд қылған едик, ўәзийр
эрсе дүньиадын өтти, енди бу иш ниц мәсләҳәтини өзиц билурсен — деди
Анда Ханым:
- Сиз көп ўақыйаларны билерсиз, өзициздек падшахдарнық қызыны өз йетимиге бергенини ҳеш
көргенмисиз, бу иш бизнин ҳаслы-нәсабымызға дағ келтирмес ме, шу еди ме сизиц мақсудыцыз?
у ә иәне аитты:
- Шаҳсәнем Ғәриб бирлә мектепханада ышқы-муҳәббетке гириптар болып, ҳәр түрли ойынлар
қылурлар емиш, деген тағна сөзлер кулағымызды қәўмәтке келтирди — деди.
Р
Бу сөзге падшаҳ дәрғәзеб болып:
- Андағ болса, қызымызны Ғәрибке бермесмиз, сен ҳәм Ш аҳсәнемни бу күннен башлап
мектепханаға иибермегил — деп мәҳкем тапшырды.
Эрсе Ш аҳсәнем ерте билән турып мектепке кетмек болды. Анасы:
— Әй, Ш аҳсәнемжан, қайда барурсац? — деди.
Шаҳсәнем:
— Мектепке барурман, — деди.
Анасы:
- Ш аҳсәнемжан, ецди сениц мектеп ўақгыц өтиптурур, башқа ҳөнер бирлә машғул болмағын
кереқдур, — деп, мектепханаға йибермеди.
Эрсе Ш аҳсәнемниц дийдеси гирйан, сийнеси бирйан, ақлы ҳайран болып, анасыға йалбарып
бир сөз аитты:
у
— Ешит мениц арзым, ҳүрметли ана,
Ана, мен дәртлини йандырма бойлә,
Қ
^ммишәм мен қана-қана,
Ана, мен дәртлини йандырма бойлә.

Қатарда йүк шекмегенни нар деме
Шөлде лашын қалдырғанны шер деме,
Намысын тутмаған ерни ер деме,
Ана, мен дәртлини йандырма бойлә.
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Қолымда пийала қанымға толсын,
Ышқында гүл йүзим сарғарып солсын,
Күйип-йанып үстиханым күл болсын,
Ана, мен дәртлини йандырма бойлә.

Бир маца йетипсиз әўлийа түнеп,
Мени ҳәлак етип, өлтирме кыйнап,
Имтихан әйлейип, ышқымны сынап,
Ана, мен дәртлини йандырма бойлә.

Бармағымда йүзик тилла кашлыдур,
Ишимде от йанар, көзим йашлыдур,
Рәҳим әйле анажан, қара сашлыдур,
Ана, мен дәртлини йандырма бойлә.

Кеше-күндиз йалбарурман Ҳәбийбә,
Сырым айтма дәрдим билмес тәбийбә,
Ш аҳсәнем дер: мен кетермен Ғәрийбә,
Ана, мен дәртлини йандырма бойлә.

Әмма, анасы Ш аҳсәнемниц сөзине баўәр кылмады. Ш аҳсәнем зар-зар йығлап, арамы-кдрары
кзлмай, анасыға кдрап йәне бир ғәззел айтты:
— Зулмыц билән қапа пәлек,
Яр узақ кешти ҳалымыз,
Бизни йардан айра салдыц,
Пәлек бузды ықбалымыз,
Отка йақып Ибраҳимдек,
Мүнәжжим ашты палымыз,
Жәпа билән нара салдьщ.
Бизни бахты қара салдьщ.
Буздырып өмирим ғыштыны,
Гездирип жаҳан гәштини,
Сындырып муҳаббет киштини,
Бизни бу хунхора салдыц.

Ш аҳсәнем дер, болдым гәда,
Ғәрибиме жаным пида,
Мен нәйлейин қәдир куда,
Ғәрибимдин айра салдьщ.

Жапа билән пурхун етип,
Көзде йашым жәйҳун етип,
Бизни Ләйли-М әжнүн етип,
Қызыкды базара салдыц.

Сәнем истәр өз рәпийғын,
Ҳәр ким билмес ышқ тарийхын,
Маца урып ғәзеп тыйғын,
Йүрекиме йара салдыц.

Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзни тамам етип айтты:
— Мен айралық ҳижринде мунша йығлап бийқарару бийарам болубман. Ғәриб ҳәм мен йанды
күйерму йа күймесму, — деп бармағыны тишлеб, анша йығлаб көп бийтакат болып, сабру-кдрары
қалмай, «анам рухсат бермесе ҳәм мектепке барып болған ўақийаны Ғәрибке айтмасам ҳәлак
болурман» деп, «Ғәрибжан ҳәм не ўахийа барын билмей ўәдеге ўапа етмеди деп мендин көнди
суўышур» деп мектебке рәўана болды. Әмма, Ғәриб хәм ертеден турып мектепке барып эрди.
Шаҳсәнем кашан келур деп йеки көзи төрт болып йолға қарап телмирип олтурды. Шаҳсәнемдин
ҳеш намыў-нышан болмады. Ол ҳалда Ғәрибнин тақаты кетип, «ўа, дарыйғ, йарымға не ўақыйҳа
болды» деп зар-зар ағлап бир сөз айтты:
— Қалмады тәнде дәрманым,
Неге егленди, келмеди,
Ышқ отына күйди жаным,
Неге егленди, келмеди.
Келермен деп ўәде етти,
Келер мүддетийдин өтти,
Ертедин чашгәҳге йетти,
Неге егленди, келмеди.
Бу дәрт, билмен, не дәрт болды,
Янды йүрәким, пәрд болды,

Көзим йолында төрт болды,
Неге егленди, келмеди.
Я биреўдиц пәндин алды,
Я бир ғайры билән болды,
Я бир йаўыз жерде қалды,
Неге егленди, келмеди.
Дәртли кул истер тәбийбин,
Ҳеш кимсе тапмай ҳәбийбин,
Сәнем йығлатып Ғәрийбин,
Неге егленди, келмеди.

Әлқысса, ошбу ҳалда Ш аҳсәнем ҳәм ҳәзир болып, Ғәрибнин бу наласын ешитиб, ишкери
кирмекдин илажын таппай, мектепхананыц есигинде турып бу муҳаммести оқьщы:
— Булбили бийчарасен, гул ышқьща пәрйад қыл,
Ашықый сәркәште болсац, уйқыны бәрбад қыл,
Тынмайын шаму-сәҳәрлер дад илә бийдад кыл,
Бир имарат әйләбан ышқ үйини абад қыл,
Жан моллам, бир заман шул йарымны азат қыл.
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ҲәР ™ ши мундағ бәлалар бирлә болса бийшумар,
Қалмағай жаныида аныц зәрре й а щ ы ғ ықтыйар, ’
Титрәшур симабдек бу тәнде жаным бийқарар,
Ярымыз мектепте болса, биз бу йерде интизар,
Жан моллам, бир заман шул йарымны азат қыл.
Қоймады өз ҳалыма бу чархы кәж дәўран мени,
Хджр дәштиде қуиындек қылды сәргәрдан мени,
Жаным алмай қоймады бу дәрди бийдәрман мени,
Ышқ апаты қылыбдур бийсәриў саман мени,
Жан моллам, бир заман шул йарымны азат қыл.
Билмедим ҳижран шәбинде суд илә нуқсанымны,
Тыйғы бийдары пәлек йерге ағызды қанымды,
Титрешур көкте мәлеклер ешитип әпғанымды,
Жан шықмасдын бурын келтир, көрейин йарымны,
Жан моллам, бир заман шул йарымны азат қыл.
Бир муғаллим сен заманый шәҳр ичинде бакәрәм,
Дәргаҳыцға йүз қойып йарым ўисалын истәрәм,
Ш әккер орныға мақа тирйәк ичирди дәрди ғам,
Телмурип мисли гәдадек йарын истер Шаҳсәнем,
Жан моллам, бир заман шул йарымны азат қыл.
^ п ? п КЫССа’ Шаҳсәнемнин бу пәрйадыны ешитиб, молласы муҳтәбәр болып пикир қылдыким:
буларда мурадына иеткерейин деп, мектеп уғланларын азат қылып айтгы:
о и , Ғәриб, сен сабағьщны не ушын билмессец?
Анда Ғәриб қапалық билән дем урмады.
Анда молла айтты:
Әй, Ғәриб, сен менин саўалымға не ушын жаўап бермессец?
деп қәҳәрленип мектепханаға
салып, ешикни мәҳкем кылды.
Анда Ғәриб айтты:
- Бурын эшитур эрдим, «куда урғанны пайғамбар ҳасасы билән түртер» деп Шул сөз оаст екен
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әриб билән Шаҳсәнем пәлеқдин шикайат қьшып бир сөз айттылар.
Шаҳсәнем:
Ғәриб:
— Қулақ салып ешит Сәнемниц арзыны,
— Бир тағна сөз билән нешик қашарсан,
Сиздин, биздин дәўран өтти, Ғәрибим,
Ашық болсан; күйип-йанып өшерсен,
Бизге салды жудалықньщ жәбирини,
Өз айбьщны өзид нешик ашарсац,
Айралыққа нәўбет йетти Ғәрибим.
Сабыр әйле, сонында ўисалы бардур.
Ғәриб:
— Жуда түштим дейиб ғамлы болмағыл,
Менменликнин акьгр заўалы бардур,
Айралық дәртинен гүлдек солмағыл,
Бу кемликнин акыр кәмалы бардур.
Шаҳсәнем:
— Қайдағы кәмалдур, қайдағы ўисал,
Иығлап өтсек керек анша маҳы-сал,
Хош бол, хатирьщға әйлеме мәлал,
Шум рақийблар әмди туйды Ғәрибим.

Шаҳсәнем:
— Сабыр билән питмес сенин бу ишин,
Тәғбири терис болур бул көрген түшин,
Эмди ғам-қайғыға қалур бу башьщ,
Келген дәўлет қушы ушты, Ғәрибим.
Ғәриб:
Ашық болмас көп ҳунаба йутмаса,
Машуқ болмас бағрын пара етмесе.
Әгер пийрлер бизге йалған айтмаса,
Бизге бир ашылған ығбалы бардур.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Шаҳсәнем:
— Сизни, бизни йеткермесе ўисала,
Йүз дөндирип кетме бойлә қыйала,
Бизлерни йеткерип бақып кәмала,
Пәлек сырымызны ашты, Ғәрибим.

Шаҳсәнем:
— Сәнем айтар, мениц сөзим йетмесеқ,
Өзге елге барып ўатан тутмасац,
Мени бир кешеде алып кетмесец,
Пышақ үстиханға тийди, Ғәрибим.

Ғәриб:
— Қайғыны көп шексеқ меҳнәтин артар,
Ялғандур бу сөзлер, тәғдийра тартар,
Айралықтыд тыйғы бағрымны йыртар,
Ҳәр кишинин йүз мьщ қыйалы бардур.

Ғәриб:
— Ғәриб айтар, бу сөзлерни демегил,
Йүрәкиме йүз мыц дәртни қоймағыл,
Айра түштим дейиб қайғы йемегил,
Әзелде бир қысмет боланы бардур.

Әлқысса, бу саўалы-жаўабны айтышып болғандын сон Шаҳсәнем:
— Әй, Ғәрибим, мендин ўәде қылған посаларынны алғыл, — деди.
Анда Ғәриб:
— Әй, достым, ол әҳди мәжазый эрди, имди әҳди ҳақыйкатқа айланды. Ҳәзир әлиндин шарап
иштик, енди поса алмак раўа емес. Куда мияссар йетсе, айш ы-ишретимиз бәхабардур, — деп
Шахсәнемге тәселле берип, еккиси ўәделешип үйлериге бардылар. Анасы Ғәрибни көрди. Хатири
пәрийшан, көнди мисли шийшедек сынған, ренки тақыйр тапмыш, тәни қүлпетте, жаны мәҳнетте,
көп рәнжи әлам қайғыда. Анасы уғлыны бу ҳалда көрип, ҳалыны сорап, анасы билән Ғәриб бирбирлериге еккиси саўал-жаўап айтьппғаны:
Анасы:
Анасы:
—
Уғлым, неш ик ҳалыц қарап болупдур,
— Көндин сенин шийше киби сыныкдур,
Ҳалыц көрип бағрым кәбаб болупдур,
Уғлым, не себепдин мәлул болурсан?
Көп қайғы мәҳнетте бийтап болупдур,
Менин бағрым қанлар йута каныпдур,
Уғлым, не себептин мәлул болурсац?
Уғлым, не себепдин мәлул болурсан?
Ғәриб:
— Каабам, бу күн ести айралық жели,
Ғам шекмейин көндим неш ик шад олсын,
Ашылмайын бу күн бағымньщ гүли,
Казан урды, көцлим нешик шад олсын.

Ғәриб:
— Ғам-қайғы ҳәсиретте йүрип, күлмедим,
Көндимде сабрым йоқ, ләрзандур тәним,
Мектеп ишре келмес болды Шаҳсәнем,
Айра түштим, көцлим нешик шад олсын.

Анасы:
— Сени көрип менин шадлығым қашты,
Бағым ишре қонған бүлбилим ушты,
Башыца не ғаўға, не ҳәсирет түшти?
Ялғызым, не себеп мәлул болурсац?

Анасы:
— Ғам шекмегил башыц ашаға салып,
Ғамгүн болсац кетер дәртиц қозғалып,
Хошҳал болғыл, берем йарыцны альш,
Уғлым, не себептиц мәлул болурсац?

Ғәриб:
— Мектеп ишре мениц келмеди йарым,
Көндим ренжип, кетти сабрыў-қарарым,
Анажан, анлағыл бу аҳыў-зарым,
Көнилде әлам бар, нешик шад олсын.

Ғәриб:
— Ғам шегермен, қызыл гүлим солыпдур,
Шаҳы Аббас мәсләҳәтлер қылыпдур,
Ш аҳсәнемни бизге бермес болыпдур,
Емди нетиб мениц көцлим шад олсын.

Анасы:
— Сенин ренжигениц көрмесин көзим,
Сенсен менин айым, кеше-күндизим,
Мәдарым, қуўатым, уғлым-йалғызым,
Қозым, не себептен мәлул болурсац?

Анасы:
— Шаҳ әйлеген болса бу мәсләҳәтни,
Сизлерге қылалмас дағы-пурқатны
Бардур Ш аҳ тилийдин мөҳирли хаты,
Алып берурмен, нечун мәлул болурсац?

Ғәриб:
— Анажан, рәҳим етип сорасац ҳалым,
Көндим мьщ қайғыда, йокдур мәжалым,
Ҳижранда бүкилмиш бу қәдди далым,
Көнилде кайғы бар, нешик шад олсын.

Ғәриб:
— Мен йығларам қара бағрым дағлатып,
Ярым билән айралықны чағлатып,
Сәнем келмес болып кетти йығлатып,
Енди неге мениц көндим шад олсын.
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Анасы:
— Абадан дер, сениқ ишиц етермен,
Емди егленменем, шахқа кетермен,
Бермес болса берген хатын тутарман,
Уғлым, не себепдин мәлул болурсан?

Ғәриб:
— Ғәриб айтур: андын башқа ишим йоқ,
Ҳәмдемим Сәнемим, тецим-душым йоқ,
Сәнемни көрмесем зәрре хошым йоқ,
Көндимде раҳат йоқ, нешик шад олсын.
Әлқысса, бу сөзни айтышып болғандын соц анасы:
- Әй, Ғәрибжан, ғамгун болма, йарынны алып берурмен, — деп шаҳға йүриш қылды. Шахнын
бәргаҳыға барып айтты:
— Әй, Шаҳ! Ўәдеге ўопа бар ма?
Анда падшаҳ айтты:
— Не ўәде турур?
Анда Ғәрибнин анасы:
— Әй, Шаҳым, Ш аҳсәнемни Ғәрибке бермек ушын ўәде қылған эркәнсиз, емди еккисин қошмақ
керек, кәмалға келипдурлар, — деди.
Анда Шаҳ:
— Ўәде қылғаным йоқтурур, — деди.
Ол ҳалда Ғәрибнин анасы бахшийда етип тилиндин мөҳир басып берген хатны чықарып берди.
Эрсә падшах дарқәҳәр болып Ғәрибниц анасын қуўлатты. Әмма Ҳасен ўәзирниц шәҳәрнин
ташқарысыда бир бағы бар эрди. Ол бағ зыйада, хош ҳаўа, мунаққаш лағлы ўә жәўаҳирдин бинйад
болған эрди. Булар ол бағда қарар қылды. Әмма Ғәрибнин бир неше хеш-әқрабалары анасыньщ
алдыға келип:
— Әй, бийбим, Ғәриб сизниц алдыцызда турса, шаҳ Аббас муны өлтирер, Ғәрибни бизлерге
қошып йибериц, алып кетәли, — деди.
Анасыға ҳәм бу сөз мақул болып, ыразы болды. Олар Ғәрибни бир узақ шөлге алып барып
падабанлыққа салды.
Әмма, Ғәриб бийшара бир нешше ўақыт падабанлыққа машғул болып, бир шопан бирлә дост
болды. Әмма, күнлерден бир күн падабан болғаныны ҳисап қылса, беш йыл болыпдур. Әмма,
Шаҳсәнемни йад қылып зар-зар йығлап, ошбу шопан жорасыныц йаныға келип:
— Әй, жора, Дийабәкирде йарым бар эрди, мен бу падабанлыкдын қутыла билмедим, бу паданық
игәси малыны мендин алмады. Мен қутылып йарымныц сорағына барсам, — деди.
Анда шопан:
— Бу паданы күнде бир-еккисини бийабанға ташлап кетсец, паданы сендин алур, —деди.
Анда Ғәрибке бу сөз мақул болып, Шаҳсәнемге йетә билмедим деп зар-зар йығлап бир сөз айтгы:
— Беш йыл болды, айра түштим йарымдын,
Илажым йоқ, йарға бара билмедим,
Ҳешким келип хабар алмас ҳалымдын,
Илажым йоқ, йарға бара билмедим.
Аты Ш аҳсәнемжан, сөзи мазалы,
Сөзлегенде шийрин тили сәналы,
Бармакдары буғын-буғын қыналы,
Илажым йоқ, йарға бара билмедим.
Беш йыл болды, мен келмишем бул йана,
Сәнемни көрмегим болды гүмана,

Пырақындын қан йығладым замана,
Илажым йоқ, йарға бара билмедим.
Беш йылдур, сийнемде көпдур әрманым,
Шығар болды енди тәнимдин жаным,
Кеше-күндиз сенсец пикирим, қыялым,
Илажым йоқ, йарға бара билмедим.
Ғәриб айтар, тилимдедур сәнаҳым,
Разьщурман ҳәрне қылса қудайым,
Сәнемжандур ҳәрне менин хошгәҳим,
Илажым йоқ, йарға бара билмедим.

Әлқысса, Ғәриб ҳәр күнде пададан бир мал, екки мал ташлап келип эрди, ўа бир неше күндин
соц мал игәси келип көрдиким, малыныц йарымы йоқ болыпдур. Көндине келди, бу малны йахшы
бақмайдур деп Ғәрибни куўып йиберди. Ғәриб йолға түшип, қудайтаалаға йүз мьщ қәтере игүкир
етип, «Әй бар худайа, йарымға сөзим йеткер» деп бир сөз айтты:
— Бир йаратқан қәдир қуда,
Өзиц еткер йарға бизни,
Тилимдедур зикру-сәна,
Өзиц йеткер йара бизни.

Ҳақныц йолында рәҳбәрлер,
Ҳызыр Ильяс, йа пайғамбер,
Баҳаққы Ш илтен сәрўәрлер,
Өзиц йеткер йара бизни.
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Көзде йашым ағар сөйлән,
Қысмет бизге болды бөйлән,
Баҳақ әўўел Ш аҳымәрдан,
Өзиц йеткер йара бизни.
Кәпирлерге оғын атан,
Жәзийрада ўатан тутан,

Баҳақ Қутуб илә Ш илтен,
Өзиц йеткер йара бизни.
Ғәриб дер, недур гүнаҳым,
Тилимде бардур сәнаҳым,
Әўел ахыр бир қудайым,
Өзиц йеткер йара бизни.

Әлқысса, Ғәриб Д ийарбәкир ўәлайатыға келди. Ш аҳсәнемни излеп мектепханаға барды,
Шаҳсәнемни тапмады. Ақыры балалардын сорады. Алар айтты:
— Шаҳ Аббас Ш аҳыдәриз деген жайда көшки салдырып, кы ры қ кәнизеги билән Ш аҳсәнемни
авда қойыпдур.
Ғәриб Ш аҳсәнемни излеп ол көшкке барыўды ықгийар қылды. Әмма, Ғәриб йолда қуррандоз
кемпирге душ келип, қурра салдырды. Қуррандоз:
— Иншалла, Ш аҳсәнем сеники турур — деди.
Ғәриб хошўакыт болып, қуррандоз кемпирге қарап бир сөз айтты:
— Мамажан, йолдын адашдым,
Мени бу күн йолға салғыл,
Ләйли дейип йолға түштим,
Мәжнүн киби шөлге салғыл.
Яр ушын тынмай йанаман,
Гәх туташып, гәҳ сөнемен,
Бир жекке қалған сонаман,
Мурғызарлы көлге салғыл.
Нәйлейин әшретнин шағын,
Гүлшан ет бүлбилниқ бағын,

Ақ сийнеме салды дағын,
Тәр ашылған гүлге салғыл.
Кецеш бер адашкан қулға,
Қошылмадым йарым билә,
Кәрўаным кетти шөл билә,
М ени бир мәнзилге салғыл.
Ғәриб дийерлер атымны,
Изҳар етейин затымны,
Ешит мениқ пәрйадымны,
Мени йарым билә салғыл.

Әлқысса, бу сөздин соқ қуррандоз ене қурра салып айтгы:
— Әй, Ғәриб, сен барып Ш аҳсәнемниқ бағындағы бабаға йетим болсақ керек. Ол бағбан билән
шәмен бағлап, Шаҳсәнемге барсац керек. Андын соқ Ш аҳсәнем ол ш әменни танып, шарбакқа
келип сениц билән мурад ҳасыл кьшса керек.
Анда Ғәриб бу сөзни кабыл қылып, үйиге келип, анасына көрген ўә ешиткенлерин бир-бир
байан қылып, анасыдын рухсат алып, Ш аҳсәнемниц Шаҳьщәриз деген йердеги бағына тәреп рәўана
болып, нәгаҳ Ш аҳсәнемниқ шарбағына йетишти. Ш арбақнық ишине кирди. Көрсе, бир бағбан баба
гүллерни сәйир қьшып йүрер. Анда баба айтты:
— Әй, уғлым, бу бақка қуш кирсе кднаты күйер, қулан кирсе туйақы күйер, неш ик жандын
тойған кишисеқ, не қарадық, бу ерге келдиқ?
Анда Ғәриб айтты:
— Мен бир йетим бәшшемен, белгили барар йерим йокдур. Уғьшсызға уғьш болурман.
Бағбан:
— Андағ болса, мақа уғыл болғьш, — деди.
Эрсе Ғәриб бийшара қабьш қылды. Бағбан Ғәрибни үйигә алып барды. Хатыныға айтты:
— Әй, кемпир, сақа бир уғыл тапып келдим.
Кемпир бу сөзни ешитип йеридин сачырап турып, қатгы-қутты нанларны Ғәрибниқ алдыға
қойды. Ғәриб ҳәм бу нанларны суўық суўға салып, өлмесдек нәҳар қылды. Эрсә, Ғәриб йелипйүкириб ниҳалларға пәрўаз қьшмак билән бола берди. Бир күни үйге келди, көрсе, атасы үйде
йоқгурур. Аналығыдан сорды:
— Атам қайда? — деп.
Аналығы айтты:
— Бәҳәр болып, гүллер ашылыпдур. Атақ Ш аҳсәнемжанға шәмен бағлап алып барур, — деди.
Анда Ғәриб айтты:
— Мен барып гүллерни тамаша қьшсам не болур эркән? — деди.
Анда аналығы:
— Барсақ бар, мен ҳәм сениқ билән барурман, — деп йеккиси бағқа барды.
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ош §^
Лналығы бағбанға:
— Ғәрибжанга ҳәм гул бергил, шәмен бағласын, — деди
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— Өзим бағладым.
Шаҳсәнем:
— Ыраст айтғыл, — деди.
Йәне баба:
— Өзим бағладым, — деди.
к о й ^ РеБаб“ а й ™ : 6е
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ДеДИ' Шахсөнем 6абаиы Ра™ н ы айгнаслыш

- д7 лиЯ' МӨЛ“ЙКа' РаСТЬМНЫаЙТСаМ’ бИР Йетм 6эшшэ еа1сла" «
Шаҳсәнем:

шунын бағлаған шаменщур,

— Енди нгундағ етип алып келгил, — деди
нш„“ : ? и Г Г ;Иб ™
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Шахсәнем хаираны-сәрасийма болып ол хатны альш окыды, бу

Кулақ салып ешит менин арзымны,
Заман-заман бетер болдым дәрдиндин,
Нала шектим пырақында ҳижриндин,
Қанлар йығлап өтер болдым дәрдиндин.
Бағманыца хызмет, мәҳнет етермен,
Билмен, мақсуўдыма қачан йетермен,
Бу дәрд илә башым алып кетермен,
Өзге елге кетер болдым дәрдиндин.
Ғәрибликте ҳеш ким келмес қашыма,
Рәҳим әйлемес көздин аққан йашыма,

Әжел йастығыны қойып башыма,
Биймар болуб йатар болдым дәрдиндин.
Ш әмен бағлап нама йазып йибердим,
Оени деи дунйадын йүзим дөндирдим.
Раҳат шырағыны урып сындырдым,
Бийганалық етер болдым дәрдиндин.
Киши билмес мениц ҳаслы затымны,
Сендин өзге ҳешким билмес дадымны,
Ғәриб қул қойдылар мениц атымны,
1ШҒ болдым д^
ди„дғш.
Саца дадым „айтар
дәрдиндин.

Әлқысса, Шаҳсәнем бу ғәззелни окып бийтақаты-бийарам болып, ҳасби-ҳалыға бир сөз айтты:
— Бәхәо
Бәҳәр боллы.
болды, ггүл
ачылды
у л ачыллы.
Әжел сақыйсы мәй тутты,
М ениц гүлим ашылмасму,
Кепин тоным пишилмесму.
Бүлбүлдин пыған сачылды,
Мендин пыған сачылмасму.
Ш ырағым бийғубар болды,
Гүл теграсын зағлар алды,
Хабарым йоқ бәҳәр болды,
Гөззал йарым ғайры болды,
Ш әменлер лалазар болды,
Енди шарап ишилмесму.
Ғәрибимдин хабар болды,
Кәрам йолы ачылмасму.
Шаҳсәнем дер, өмирим гүли,
_ „
„
К елди муҳаббетлик йолы,
Дәулетлиден дәулет кетти,
Ашыдды бағларныц гүли,
Рақыбларға нәўбет жетги,
Мениц гүлим ашылмасму.
Әлқысса, Шаҳсәнем бул сөзди айтып йығлап олтурыб эрди. Ақша Ш аҳсәнемниц устине йетип
келди. Көрсе, Ш аҳсәнемниц көзинде йаш, бағрында таш, кеўлинде йардыц дағы, қолында жипек
орамалы, көзи нәмли, жаны ситемли, мыц қайғылы-ғамяы олтурышур. Анда Ақша айпы ким '
- Әи Сәнемжан не ушын йығлаб олтурсен? Сырыцды маца байан қ ы л ғы л ? ^ д е д и
да Шаҳсәнем Ақшаға ҳалы-зарыны бир-бир байан қылып, зар-зар йығлап, бир сөз айггы:
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— Ақша, саца сыры-ҳалым сөзлейин,
Ярдын гүли кедци, өзи келмеди,
Башымдын кешкенин байан әйлейин,
Ярдын гүли келди, өзи келмеди.

Ҳижринде йүреким йара болыпдур,
Яқам чәк болубан пара болыпдур,
Билмен, неден бахтым қара болыпдур,
Ярдыц гүли келди, өзи келмеди.

Қапа пәлек бизди кылмай ҳәмхана,
Өзи келмей, гүли келди ғайбана,
Менин ушын жетим болыб бағбана,
Ярдыц гүли келди, өзи келмеди.

М ениц йарым Ҳәсен ўәзийр уғлыдур,
Муҳаббетлер бир-биреўге бағлыдур,
Атамныц жәбиринен бағрым дағлыдур,
Ярдьщ гүли келди, өзи келмеди.

П әлек ишрет ниҳалымны қайырды,
Гәзеп билән мени йардан айырды,
Билмен, йарым тәцри кимге буйырды
Ярдыц гүли келди, өзи келмеди.

Ш аҳсәнем дийерлер мениц атыма,
Яратқан бирубар, жетгил дадыма,
Бир аҳ урсам пәлек йанар отыма,
Ярдыц гүли кедци, өзи келмеди.

Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзди тамам қылып, шәмендеги жазылған сөзлерди Ақшаға байан қылды.
Анда Ақша:
Әй, Ш аҳсәнемжан, бу сөзди ҳешким билмесин, Хожа бағманды мунда алдырып, йолларны
қадаған йеттирмек керек. Ғәрибден бөйле хабар болған болса, бағқа сәйирге шығып бир хабар алмақ
керек, — деди.
Бул сөз Ш аҳсәнемге мақул түшиб, дәрҳал кәнизлеринин бирини йиберип Хожа бағманны
ҳүзирине алдырып:
Әй, баба! Бу күн бағ әтирапыны қадаған етип, бағ ишлерин әресте қылғыл. Кәнизлер бирлен
ерте турып бағқа сәйирге барурмыз, — деди.
Баба «Әжеп болур» деп келип, бағ әтирапларыны қадаған етип, бағларды әресте етип қойды.
Ғәриб бийшара бу ишлерден хабардар болып, хошўақыт, қуррам шад болып, «йарым бағ сәйлине
келур» деб бир сөз айтты:
Енди көнил қойма қайғу-қулпәтә,
— Бағ игәсы бағын қадаған етмиш,
Гүлсәнемжан бағ сейлине келадур.
Мениц йарым бағ сейлине келадур,
Гүллерниц шахына бүлбиллер қонмыш,
Сәнаўбар бойыны көрип йығлама,
Шаҳсәнем қыз бағ сейлине келадур.
Тоты, көп өзинни сөзә шағлама,
Сәрўи сүмбил сачыц дара бағлама,
Нәркис көзиц апгып қыя бақмағьш,
М ениц ярым бағ сейлине келадур.
Сәрўи шәмшад турып көкке шықмағьш,
Дағы ҳижран бу күн бағрым йақмағыл,
Ш аҳсәнемжан бағ сейлине келадур.
Ғәриб дийер, бу күн бағбанлық етиб,
Айралыкдыц тыйғы бағрыны тилиб,
Сәнәўбар баш игип келгил хызметә,
Ашығыньщ бағда турғанын билип,
Кәж болып ығбалым бу күн қылўәтә,
М ениц йарым бағ сейлине келадур.
Әлқысса, Ғәриб бу сөзин тамам етип, өзи гүллердин арасына пинҳан болып йатты. Нәгаҳ
Шаҳсәнемжан кәнизлер билән қәдем мүбәреклерин бир-бир басып, бәнд ҳәйкеллерин гәрденине
асыб, көцли хош уруб, дәрьядек ташыб, секирип бәленди-пәслерден ашып, ахуўлар йанды қыяқыялар бақып, көргенниц иши-баўырыны йақьш, бағ ишине кирип, сәйри-сапаға машғул болып,
кәнизлер ҳәр қайсысы бир тәрепке кетдилер. Нәгаҳ Ғәрибин пинҳан болып йатқан ерине қаршы
йүрди. Ғәриб өзин билдирмей гүл арасынан қашып шығьш бағдыц ортасындағы ҳаўызға өзин ташлады,
«нәгаҳ кәнизлер билсе, бизлердиц сырымыз паш болур» деп пәҳим етти. Шул ҳалда Ш әҳсәнемниц
көзи Ғәрибке түшиб, ҳаўызға қараб йүгирди. Ғәриб Ш аҳсәнемнен уялып, либасын қолыға алып,
ҳаўыздан чықыб қашып бағныц бир узақ йерига барыб, сәрўи ағашыныц үстине йашырынып олтурды.
Ш аҳсәнемжан бағ иш инин ол йан, бул йанын ақгарып Ғәрибден ҳәм дәрек тапмай, «ўа, дарийғ,
шунқар қушымны тапып эрдим, йәне қачырдым» деп өз ҳәсби-ҳалына бақып бир сөз айтты:
— Ушырдым шуцқар кушымны,
Ҳеш бир йерде турары йоқ,
Ўа ҳәсирета мәҳўешимни
Тапмағанша қарары йоқ.
13— Карақалпак фольклоры

Кашты бул дәўлеттин қушы
Ақтарарман йазы-қышы,
Дәрегин билмес ҳеч киши,
Бир мәнзилде турары йоқ.
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Мен истермен йарым келсе
Келип ғамлы көнлим алса,
Шум рақиблер хабар берсе,
Еккимизни қойары йоқ.

Қазанлар урсын бул бағы,
Бу суҳбеттиц бәрары йоқ.
Сәнем билмес сағы солын,
Ғубар алды жүрер жолын,
Бирле тутсам йарым колын,
Бу көндимниқ ғубары йоқ.

Бизә бәрше адам йағы,
Кимге айтай көцил дағы,
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— Әй, Шаҳсәнемжан, неге ағларсец? — деди.
Анда Шаҳсәнем:
А к ^ а р "Г

Бағнын б„р тареп„„е„

- Д' 6 Бн^еабрыў-бийкарар болып,

- Келгил Акша, бийғам башым,
Ғамхана болды, нәйлейин,
Енди бу күн ашна йарым,
Бийгана болды, нәйлейин?

Менин бағрьш отка йа|1ЬП|
Бирйана болды, нәйлейин?
Янылдым айтар сөзимни,
Зағпәр еттим гүл йүзимни,
Яша толдурдым көзимни,
Гирйана болдым, нәйлейин.?

Мен келдим оны сорағлап,
Йүрекимни отқа дағлап,
Ол қашты меннен йырағлап,
Пинҳана болды, нәйлейин.

Ш аҳсәнем дер, сийнем йара,
Сыйындым сыдқы иле пийрә,
Мен келдим йарға инанып,
Ярньщ көнли өзге йерә,
Ол қашты ўәдеден тонып,
Әйаиа Ьолды, нәйлейин?
қысса Шаҳсәнем бу сөзден сон бийсабрыў-бийкарар болды. Анда Ақша- ьиисабыр болма, бағларды сәйир етәли. Шайад бир йеоден дәпек тапгяйоиг?

Садағац болайын гүл йүзли йарым,
Аманда болғайсац та мен келгенше,
Қәдди-қәмат, ләби ш әкәр нигарым,
Бақарман йолыца та мен өлгенше.
Ғамзац оғы тийди, төкти қанымны,
Шум рақиблер туйса бузар шанымны,
Алладан разыман алса қанымны,
Сендин қалып башқа билән болғунша,
Көзлерим тойғанша көрсем йүзицни,
Перий мисли бәшәр дерлер өзицни.

Мәжнүн болыб гезип дағу-дүзицни,
Иүрсем керек тәнде жаным қалғунша.
Ҳайран болып, йарым, болма бийқарар
Мен ҳәм сениц йүзиц көрмек интизар,
Мен уйалып қаштым, болғыл хабардар,
Сабыр әйлегил либасларым кийгенше.
Ғәриб йығлар ошбу дарахт үстинде,
Шум рақиблер айралықныц қастында,
Ышқ шарабы бардур йарым дәстинде,
Нуш әйлерем таки қанып тойғанша.

— Көрдим, екки перий келуп
Әжеп сәллана-сәдлана
Р’
Ашығыньщ көнлин алур
Келур сәллана-сәллана.

т™*™
„
^ ағалы
га б и .
СЛер сәллана-сәллана.
Екки пәрий ҳәмдам

Он төрт кешелик ай киби

Бир-биридән нусқа алыб,

Ҳүсни дәўлетли бай киби,’

Ккелер
еТ п сәллана-сәллана.
К° ЛЫН СЗЛЫ6,
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Бири гүлдур, бири ғунша,
Ҳеш қайсы йокдур Сәнемшә,
Тамашалар айтып Ақша,
Келер сәллана-сәллана.

Ғәриб ашық дер атыны,
Тәқри берсин мурадыны,
Бизге салыб ышк отыны,
Келер сәллана-сәллана.

Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам еткенше Ш аҳсәнемнин көзинде йаш, бағрында таш, йақынлаб
йстип келди. Анда Ғәриб Шахсәнемге хошемет берип, йәне бир сөз деди:
Үстине кийгени ала,
— Боз думанлы дағлар ашыб,
Бири кетен, бири лала,
Сәнем аҳыў-марал келди,
Ақ қолларын сала-сала,
Ышкынық дәрйасына түшиб,
Сәнем
ахыў-марал келди.
Сәнем ахыў-марал келди.
Таланды өмирим, таланды,
От тутақып, бағрым йанды,
Бақшаны төрт-беш айланды,
Сәнем аҳыў-марал келди.

Қәдемлери баш үстине,
Қурбанәм чәшми-бәстине,
Мүриўбет әйлеп достына,
Сәнем ахыў-марал келди.

Ғәриб ашық демес йалған,
Кдлы бардур ҳәр йүзинде,
Өмиримизге салма талан,
Көрген адам болар бенде,
Сәрўи ағашқа кел долан,
Жамалы йоқдур ҳеш кимде,
Сәнем аҳыў-марал келди.
Сәнем аҳыў-марал келди.
Әлқысса, бу сөз үстинде Ғәрибнин қашына Ақша билән еккиси йетип келди. Анда Ғәриб
Шахсәнемге қарап йәне бир-еки кәлийма сөз айтты:
Өлик тәнге жан саладур
— Бағын ишрә бағбан болсам,
Қымырлатсан ләблеринни.
Терсем таза гүллеринни,
Аллам сизни хоп йаратмыш,
Қушсам нәзик беллериқни.
Мени сорсан, ошбу ерде,
Сырынны айтма нәмәртке,
Ак йүзине тутма пәрде,
Сорсам шийрин тиллеринни.

Ғәриб ашық болды пақыр,
Гүналарын бардур кәсир,
Тилим лалыў, жисмим әсир
Көрип йүзде қалларьщны.
Сәба шығып зулпық тара,
Рәкип йүзи болсын қара,
Йүрәким болды сәд пара,
Салыб көргил қолларықны.

Гүл йүзин мисли лаладур,
Бақышын жаным аладур,
Әлқысса, Ғәриб бул сөзни тамам еткеннен сон Шахсәнем бирле Ғәриб қушақлашыб көришиб,
хал-аўҳал сорашыб, ышқы пәш ек киби шырмалашыб, бир-бириниц мойынларыға қол салысып
муҳаббат осаларыны алышыб, Ш аҳсәнемнин көндин йахшы сөзлер билән алыб, Ғәриб йәне бир
сөз айтты:
— Сизни, бизни рақиб қойса >шсала,
Сайран етсем сенин билән, сәўдигим,
Шүкүр енди, гүлин етмиш кәмала,
Бағбан болсам таза гүлә, сәўдигим.

Қашын меҳрабына башым қоймышам,
Чәшми-бәстин көрип жанға тоймышам
Қақнус киби ышкы отына күймишем,
Кел эмди, рәхим әйле кулға, сәўдигим.

Қурбан олам қашларына, көзинә,
Сачларына, қәўмәтиқә, йүзинә,
Садақа болсун шийрин жаным сөзинә,
Қандыр ләбиндеги балға, сәўдигим.

Шум рақиблар қоймас сапа сүрмеге,
Келмишем алдьща башым бермеге,
Ләблеринни ш әкәр балын сормаға,
Мунтәзирмен елден-елге, сәўдигим.

Жәбирине төзерем, жапа әйлеме,
Ғайры билән әхди-ўапа әйлеме,
Мени мундан артық қапа әйлеме,
Келер болсан туғры йола, сәўдигим.

Ашық болғанлардьщ йанар йүреки,
Аш қойньщны, сал бойныма биләгин,
Мустажабдур қыз-уғланнын тилеги,
Тилегинни ҳакдын тиле, сәўдигим.
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Ашық емес йар жәбридин во еткен
ҲаҚ өзидур йоқдын бизни бар еткен
БуларнГбуа '^ Г
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1>.— ------- дағлар қалды,
1
Иүрекимде
Бүлбил айрылды гүлидин,
Бинафшалы бағлар қалды.

’

К о Т й е т ^ ^ аиралык™ заР өткен’
^ ол иеткерсем нәзик белге, сәўдигим
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х„шшық етиб „л в д ш .

Яр билән сүҳбет еткеним,
Қәдимдеги шағлар қалды.
Йандым айралық ҳижридин,
Көзим гирйан йар дәрдидин,
Шарқы пәлек дад әлидин,
Гүл-ғуншалы бағлар қалды.

Асан етсин ҳақ мүшкилим,
Иырақға түшди мәнзилим,
Ушырдым шәйда бүлбилим,
Гүл ишинде зағлар қалды.

Гүлниҳал дер, йанды жаным,
Пәлек
бузды үстиханым,
Қәлбимде кдлды ўатаным,
Әзберхожа меҳрибаным,
Гумандур енди кетерим,
Йүрегимде дағлар қалды.
Әлқысса, Ақша бул сөзни тамам етти.
Анда Ш аҳсәнем Ақшаны ғамгүн көрип:
Л Г Т 1 /Г .П » I I I

___________

Кел, екеўимиз гәшт етели бул баға
У
’
Бүлбил көрсин гүлдин тамашысыны,
Ләбни ләбке қойып додақ-додаға,
Тиллер көрсин балньщ тамашасыны.

‘

Кудаиым ҳәркимә салды бир саўда,
Жаҳан базарында күнде йүз ғаўға,
Он еки йыл гезди тенизде Узра,
Уамық көрсин Узра тамашасыны.

Қудайым йаратгы жәннети ризўан,
Ж әннет ишре түрли нығмет пәраўан,
ЯР Ушьш гездилер Мәжнүн сәргәрдан
Ләйли көрсин Мәжнүн тамашасыны
Ышк оты әйлейдур ҳәркимни бәрбад,
Аиралықга етер ддд илә бийдад
Бийсүтин дағларны көп казды Фархад

*

Таҳир бек алты ай дәрйада акды,
Ҳижр отына жанып, сүйегин йақды,
Ақырында әжел танабын тақды,
Зүҳре көрсин Таҳир тамашасыны.
Еки ятп, г„ Й1т й
г
биР-биригә жәм болуб,
Оиинелери дағлы, көзи нәм болуб,

Шийрин
көрсин
Фархад т а м а ш а с ы н ы Алқш
^ аа көрсин
к Г Ин С
э н ^ аХ
СЭНеМ б° ЛУб'
~
(тт
Сәнем
тамашасыны.
э а ^ ^ а р Шс ^ Г С а р ~ Х ™
^ Г а Ш' * бИР "еШШе ^
—
йетерболды. Биркүн Шаҳсәнем душмянпптяи ■Р
арасында мәшхүр болып, Шаҳ Аббас ханға
алдырыб бу ишдин хабардар етер деб'
Әй ГатЩ ИМ ^™6’ нәгаҳ атамға билдирсе, Ғәрибни ҳузурына

-

^ - е 6 р и Т ^ г 7 л ^ ^ е Х “ азГ ьТ * Р"“
Тоты йанды, шәкер сөзли, гүл йарым,
Башьщ алып кетгил өзге йерлерә,
Қатты алма бу сөзимни, нигарым,
Бир нешше күн барғыл өзге йерлерә.
Рақиблер сөзидин өлер уқшадым,
Емди сендин айра болар уқшадым,
Ҳижр отыға йаныб күйер уқшадым
Сығынагөр кәраматлы пирлерә.

дЛәйли
ж

ушын Мәжнүн
1 хунаба
*
14йутды.
Д1
7
Мәжнүндек баш алыб кетгил шөллерә.
Яратғанға пәрйадымыз йетмәди,
Тағна сөзлер қулағымдын кетмәди,
Қан йығласам ҳәргиз қабул етмәди,
М әстан гезиб йүргил өзге йерлердә.

Шаҳсәнем дер, пириц мәдедкәр болсын,
Қәўендериц сениц бирубар болсын,
Душманларныц сөзи жанымдын өтти
Рақыбларға
йақгы жаҳан тар болсын,
Пәлек айралықныц шәрабын тутты
Иад етиб ^үшси^ен
йүргейсен өзге иерлерә.
йерлерә.
'
лқысса, Ш аҳсәневдин 6у сезини сшитиб, Ғариб бнйшара кысметке ыразы 6„лып, Шахсэнем
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билән хошлашып, зар-зар ағлаб үйине келди. Анасына:
— Әй, апа, душманлар Шәҳсәнем билән екеўимизни дәўран сүрмеге қоймады, эмди мен башымны
алып кетермен, — деди.
Анда Ғәрибнин анасы нәйлаж болып, Ғәрибке рухсат берип, зар-зар ағлаб, өзге йуртға барма, өз
йуртын, Бағдадқа барғыл деп, Ғәрибке қараб бир сөз айтты:
— Мундын кетсен башьщ алып,
Бағдада бар, Бағдада бар,
Дәрйа киби ташып-толып,
Бағдада бар, Бағдада бар.

Барсан атанньщ жайына,
Башьщны ур дәргаҳына,
Барыб йолықғыл Шаҳына,
Бағдада бар, Бағдада бар.

Мунда сенин көп қаҳышьщ,
Бийхуўда төкме көз йашьщ,
Көп анда қәўми-ғардашьщ,
Бағдада бар, Бағдада бар.

Барсан қарындашлар келур,
Иззети-икрамлар қылур,
Бәрше сенин қәдрин билур,
Бағдада бар, Бағдада бар.

Гүл ғуншасыдек солмағыл,
Ләҳзе бу йерде турмағыл,
Залым қолында өлмегил,
Бағдада бар, Бағдада бар.

Мунда сана көп қыйлы-қал,
Көнлине келтирме мәлал,
Мундык ананньщ пәндин ал,
Бағдада бар, Бағдада бар.

Әлқысса, Ғәрибнин анасы бу сөзлерни тамам
Ғәриб бир сөз айтты:

:ндин сон «Бағдадта мениц кимим бар?» деп

— Мундын барур болсам йүкирип-йелип,
Бағдад үлкесинде мениц кимим бар?
Ҳижран тыйғы билән бағрымны тилип,
Бағдад үлкесинде менин кимим бар?

Айралық отына өртенер жаным,
Күйибан күл болды бу үстиханым,
Йоқдур мениц белли мәнзил-мәканым,
Бағдад үлкесинде мениц кимим бар?

Бу күн Шаҳсәнемдин үмит үзермен,
Айралық дәрдине нешик төзермен,
Эмди нешик йат еллерде гезермен,
Бағдад үлкесинде мениц кимим бар?

Анда менин ата-анам болмаса,
Гезер едим, көндимде ғам болмаса,
Мен нәйлейин, анда Сәнем болмаса
Бағдад үлкесинде мениц кимим бар?

Мен кетермен Дийабәкир елидин,
Келер дейип үмит етициз мендин,
Бу күн айра түшдим йарым Сәнемдин,
Бағдад үлкесинде мениц кимим бар?

Ғәриб айтар, йокдур сабры-қарарым,
Белли бир үлкеде болмас турарым,
Сәнем еди мунда сәўикли йарым,
Бағдад үлкесинде мениц кимим бар?

Әлкысса, Ғәриб бу сөзин тамам еткендин сон анасы.
— Әй, балам, аман-есен Бағдад йуртына барсан, өз йуртындур. Анда кәўми-қардаш, хешәқрабаларыц бар. Барсац, йолында кеше-күндиз интизар болып отырғанлар бар, — деп, анасы йәне
бир сөз айтгы:
— Аман-есен барсац Бағдад елине,
Интизарьщ көпдур Бағдад елинде,
Сағ болсац келурсен бир күни йәне,
Гирипдарыц көпдур Бағдад елинде.
Бәрше халайыққа болып әшкара,
Нәсийҳатым саца айтай бир пара,
Гезерсен кәшт етиб бағы-гүлзара,
Гүлизарьщ көпдур Бағдад елинде.

Каста-биймар болыб нәгаҳ йықылсан,
Мәдәткарьщ көпдур Бағдад елинде.
Бағдад үлкесинде дәўран сүрерсец,
Бағы-шарбағыцны барып көрерсен,
Беглер билән анда ҳәмра йүрерсен,
Эҳтибарын көпдур Бағдад елинде.

Нәйлесин бу Ғәриб мундуғ Абадан,
Ҳәмийше сакдасын йаратқан субҳан,
Ол Бағдад елигә өзинни элтсән,
Ҳәр саба-ҳәр саба оқырсац қуран,
Қәўми-ғардашыца барып қошылсац,
Үмидўарыц көпдур Бағдад елинде.
Әлқысса, 1 әриб анасыдын бу сөзни ешитип, анасы билән хошлашып, қайдасан Бағдад йурты
деб йолға раўана болды. Бир нешше мәнзил йол йүриб, нәгаҳ сәҳәр шағында бир бабаға йолықгы.
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Анда

6а6а?а «Сна ким бояурсъкаЗ» дси бир с©^ акплл.

— Сиз бу айралық дағында,
Әй, бабажан, ким болурсыз?

Жуда түштим Ш аҳсәнемдин,
Бил, бабажан, ким болурсыз?

Ушырап сәҳәрнин шағында,
Тур, бабажан, ким болурсыз?

Айтайын разу дилимни,
Асан әйле мүшкилимни,
Йықылдым, тутыц қолымны,
Ал, бабажан, ким болурсыз?

Барарман шәҳри Бағдада,

Йүрермен пайыў-пийада,
Йолыктьщыз бул арада,
Кел, бабажан, ким болурсыз?

Өзинни әйле әшкара,
Йүрек-бағрым болды йара,
Атымдур Ғәриб бийшара,
Сиз, бабажан, ким болурсыз?

Кутқарьщ бул дәрди-ғамдын,
Айрылып мен ата-анамдын,

Әлқысса, бу сөзни тамам еткендин сон Баба Ғәрибке қараб «мен Кызыр әлейҳиссалам болурмен»
деп бир сөз айтты:
— Ҳақ китабын қолға алған,
Ўасылый қуран болурмен,
Қураннын мәнисин билген,
Мен өзим мәрдан болурмен.

Шилтенлернин арасында,
Мен өзим султан болурмен.
Гәҳи гөдек, гәҳи дәрўиш,
Мени көрген көрмес каҳыш,
Гәҳи адам, гәҳи ушар қуш,
Күнде мьщ әлўан болурмен.

Кимсе көрсе табар иззет,
Ҳәмийше болур бадәўлет,
Кимсеге болурмен кыммат,
Кимсеге арзан болурмен.

Бу шөллерде дем урарсен,
Ғам йеме, дәўран сүрерсен,
Еки йыл анда болурсен,
Сана кәдирдан болурмен.

Кимсе мурад етер ҳасыл,
Кимсе билмей қалар ғапыл,
Кимсеге болурмен жәҳил,
Кимсеге ийшан болурмен.

Ҳәр ким шегер аҳыў-зары,
Йығылғаннын мәдәткары,
Бир куданьщ қазнадары,
Мен Қьгзыр Ийшан болурмен.

Бу күн сен көрипсен мунда,
Йүрибмен гезип ҳәр анда,

Әлқысса, Ғәриб Қызыр әлейҳиссаламдын бу сөзни йешитип, ағлай берди. Анда Қызыр баба
Ғәрибке йердин бир гийаҳ алып берди. Ғәриб «бу гийаҳньщ қәсийети не болур?» деп бир сөз айтты:
— Йерден алып бердин маған бир гийаҳ,
Я менин билгеним гүнаҳ болурму?
Баба, муньщ қәсийети не болур?
Баба, муньщ қәсийети не болур?
Мен бу ишинизге түшмедим ҳасла,
Баба, муньщ қәсийети не болур?
Муныц кәсийетин анлап билейин,
Сөзинизни мен ҳәм қабыл қылайын,
Мен бу ишицизге болурмен ҳайран,
Не десециз, аныц билән болайын,
Қорқармен, пайдаму йа маца зийан,
Баба, муныц қәсийети не болур?
Я дәрдмидур, билмен, йа мана дәрмен,
Баба, муныц қәсийети не болур?
Дәртли болған истеп шығар тәбибке,
Айтьщ муньщ қәсийетин Ғәрибке,
Я мениц дәрдиме даўа болурму?
Йоқса бердициз ме бизге несийбе,
Я бир қәсийетли гийаҳ болурму?
Баба муныц қәсийети не болур?
Әлқысса, Қызыр баба бу гийаҳныц қәсийетин Ғәрибке байан қылып бир сөз айтты:
— Өзинде сакдағыл меҳиргийаны,
Қәдем басқан йериц лалазар болур,
Тилинден қоймағыл зикри алланы,
Барған йериц саца гириптар болур.
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Ҳәр ким бу гийаны өзинде тутса,
Кутылур башына ҳәр бәла йетсе,
Ҳәр ким сенин ҳаўазынды ешитсе,
Йүзиц көрмек ушын интизар болур.

Бул гийаны мудам әлице алсац,
Кешелерде хақны йадыца салсац,
Бир жайда отырып йүзице шалсац,
Көрген адам саған қарыйдар болур.

Ҳаўазыц ешиткен шегерлер пыған,
Тәбийаты мудам бийқарар алур.
Ҳәр йерде өзице йахшы ат әйле,
Өткенлерниц руўхыны шад әйле,
Қызыр бабам дейип мени йад әйле,
Башыца иш түшсе мәдәдкар әйле.

Ҳәр ким сени көрсе болур меҳрибан,
Мудам аца болсам дейур жанажан,

Әлқысса, Қызыр әлейхиссалам бу сөзни тамам етип, ол меҳригийаны бир орамалға салып берди.
Ғәриб орамалды қолыға алып йүзиге сүртип еди, йүзи он төрт кешелик ай йанды болды. Йәне Қызыр
әлейҳиссалам Ғәрибке айтты:
— Ҳәр йерде йүрсец, йүзице перде шегип йүргил, йоқса йүзицни көрген адам гирипдар болып,
ғаўғаға қалурсан, — деб көздин ғайып болды.
Андын соц, қайда сен Бағдад йурты деб, йолға раўана болды, бир нешше күн йол йүриб Бағдад
шәхрине келди. Пәс көше, рас көше билән йүриб, Бағдад падшаҳыныц бәргаҳыға барып салам бериб
турды. Анда Бағдад патшасы Ғәрибдин саўал кылды:
- Әй, уғлым! Қайдын келип, қайда барурсен? Не мақсет билән бу бәргаҳға келдиц? — деди.
Анда Ғәриб падшаҳға жуўап берип бир сөз айтты:
— Әйа, Шаҳым, сизге байан әйлесем,
Сорсаныз, мен Дийарбәкирден келдим,
Бир-бир пинҳам сөзим байан әйлейин,
Сорсацыз, мен Дийарбәкирден келдим.

Бир сөз билән қашып келдим Бағдада,
Сорсацыз, мен Дийарбәкирден келдим.

Айтай Шаҳым сизге бу дәрди-ғамдын,
Башымызға түшген дәрди-әлемдин,
Нешше күндур, жуда түшдим Сәнемдин
Арзым будур, Дийарбәкирден келдим.
Игәм йеткермеди мени мурада,
Ҳәсирет билән шықтым пайыў-пийада,

Арзым будур: Шаҳ Аббасныц қолыйдын,
Келибдурмен Дийарбәкир елийдин,
Сизә Шаҳым, мен айтайын тилимдин,
Сорсацыз, мен Дийарбәкирден келдим.
Сәнем атлы ярдын болып бийнесип,
Мүсәпир йерлерге келдим аҳ тартып,
Атам Ҳәсен ўәзир, атымдур Ғәриб,
Сорсацыз, мен Дийарбәкирден келдим.

Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам еткендин соц падшаҳныц ақлы хайран болып, айтгы:
- Әй, йахшы йигит! Нешик мәҳнетке саташдьщ, бу нешик йүзице перде туттыц? — деб Ғәрибке
карап падшаҳ бир сөз айтты:
— Нешик уғлансен адашған,
Қайдадур мәканын сениц?
Айралық отына түшкен,
Қайдадур мәканыц сениц?
Йүзицизге тутыпсан перде,
Айтғыл арзыцны бу йерде,
Қалыпдурсен неш ик дәрде,
Қайдадур мәканыц сениц?
Нешик адамға учрашдыц,
Рәнжи-мехцәтке саташдьщ,
Нешик юртдын айра түштиц,
Қайдадур мәканы ц сениц?

Сенде бар яхшы нышана,
Имди барурсен қай йана,
Арзыцны айт, ғайыбана,
Қайдадур мәканыц сениц?
Өзице йахшы ат етип,
Ғамгүн көнлицни шад етип,
Әдил шаҳға сен дад етиб,
Қайдадур мәканыц сенин?
Әдил шаҳны етип ҳайран,
Өзицниц халыц пәрийшан,
Айтқыл арзыцны, әй жанан,
Қайдадур мәканыц сениц?

Әлқысса, Әдил шаҳ сөзни тамам еткендин соц Ғәриб айтты:
Әй, шаҳы әлам, дәўлетициз бәрқарар болсын, мен бир жәбриў-жапаға саташқан бийнаўамен,
өзим Дийабәкирден болурмен, ҳаслым Бағдадлық болур, — деб бир сөз айтгы:
Ешит арзым, әйа, шаҳым,
Мен ҳәм Бағдадый болурмен,
Дийабәкирдедур жайым,
Мен ҳәм Бағдадый болурмен.

Йүрекимде ғам үзре ғам,
Мундын кетмиш ата-анам,
Ешит арзым, саҳыб кәрам,
Мен ҳәм Бағдадлы болурмен.
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Қуда йеткерсе мурада,
Йалған сөз йоқ бул арада,
Йәне келмишәм Бағдада,’
Мен ҳәм Бағдадлы болурмен.

^
Иәне чекмиш мени нәсиб,
Келибмен мунда сарғарыб,
шаҳьш’ атьш ғ әриб,

Ә л ^ е с а , Ғәриб бул сөзни тамам еткендин сон Әдил шаҳ ай тгы Г * ™ б° ЛУРМеН'
қарындашларьщ
б^турурЛ^
ғ д асөз
д т әа31шшшвди^1
^болУ
^ р (Р^н?
^ ^ ^ Кдида
^ й НИ^болса да киши буйырып
ЙУРТВДЬШ
болса
берейин,
—деб Әдил
шаҳ бир
й ^ Г
тантырьн
— Маца сырны байан әйле,
Балам, кимлерден болурсен?
Йәне бир-бир байан әйле,
Балам, кимлерден болурсен?

Сорағ әйлей қарындашыц,
Балам, кимлерден болурсен?
Маца ҳаслыц еткил байан,
Сорағ әйлейин ҳәр қайан,
Х°ш келипсец, әзиз меҳман,
Балам, кимлерден болурсен?

Байан әйле ҳаслы-затьщ,
Сен өзиц кимниц әўлады?
Әгер сен болсац Бағдадый,
Балам, кимлерден болурсен?

Хош келипсец бул араға,
Налышыц йеткей қудаға,
Мунда әзиз болур башыц,
Байан әйле Әдил шаҳға,
Көзицнен төкмегил йашыц.
«ЛйМ, кимлерден
1шМЛс|.
Балам,
болурсен?
в л ^ с с а , Әдил шаҳ бул саўадны айтқандын кейин Ғәриб айтгы:
ўәлайатында падшах э ^ ә щ к ө щ ш не хан ай ы ^әәб ан
^
ГУРУР’ мундын буРын ошбу Бағда,
Бәйтулланы зийарат кылып,
Ү ШИП’ Бәйтуллага *сеткен эркән
Әдил шахға караб бир сөз айтты:
^
Р 6 барып Шаҳ Аббасқа ўәзир болубтурур, — де(
^ ш сырым
и а байан
н
стлесем,
— Әй,-----шаҳым,
әйлесем,
---------- мен
„
>
Сорсацыз,
Ҳәсеншаҳныц уғлыман.
Сөзим көпдур бир-бир айан әйлесем,
Сорсацыз, мен Ҳәсеншаҳныц уғлыман.

Дтам яням
л
/\там-апам ол К әәбаны
етмиш,
-------- ҳаж М
ЦУШШ,
Алар бу үлкеден баш алып кетмиш,
Андын соцра шахлық, бил, сизге етмиш.
Сорсацыз, мен Ҳәсеншахньщ уғлыман.

Атам қылмыш эркән Кәәба зийарат,
Қуданыц йолында әйлеп ибадат,
Андын қалмыш бу мүлк сизге аманат,
Сорсацыз, мен Ҳәсеншаҳныц уғлыман.

Мен ҳәм Ҳәсеншаҳтан қалған нышаны
Ьилип болмас, шаҳым, судий, зийаны, ’
Андын сизге қалмыш көшки әйўаны,
Сорсаныз, мен Ҳәсеншаҳныц уғлыман.
Дүнйада ашылсын бенденин бахты
».
Қуда йаратмасын ҳәргиз бәдбакты ’
Мириубет әйлециз мендек Ғәрибе,
БУ олтурған тахтьщ атамньщ тахты’
р ртлн болған истеп шығар тәбибе,
Сорсаныз, мен Ҳәсеншахньщ уғлыман.
С о о с я н к Г м !’ у ШИК б° ЛУР нәсийбе>
Әлқысса, Ғәриб бу сөзлеони бип
« '-орсаныз, мен Ҳәсеншаҳньщ уғлыман.
- Атан ш аҳ^ басн ы н Уәзипи^н™ ИР баиан еткендин е°Н падшаҳ айггы:
хеш-әқрабадарьщны исте^^ьгщыньғшу
б^щ^^пи^ч! днк^ӘКИРДИН шыққан эркенсен, мундағь
башына ситем етищдпму? _ де£
^ Д ™
™
И™ Р Ь > болып шаркь, п а д ™
— Атац болса шаҳ Аббастыц
ўәзийпи
------ - “ Д У
^п п р и ,
—
У
РИ)
Не себебдин шықгьщ Дийарбәкирдин?
Я мәгәр болдьщму ышқыньщ әсийри,
Не себепдин шықгын Дийарбәкирдин?
Бир-бир байан әйле өткен ишинни,
Шаҳ Аббас буздыму көнил хошьщны?
Я истеп шықтьщму қәўми-хешинни,

Не себепдин Дийарбәкирдин шықгьщ?

Птт ъ
0 л иуртдын шықғаныц
---- -себеп не болды?
ХТУТЛ
Сөзлегил, шаҳ Аббас не ҳада салды?
Сендин өзге Ҳәсен Шаҳдын ким қалды?
Не себепдин Дийарбәкирден шықгьщ?
I

О ТТ

ТЛ"» ж т-ж

^

Бир пәрийнин интизары болдьщму?
И әки бир иш себебкәри болдьщму?
Иа өзинни ышқ отына саддьщму?

Не себепдин Дийарбәкирдин шықгьщ?
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Әдил шаҳ дер, ақльщ болмасын ҳайран,
Й әне ҳәм Бағдадда сүрерсен; дәўран,
Бағдад үлкесинде сен бизә меҳман,
Не себепдин Дийарбәкирдин шыктық?
Әлқьгсса, Әдил шаҳ бу сөзни тамам еткеғщин соқ Ғәриб айтты:
— Әй, Шаҳы әлам, мен Дийарбәкирдин келдим, ҳаслым Бағдадий турур, атам Шаҳ Аббас ўәзири
эрди. Шаҳ Аббасньщ Шаҳсәнем атлы қызы бар эрди. Хошрөйлик бабында ҳеш бир пәрийзад
ана бәрабар бола билмес эрди. Оны маца дамад қылып қойып эрди. Бир күн Ҳәсен ўәзир атам
дарилпанадын рәхләт қылды. Андын кейин шаҳ Аббас мана Сәнемни бермес болды. Мени ҳижран
отыға ташлаб, рузғарымны қара қылды. Аныц тыйғы ышқы бағрымны йара қылды. Шул себепдин
Дийарбәкирдин шығып мунда келдим, — деб зар-зар ағлаб бир сөз айтты:
— Арзымны айтайын әзиз султаным,
Бир себепдин Дийарбәкирдин шықтым,
Бағдад үлкесидур ҳаслы мәканым,
Шул себепдин Дийарбәкирдин шықтым.
Атам шаҳ Аббасныц ўәзири эрди,
Аты Сәнем, йүзи гүлизар эрди,
Кеше-күндиз көндим бийқарар эрди,
Шул себепдин Дийарбәкирдин шықтым.

Йәне қайтып мендин йүзин үгирди,
Шул себепдин Дийарбәкирдин шықтым.
Қалмады башымда қәдимги дәўлет,
Шаҳ Аббас етмеди ҳәргиз мириўбет,
Бу күн мунда келдим тартыбан меҳнәт,
Шул себепдин Дийарбәкирдин шықтым.

Атам өлди, өзим болдым бийшара,
М ениц пинҳам сөзим болды әшкара,
Әйа, Шаҳым, йарым Шаҳсәнем эрди,
Шаҳ айтты: «Ғәрибни асындар дара»,
Сәўибән шаҳ Аббас Сәнемни берди,
Шул себепдин Дийарбәкирдин шықтым.
Әлқысса, Ғәриб бул сөзлерни байан йеткендин соц Әдил шаҳ айтты:
— Әй, балам, көп ғамгүн болмағыл, сениц көцлицни шад етермен. Шаҳ Аббас саца ситем қылып,
Шаҳсәнем деген қызын бермесе, мениц Ҳилалай пәрий деген қызым бартурур. Ш аҳсәнем қыз оныц
әлиге суў ҳәм куйа алмас, саца шул қызымды берермен. Шаҳ Аббас сениц қәдирицни билсин, —
деп, Ғәрибниц көнлини хош йетмек больш, Әдил шаҳ бир сөз айтты:
— Балам, көп болмағыл мәлул,
Тажы-тахтымны тапшырып,
Ғамгүн көцлин шад етермен,
Тишимдин исбат етермен.
Ошбу сөзим қылғыл қабыл,
Қайғыдын азат етермен.
Мудамы хызметинде мен,
Тапылур бир зулпы сүмен,
Шаҳ Аббас қылса ситемни,
Йолында мен йүз мыц түмен,
Бермес болса Ш аҳсәнемни,
Ошбу күн ҳайрат етермен.
Саца келген дәрди-ғамны,
Башындын азат етермен.
Ешит Әдил шаҳныц сөзин,
Ол Ҳәсеншаҳныц йалғызын,
Йығламағыл көп аҳ урып,
Шаҳ Аббас бермесе қызын,
Хызметинде қол қаўшырып,
Өзимге дамад етермен.
Әлқысса, Әдил шаҳ бул сөзни тамам еткендин соц тахдын түшиб Ғәриб билән қушақлашып
көришип қолыдын тутыб Ғәрибжанны Әдил шаҳ ҳәремханасыға алып барды. Анда Ғәрибжанныц
тахт үстинде олтурған бир ҳайалға көзи түшди.
Ол Ғәрибниц атасы Ҳәсен ўәзир билән туўысқан нашар еди. Әдил шаҳныц зайыбы эрди. Анда
Әдил шаҳ айтты:
— Бул уғлан нешикдур саца алып келдим, — деди.
Анда Әдил шаҳныц зайыбы айтты:
— Бул нешик йүзине пәрде чекмишдир, пәрдени йүзидин айырсын, мубәрек жамалыны көрейик,
- деди.
\ у
Анда Ғәриб айтты:
— Мен йүзимдин пәрдени алсам, жумлайы-жаҳан өртенур, — деп бир сөз айтты:
— Әйа, шаҳым, ешит мендин жаўабы,
Йүзим ашсам жумлайы жаҳан өртенур,
Йүзимдин көтермем ҳәргиз нықабы,
Ҳәмме йүзим көрген заман өртенур.

Бир нигаҳ әйлесе башдын айаға,
Көрип мени ҳәмме қалурлар даға,
Әгәр сайран етип кирсем бу баға,
Мени көргеш бағы-бостан өртенур.
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Сөзләйиб ағзымдан дүрлерни сашсам,
Не йақшылар билән башымны қошсам,
Әгәр мен йүзимдин пәрдени ашсам,
Туташыб йер билән асман өртенур.

Мени көриб йақын келалмас ҳеш ким,
Менин дәрдим көрсе дәрман өртенур.
Ҳешким көрип билмес менин бу ҳалым,
Мудам Шаҳсәнемдур пикри-қьгйалым,
Ғәриб айтур, көрмецизлер жамалым,
Жамалыма ошбу жаҳан өртенур.

Йүзимге бақа алмас қайрылып ҳәр ким,
Ы шқ отына жанып күйди сүйеким,

Я ] ? ЛҚЫССа’ Ғәриб бу сөзни тамам еткендин сон Ғәрибнин ыхтыйарына қоймай йүзиндеги пәрдени
алыб ташлады, падшаҳныц ҳәремханасындағы қызы-жаўанлар Ғәрибнин ҳүсни-жамалын көриб
ийсабру-биикарар болдылар. Хусусан Әдил шахнын хатыны Айпара бийшара көрген заман бийхуш
бГ У1 И—
•
ДЫН СОН падшаҳ ХӘМ’ өзгелер көрип себил-сәргәрдан болмасын деп, Ғәрибнин
н шабын қаитадын иүзине шекип қойдылар. Бир неше саатдын кейин Айпара бийшара ҳуўшына
келип, Әдил шахға қарап «бу меҳманыц Ҳәсен шаҳға ухшар» деп бир сөз айтты:
— Кдйдан келди мәҳитабан гүл йүзли.
Бу меҳманьщ Ҳәсен шаҳға меқзейур,
Лашындек бақышлы ҳимайун йүзли,
Бу меҳманыц Ҳәсен шаҳға мецзейур.

Он беш йылдур Ҳәсен шахныц кетгели,
Барып Бәйтулланы таўап еткели,
Сырдашым йоқтурур сырым айтғалы,
Бу меҳманыц Ҳәсен шаҳға мецзейур.

Акдым ҳайран болды жамалын көрип.
Сөз сорацыз муныц билән отырып,
М ениц бу жаныма меҳрин ендирип,
Бу меҳманыц Ҳәсен шаҳга мецзейур.

Ҳәсен шаҳ ағамдур, ол шаҳсуўарым,
Атамдын, анамдын бир йадыгарым,
Нешше йылдур мениц ол интизарым,
Бу меҳманыц Ҳәсен шаҳға мецзейур.

Ҳәсен шахдын, Абадандын туўғандек,
Алар өлип, бир йадгары қалғандек,
Гөя бир алманы екки бөлгендек,
Бу меҳманыц Ҳәсен шаҳға мецзейур.

Қайдан келип маған меҳрин ендирди,
Ж андын өтип эрди айралық дәрди,
Қайта башдын Айпараны йандырды,
Бу меҳманыц Ҳәсен шаҳға мецзейур.

Әлқысса, Айпара бийшара бу сөзлерни тамам еткендин соц Әдил шаҳға айтгы:
Бу меҳман уғланны таныдыцызму, кимлер турур? —деди.
Анда падшах айтты:
- Сөзни өзидин сорағыл, сана ҳаслы-нәслин байан етер, — деди.
Анда Айпара бийшара Ғәрибке қарап:
- Әй, жигергөшәм, менин йанымны йақма, тез мана өзицни билдир, менин көцлим қара
тапсын, — деди.
ғ
Анда Аипара халасына қарап Ғәриб бир сөз айтты:
-------

К \ /

\ / * Р Ү Х /Г Я и

\П ?Т Т О Г Т Т Т Т Т

Ф П Т Т Т Т П .Т ,,, , , , . . , ,

. . . ___________

- Мени сорсац, Дийарбәкирдин йуртыдын,
Бу шәҳри Бағдада келген Ғәрибмен,
Қанлар йығлаб айралықныц дәрдидин.
Бу шәҳри Бағдада келген Ғәрибмен.
Йалғыз қайда барай, қайсы дийара?
Бүлбилдек йетмейин гүли-гүлзара,
Йуртыдын айрылған мен бир бийшара.
Бу шәҳри Бағдада келген Ғәрибмен.
Лажирем қалмышам ақлы ҳайрандын,
Шаму сәҳәрлерде зары-гирйандын,

Г»

Не сорарсыз мендек бийханы.мандын,
Мен нәйлейин, ханаўайран Ғәрибмен.
Бу дүнйада бир қайғысыз йүрмеген,
Сәнем билән айшы дәўран сүрмеген,
Меҳнәт шекип ҳәргиз рәҳәт көрмеген,
Түгенмес ҳәсиретте қалған Ғәрибмен.
Елим Дийарбәкир, мен өзим Ғәриб,
Мүсәпир йерлерде рецким сарғарып,
Қайда меҳнәт мени табар ақтарып,
Йүрек-бағры пара болған Ғәрибмен.

_ ӘлКЫССа’ ҒӘРИб бУ СӨЗН-И ТаМЗМ еткендин сон Айпара бийшара ҳайран болып, Ғәрибниц б
сөзлери билән ким екенин билмеди ўә йәне айтты:
^
Чп .Г и ӘЙ’ К®зимнин Рә Ўшаны, сен маца өзицни йақшы мағлум әйле, мен бу сөзин билән кш
эркәницни билмедим, - деди. Анда Ғәриб Айпараға карап йәне бир сөз айтты:
— Ҳаслымны байан етсем,
Сырымны айан етсем,
Биишара Ғәрибдурмен,
Бийшара Ғәрибдурмен.
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Ашылмады ығбалым,
Ғам болды кәдди далым,
Билмен, не кешер ҳалым,
Бийшара Ғәрибдурмен.

Ҳижран ғамыда калған,
Ғам билә йүзи солған,
Бағдада бу күн келген,
Бийшара Ғәрибдурмен.

Атымға Ғәриб дерлер,
Мен болмышам әптада,
Түшди мана мүшкиллер,
Бу дәрд илә ғам бада,
Қайда барайын еллер,
Кнмге барайын дада,
Бийшара Ғәрийбдурмен.
Бийшара Ғәрибдурмен.
Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам етиб эрди. Айпара бийшара Ғәрибнин ойлә Ғәрибмен, бойлә
Ғәрибмен деген сөзидин қеш нимә пәҳим ете билмей:
- Әй, меҳман уғыл, мана ҳаслы-затынны дурыслап түшиндир, - деб, Ғәрибке караб Аипара
бийшара бир сөз айтты:
Жанымды өртеди кашы-ҳилальщ,
— Бу сөзлерни деме мада сен мунша,
Емди мана ҳаслы-затьщ байан ет.
Дуғры сөзлеп, ҳаслы-затын байан ет,
Сендин үмит үзмен таки өлгенше,
Мағлум әйлеп, ҳаслы-затын байан ет.

Мәгер Ҳәсен шаҳньщ сенсен пәрзенди,
Жандын әзиз көрген бир жигербәнди,
Сендин менин жаным тапты хүрсанди,
Растын сөзлеп ҳаслы-затын байан ет.

Он беш йылдур, мана айралык дәрди,
Хджран оты менин жаным йандырды,
Мәгер сени мана аллайым берди,
Бир-бир мана ҳаслы-затьщ байан ет.

Ағам Ҳәсен шахдур, атым Айпара,
Сен ҳәм айтғыл мана, әй маҳыпара,
Хош келибсен уғлан ошбу дийара,
Сөзле балам, ҳаслы-затьщ байан ет.

Ҳәсен шаҳға мегзер кәдди-кәмальщ,
Абаданға мензер ҳүсни-жамалын,

Әлкысса, Айпара бийшара бу сөзлерни байан еткендин сон Ғәриб айтты:
- Мен Сизге ҳаслы-затымны байан етсем, хдслым Бағдаддын болурмен, өзим Ҳәсен шаднынуғлы
болурмен Дийарбәкирде Шаҳсәнем деген йарым бартурур, ҳәр заман кыйалымға түшсе бийсабырбийқарар болурмен. Атам Ҳәсен шаҳ өлди, бир жалғыз Гүлжамал исмли кыз туўғаным бар. Анамньщ
аты Абадан, өзимнин атым Ғәриб, - деб Айпара апасына өзин аныкдап айтып түшиндирип бир
сөз айтты:
Атам айтып ерди: қозым, шырағым,
— Ҳәсен ўәзир уғлы, ҳаслым Бағдадлы,
Бағы мурад ерди шул менин бағым,
Емди сизге бир-бир байан әйлесем,
Мен алардын ешитмишдур қулағым,
Сәнем эрди анда көнил хошгәҳим,
Мен ҳәм барып анда сайран әйлесем.
Тана билмен аҳу-әпған әйлесем.
Ағам дейип қалды йалғыз нашарым,
Нешик болсын менин сабрыў-қарарым,
Гүман болды менин анда барарым,
Емди мунда мәнзил-мәкан әйлесем.

Ҳәсен ўәзир, Абаданнын уғлымен,
Та өлгенше сийнелери дағлымен,
Ш аҳсәнемнин ўәдесине бағлымен,
Йәне көрмекликим байан әйлесем.

Мана Дийарбәкир йетишмек қыйал,
Ҳәсен ўәзир өлди, қалды мүлки-мал,
Йалғыз синдим йығлаб қалды Гүлжамал.
Бара билмен арзуў-әрман әйлесем.

Ғәриб дер, Бағдада түшти гүзарым,
Билмен, не йерлерде қалыр мазарым,
Күн-күндин артадур шеккен азарым,
Бир нешше күн муғща мәкан әйлесем.

Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам еткендин сон Айпара ағасынын уғлы эркәнини билип, кайтадын
ҳал-аўҳал сорашып, Ғәрибке көп меҳрибанлық қылып, үстине шаҳана либаслар кийдириб гөйа ағасы
Ҳәсен шахны көргевдек болды. А нды н кейин Әдил шах Ғәрибке Ҳәсен шаҳньщ қалған Бағы-мурад
деген өзиниц бағыны берди.
Ғәриб ҳәр жума күни йүзинен нықабын алып, падшаҳға саламға барур эрди. Башқа күнлерде
йүзидин ныкабын алмас эрди. Шул тарийқа билән арадан бир йыл өтди. Әмма Әдил шаҳнын бир
қызы бар эрди. Зийада саҳибжамал, хүсни бәркамал, қәдци нәўниҳал, йүзинин шуғласыидын көз
хирә күн тийрә болур эрди. Кирпиклери мужган, ләблери хандан, көзлери мәстан, шиирин зибан,
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болса, сизни нешик ака Г ы Г Г Г Г л е п Г “ Т п Әпсанад>Т>? Дийарбәкнрднн кашып келген
пәрийге айтып бир сөз айтгы:
Дәстегүл кыз ешиткен хабарларын Ҳилалай

Әйа, Ханым, бу күн бир сөз ешиттим.
Ол Ғәрибни сизге лайық көрмишлер,

Ол Дийарбәкирден келген хорыў-зар,
Сәргәрданны сизге лайық көрмишлер,

Не еөз барын анлап бир кеше йаттым,
Нәтаўанны сизге лайык көрмишлер.

Бир айыбы болмаса оньщ йүзинде,
Не себебдин пәрде тутмыш йүзине,
Кднлар ағар емиш еки көзинде,
Бағры қанны сизге лайық көрмишлер.

Үш йыл болды келген шәҳри Бағдада,
Башы йалақ, айаклары пийада,

Меҳман болып түшген Бағы-мурада,
Шул меҳманьщ сизге лайық көрмишлер.
Бу үлкеде нешше азадалар бар,
Иәне ҳәм бир нешше бегзадалар бар,

Дәстегүл дер, әйа, әй, маҳыпара,

Пинҳам сөзлер болды енди әшкара,
Аганыз-ананыз берсе, не шара?

Билмен, нешик жанны лайық көрмишлер.
Әлқысса, Днстегүл бу сөзни тамам еткендин сон Ҳилалай пәрий айтгьг
б а р в д у р . ^ Ә ^ л а ^ Т с Г ^ р Г Л ш с ^ а Г Б Г 1* Кэргеп болсаааР- ™ б т е б„р косийе™
шахзаданы барып көриб ҳал-аҳўалын билип п п йк ' Ы муратға барып’ ол Дийарбәкирдин келген
деп Ҳилалай бир сөз а й ™
’ ВДР НС көРғеи-билгенинни тез мана айтып келгил, - Дәстегүл, Бағы-мурада барып менин йарымны көр
Сол Дииарбәкирдин келген хоры-зарымны көр,
изхе лайық болсалар ол маҳытабан талъаты,
Соц йәне келгил, менин бу налайы-зарымны көр.
Яхшы бақғыл йүзигә, турғыл қашында бир заман,
рада дәлдал болуб, ҳәрне йоку-барымны көр,
Хақ тағала башыма қондырса дәўлет қушыны,
Яхшылық бирлә қолымға түшсе шунқарымны’ көр.
Гәр мүнәсип болса ол, жанымны курбан әйлесем
Кеше күндиз йолыйда бу зулпи-зуннарымны көр,’
Мен Ҳилалайға мүнәсип болса аньщ сүўрети,
Иолыда сарп әйлермен дүнйайы-бисйарымны көр.
Әлкысса, Ҳилалай пәрий бу сөзни тамам еткендин соц Дәстегүл айтгьг
ныкпбь™ I » ; ' с ^ а м ™
Хәм халайык арасында

б а Г р ш „ Г ^ р ш е ШығЬШ КӘРИНМӘС' МЭгер жума
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— Сизлер бу йерде не ушын олтурубсыз, — деб.
Анда олар айтты:
— Дийарбәкирдин келген Шахзаданы көрурмиз, ҳәзир падшаҳға саламға барур, алдыға шығып
олтурурмыз, — деди.
Эрсе Дәстегүл ҳәм шул йерде олтурды. Бир замандын сон Ғәриб ҳәм үстине шаҳана либас кийип,
астына бир арғымак ат минип, адамларньщ алдьщын жилўа бериб өте берди. Анда бәрше халайык
Ғәрибнин ҳүсни-жамалын көриб бийҳуш болдылар. Хусусан Дәстегүлнин ақлы ҳайран, бағры бирйан
болуб, бийҳуш болуб йықылды. Замандын сон ҳуўшына келиб, орныдан турыб Ҳилалай пәрийнин
алдына келди. Ҳилалай пәрий Дәстегүлдин хабар сорады. Анда Дәстегүл Ғәрибнин хүсни-жамалын,
кулкы-тәбийатын бир-бир байан етиб бир сөз айтгьг.
— Нәгаҳан мен көрдим аныц жамалын,
Қайсы бир ўаспыны байан әйлейин,
Қуда билур көнлиндеги қыйалын,
Қайсы бир ўаспыны байан әйлейин.
Лағлы гәўҳар кәкилинин хәр тары,
Йолында олтурур көп интизары,
Аклы-хуўшым алды қәдди-рәптары,
Қайсы бир ўаспыны байан әштейин.
Жамалын көрмекке аләм гирипдар,
Олтурарлар йолға карап интизар,
Мен ҳәм көрип аны болдым бийкарар,
Қайсы бир ўаспыны байан әйлейин.
Белиге бағлабдур зәррин кәмарны,
Башыға саншыбдур тажы-гәўҳарны,

Бийбижаным, мендин сорсац хабарны,
Қайсы бир ўаспыны байан әйлейин.
Йүзин көрген заман есимдин кеттим,
Мәст болып топырағқа булғаныб йатдым,
Бийҳуш б о л ьт айтар сөзим унутгым,
Қайсы бир ўаспыны бәйан әйлейин.
Өткен ермиш әўўел Юсуби Кәнъан,
Андын соцра мәгер болғай Ғәрибжан,
Қашы-көзи дөнер аныц мыц әлўан,
Қайсы бир ўаспыны бәйан әйлейин.
Дәстегүл дер, әйа, Ҳилалай пәрий,
Аты Ғәриб, ҳусны әхдинин сәрўери,
Айтып ада болмас анын дәптери,
Қайсы бир ўаспыны бәйан әйлейин.

Әлқысса, Дәстегүл бу сөзни тамам еткендин соц Ҳилалай пәрий Ғәрибниц жамалын көрмей
ғайыбана тәрипин ешитиб гириптар болуб айтты:
— Әй, Дәстегүл, енди менин жаныма бир таза от салдыц, аныц ҳүсни-жамалын өз көзим билән
көрип, сөзин өз кулағым билән ешитмесем, сабры-қарарым болмас, менин ақлы-хуўшымны алдыц,
— деп Ҳилалай пәрий Дәстегүлге қарап бир сөз айтты:
Отка йансын бағы-бағшамныц бары,
— Ақлы-ҳуўшым алдыц келип Дәстегүл.
Әй, Дәстегүл, бу мәкана от салдыц.
Бу күн тәнде шийрин жанға от салдыц,
Енди қарар етип турмағым мүшкил,
Мен өзим бармасам йар отағына,
Әзиз жисмим натаўана от салдыц.
Та көзим түшмесе әл йанағына,
Бүлбилдек қонмасам гүл путағына,
Аныц билә бир дем олтыруб-турмай,
Мен нашарға ғайыбана от салдыц.
Хызметинде кеше-күндиз йүгирмей,
Тақатым йоқ енди жамалын көрмей,
Бәршелердин хызметицни өткердиц,
Бу жаныма ғайыбана от салдыц.
Бул хабарны келиб бизә йеткердин,
Ҳилалай пәрийге бир от келтирдиц,
Та көрмесем аны тапман қарары,
Бу жан билән үстихана от салдыц.
Ашыкларнын болмас намысы-ары,
Әлқысса, Ҳилалай пәрий бийсабырыў-бийкарар болып, бу сөзни тамам еткендин соц, Дәстегүл
айтты:
— Әй, бийбим сабыр әйлециз. Қуда қәлесе, тез көрип, мурадынызға йетерсиз, мунша бийқарар
болманыз, — деп Дәстегүл Ҳилалай пәрийге қараб бир сөз айтгы:
— Сабыр әйлегил, мақсудыцға йетерсец,
Кеше-күндиз сенсец мениц сырдашым,
Ғамгүн болма бийбижаным, сабыр әйле,
Ҳәкипайыц болсын бу әзиз башым,
Мурадынға йетиб дәўран сүрерсец,
Сендин өзге йокдур қәўми-ғардашым,
Тез көрерсен бийбижаным, сабыр әйле.
Ғамгүн болма бийбижаным, сабыр әйле.
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Сабыр әйлеген киши наүмит қалмас,
Бийсабыр қыстанып ҳәргиз йол алмас,
Кимге қуда берсе, ҳеш ада болмас,
Мен кәмийне, сен султаным, сабыр әйле.

Йетмиш үш йыл сабыр әйледи ол Әйюб,
Қудайым әйледи өзийге мәҳбуб,
Сабыр әйлесен сен ҳәм табарсан матлуб,
Нәсийҳатдур, әйа, ханым, сабыр әйле.

Билсен, сабыр — қудайымньщ бир аты,
Сана түшти бу күн ашыкдық оты,
Аўызық бүлбилдур, тиллерин тоты,
Ш ийрин макдл, хош зибаным, сабыр әйле

Хошламушдур бу күн ата-ананыз,
Бул арада зәрре йоқдур хатаныз,
Бу кун йа сабада болур неканыз,
Дәстегүл дер, бийбижаным, сабыр әйле.
Әлкысса, Дәстегүл бу сөзлерни айтып тамам еткендин сон Ҳилалай пәрий айтты:
- Әй, Дәстегүл, менде ҳеш ықгыйар қалмаса, нешик сабыр етермен? Сен Ғәрибжанға барып
оньщ көнлинде не қыйалынын барын билип тез хабар келтирмесен болмас, — деб Хилалай пәрий
Дәстегүлге карап бир сөз айтты:
— Мундын өзге йокдур менин хызметим
Бар Дәстегүл өзин Бағы-мурада,
Көрмегенше йоқтур сабры-тақатым,
Бар Дәстегүл өзин Бағы-мурада.
Мен көрейин аньщ хүсни-жамалын,
Билип кел көнлинде пикри-қыйалын,
Нечук эркән аньщ қәдди-кәмалын,
Бар Дәстегүл өзин Бағы-мурада.

Тез келтиргил хабар зинҳары-зинҳар,
Бар Дәстегүл өзин Бағы-мурада.
Яхшы хызметкерим сенсен Дәстегүл,
Намыс билән арым сенсен Дәстегүл,
Сөзде эҳтибарым сенсен Дәстегүл,
Бар Дәстегүл өзин Бағы-мурада.

Бүлбилнин хаўазы ғунша гүлдедур,
Гүлнин заўқы билән йүз қыйалдадур,
Көрмейин мен аны, болдым гириптар,
Хилалайғшн еки көзи йолдадур,
Емди мендин кетти гүлли ықгыйар,
Бар Дәстегүл өзин Бағы-мурада.
Әлқысса, Хдлалай пәрий бу сөзлерни Дәстегүлге айтқандын сон Дәстегүл айтгьг
тл_
’ р
’
Иүр десеқиз шул арада,
Иүрейин, бийбим, йүрейин.
’ тғ
г_
^
Бол десекиз а щ бенде,
Хеш ыкгыиар иокгур менде,
Тур десениз хызметинде,
Турайын, бийбим, турайын.

Йур десениз мен йүрейин,
Иүреиин, биибим, йүрейин.
’ тғ
п ^ 1Ж
Ж
Ж
Т1^ ~
Сөзимде иоқдур қыилы-қал,
Анда бардур йүз мыц қыйал,
с
десениз
Сорайын, бийбим, сорайын.
ғ
Дөстегул дер өйд> хдным

Мен хызметинде субҳи-шам,
Қол қаушырып әдеп-икрам,

Ҳеш ғам жеме меҳрибаным,
Бер десевд35 ада жаным
Берейин, бийбим, берейин.

Әлкысса, Дәстегүл бу сөзни айтып дәрҳал Бағы-муратқа қарап йолға раўана болды. Ол Бағымурат деген Ғәрибнин жатқан мәканы ерди. Дәстегүл Бағы-муратқа барып әдеп-икрам билен Ғәрибке
сәлем берип турды. Анда Ғәриб Дәстегулге қарап «сен нетип йүрген нашарсан? Бу йерге не деп
келдиц?» деп бир сөз айтты:
Айтғыл сөзиц, әй, нашар,
Бул жайа не деп келдин?
Сен әйле маца изҳар,
Бул жайа не деп келдин?
^
Сен бииҳуўда келмессен,
Ҳеш кимдин уйалмассан,
Иа сөзни дей алмассан,
Бу жайа не деп келдин?
~
Иа иолдан адаштьщму?
Иа отқа тугашдынму?

Саўдаға саташдыцму?
Бу жайа не деп келдин?
Мәстанамусен, билмән,
Әпсанамусен, билмән,
Дийўанамысен сен, билмән
Бу жайа не деп келдин9
Атымға Ғәриб дерлер,
Түшти маца мүшкиллер,
Тағна әйлемесин еллер,
Бу жайа не деп келдин?
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Әлқысса, бу сөзден сон Ғәриб Дәстегүлге қарап:
— Әй, нашар, бу йерге не хызметке келдиц, не ишиц бар? — деди.
Анда Дәстегүл кәниз:
— Әй, Ғәрибжан, сениц ҳүсни-мәлаҳәтиц, қәдди-қәўметицниц ўаспын ешитип, гүлниц ышқында
бүлбилдей, шамныц ышқында пәрўана йацлығ өзимни отқа урмаға келдим, — деп өзиниц дәрти
козғалып, Ғәрибке бақып, Дәстегүл кәниз бир сөз айтты:
— Әйа, дилбар, мени сорсац,
Сениц зарыц болып келдим,
Келипмен, енди өлтирсец,
Қарыйдарыц болып келдим.

Сениц гөйинде сәргәрдан,
Қабыл етсец, әйа, султан,
Қудайым әйлесе пәрман,
Үмийдўарыц болып келдим.

Не келмишдур қыйалыцға,
Йетермәнму ўисалыцға,
Сениц ҳүсни-жамалыцға,
Гирипдарыц болып келдим.

Ешит арзым, әйа, жаным,
Бу күн болсац меҳрийбаным,
Қойныцға кирмек әрманым,
Ўападарыц болып келдим.

Келибмен, бир гәдадурмен,
Ғәриби бийнаўадурмен,
Не иш қылсац рийзадурмен,
Ҳасыў-харыц болып келдим.

Келибдур Дәстегүл нашар,
Мениц сеннен үмитим бар,
Сырымны әйлесем изҳар,
Сениц йарыц болып келдим

Әлқысса, Дәстегүл бу сөзни байан еткендин соц Ғәрибниц қәҳри келип:
Әй, нашар, сен бийҳууда сөзледиц, бийақыл надан екенсец, өз ўақгыхошлығыцны деп йүрген
гезенде екенсец, бойлә көп сөзлемеге өз ылайығыцны ақгарғыл, ҳәр ким теци билән болса йахшыдур,
—деп Дәстегүлге қарап бир сөз айтты:
— Көп сөзледиц, әй, бийәдеп,
Барғыл, йолындын қалмағыл,
Өз ылайығыцны қыл талап,
Барғыл, йолындын қалмағыл.
Кетгил, көзимдин бол йырақ,
Шыкма бәлентә, йүр ашақ,
Айна алып шәклицге бақ,
Барғыл, йолындын қалмағыл.
Сийнемге салма дағы сен,
Гәшт етме бу шарбағы сен,

Билмен, кимниц ғырнағы сен,
Барғыл, йолындын қалмағыл.
Бар, өзге елге сал сорағ,
Шунқара қурдыцму тузағ,
Бүлбилге ҳеш йеткейму зағ,
Барғыл, йолындын қалмағыл.
Мен бир Ғәрибий бийнаўа,
Дәртимге ҳеш тапман даўа,
Көп сөзледиц, әй, бийҳайа,
Барғыл, йолындын қалмағыл.

Әлқьюса, Ғәриб бу сөзлерни айтқандын соц Дәстегүл айтқан сөзиге пушайман болып:
— Әй, Ғәрибжан, мен сени сынамақ ушын айтып эрдим, мен хатаға кеткен эркәнмен. Сизге
ғайыбана гириптар болып Әдил шаҳныц қызы Ҳилалай пәрий йибәрди, — деп Дәстегүл бир сөз айтты:
— Ешитгил Дәстегүл енди,
Мен ҳәм тынмай Сәнем дермен
Мениц бир интизарым бар,
Тәнимде та мәдарым бар.
Кеше-күндиз пырақында,
Не сабырыў, не қарарым бар.
Ки үш йылдур, жудадурман,
Нетәй, нәйлей, Сәнемжандын,
Сәҳәрлер йад етиб йығлап,
Кетермен ол ўападара,
Йақасын чак етиб ҳәр дем,
Көрермен деп қумарым бар.
Йүрек-бағры кәбаб болған,
Мениц бир йадыгарым бар.
Ғәриб бийшараныц ҳалын,
Барып айтғыл Ҳилалайға,
Шаҳ Аббасныц қызы дерлер,
Үмийдин үзсин ол мендин,
Ешитсец аҳы-зарымны,
Сәнем атлығ нигарым бар.
Әлқьюса, Ғәриб бул сөзлерни айтқандын соц Дәстегүл Ғәрибниц көндин майыл етмек болып,
Ҳилалай пәрийниц тәрийпин қылыб, лалы-ләбидин дүри-бийбаҳаларны төгип бир сөз айггы:
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— Әй, Ғәрибжан, Ҳилалайньщ жамалын,
Көрсец, кешер эрдин Сәнем йарындын,
Шә>ди-шекер аньщ ләбинде балын,
Сорсац, кешер эрдиц Сәнем йарындын.

Б а р ы п куш сан а н ы н н & зн к бслннм ,
Сорсац э р д и ш ә х л и -ш ә к к е р л ә б и н и ,
Са й р а н э т и б а н ы н таза гү л и н и ,
Терсец, кешер эрдиц Сәнем йарындын.

Дана-дана қаллар әл йанақында,
Бүлбил сайрар гүл ашылған шағында,
Сайран йетсец Ҳилалайныц бағында,
Йүрсец, кешер эрдиц Сәнем йарындын.

Ақыл эрсец тегме аныц зехцине,
Ғәриб, қолыц салғыл аныц бойнына,
Ғәрибжаным, Ҳилалайныц қойныға,
Кирсец, кешер эрдиц Сәнем йарындын.

Әлқысса, Дәстегүл бу жууапларны айтқандын соц Ғәриб айтты:
— Әй, Дәстегүл, сениц бу сөзлериц билән мен Ҳилалайныц йаныға бара билмесмән, әгер мени
қоймасацызлар, мен Бағдад йуртында турмасмен, бар, Ҳилалай пәрийге айтғыл, — деп Дәстегүлге
қараб бир сөз айтты:
— Мен бу сөз билән, Дәстегүл.
Барманам, ҳәргиз барманам,
Маца бу иш лазым демегил,
Барманам, ҳәргиз барманам.

Ҳилалайныц қушағына,
Кирменем, ҳәргиз кирменем.
Қуданыц санасы тилде,
Кеше-күндиз көзим йолда,
Мен баш көтериб бу елде,
Йүрменем, ҳәргиз йүрменем.

Ҳәмме бир кудаға бенде,
Ҳәрким гезер өз йуртында,
Енди мен Бағдад елинде,
Турманам, ҳәргиз турманам.

Ғәриб ашық билмес өзи,
Билселер айтурған сөзин,
Барманам аныц бағына,
Сәнемдин өзгениц йүзин,
Баш қойманам айағына,
Көрменем, ҳәргиз көрменем.
Әлқысса, Ғәриб бу сөзлерни тамам еткендин соц Дәстегүл айтты:
— Әй, Ғәрибжан, ҳәр не ҳәм болса йахшы сөзлер билән барғаныц йахшыдур. Әгер бармасац,
сийасат билән барурсан, — деп бир сөз айтты:
— Әй, Ғәрибжан, мунша сөзлер демегил,
Барғаныц йахшыдур ишарат билән,
М ениц бу сөзлерим йалған билмегил,
Бармасац, барурсен сийасат билән.
Бағы сапа аныц мәнзил-мәканы,
Тамам зәрепшандур көшки-әйўаны,
Болсац Ҳилалайныц әзийз меҳманы,
Сыйлар йүз мыц әлўан зыйапат билән.

М ениц билән бирге ҳәмра йүрмесец,
Барарсац бир нешше әламат билән.
Келурлер үстице бир нешше қызлар,
Ҳәр кайсысы билген сөзини сөзлер,
Келтирур бир нешше сәҳибтәмизлер,
Қоймайын элтерлер рәўийат билән.

Дәстегүл дер, субут әйлемес бу жаўап,
Кәнизлери бардур аныц бийҳисап,
Ҳәли йахшы сөзлер билән бармасац,
Сүдрә п айақындан берурлер азап,
М ениц ошбу сөзлеримни қылмасац,
Йеткезурлер йүз мыц ҳақарат билән.
Әлқысса, Дәстегүл бу сөзин тамам еткендин соц Ғәриб айтты:
— Әй, Дәстегүл, мениц Дийарбәкирде көцил берген йарым бартурур. Мал-мүлким, таж-тахтым
аныкитурур. Мен куданыц тағдийри билән мунда келдим. Эмди мени қоймасацыз, өзге дийарға
кетермен, өзге йарға көцил берип, өз йарымдын өзим кеше билмесмен, — деп Дәстегүлге қарап
бир сөз айтты:
— Әй, Дәстегүл, маца мунша сөзлерсец,
Мен бул саўдаларға түшә билмәнем,
Сәнем атлы гүл йарымдын айрылып,
Өз йарымдын өзим кеше билмәнем.

Мен Бағдад елинде,
Башым йолындадур
Расулиге үмметмен,
Өз ҳәддимдин өзим

Дийарбәкирдедур көцил муҳтажым,
Малы-мүлким анда, тахт илә тажым,
Игәм қошған болса, йокдур илажым,
Қуда тағдиридин қаша билмәнем.

Үш йыл йығлаб йүриб өтти аўҳалым,
Бу үлкеде кимге айтайын дадым,
Сәнемжан ешитмес мениц пәрйадым,
Емди бу үлкеде тура билмәнем.
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Шаҳсәнем анда,
йүрсем ҳәр қанда,
қудаға бенде,
аша билмәнем.

Мениц көзим анық интизарыдур,
Бәнд әйлеген зулпларыныц тарыдур,

Шахсәнем Ғәрибниц сәўер йарыдур,
Өзге йара башым коша билмәнем.

Әлқысса, Ғәриб бу сөзлерни айтып тамам еткендин сон Дәстегүл айтгы:
— Әй, Ғәриб, сен мунша Ш аҳсәнем деп күйип-йанып айтурсан, аны тәрип әйлегил, мен
Ҳилалайны тәрип әйлейин, Ш аҳсәнемнин артык йери бармукән, — деди.
Анда Ғәриб, «әжеп болур» деп, Шаҳсәнемни тәрип етип, соцра Дәстегүл Ҳилалай пәрийни тәрип
етип бир сөз айттылар:
Дәстегүл:
Ғариб:
— Ғәрибжаным, мунша сөзлер дийерсец,
— Аныц ўаспын саца байан әйлейин,
Шаҳсәнем деп көп өртенип күйерсец,
Бу ҳүсни ләтапат Шаҳсәнемдедур,
Әгер көрсец аца меҳриц қойарсац,
Қайсы бирин айтып айан әйлейин,
Маҳытабан йүзлер Ҳилалайдадур.
Ҳәм йахшы саҳаўат Шаҳсәнемдедур.
Дәстегүл:
— Ғәрибжан, мен ҳәм бир сөз дийәйин,
Ш ийрин-шәкәр сөзлер Ҳилалайдадур,
Мен ҳәм саца билгенимни сөзлейин,
Түрпе аҳыў көзлер Хдлалайдадур.

Ғәриб:
— Әй, Дәстегүл, саўда түшер бу сәрге,
Келибдурсен, ықтыйар ет кетерге,
Бийтәҳәрет басмас айағын йерге,
Мудамы тәҳәрет Шаҳсәнемдедур.

Ғәриб:
— Дәстегүл, мен айтай башдын-айағын,
Алма зәнәҳданын, сиймин сакақын,
Гәҳи көзин кымыр, гәҳи қапағын,
Бул има-ишарат Шаҳсәнемдедур.

Дәстегүл:
— Ғәрибжаным, барсан ол бағы сапа,
Қулағыца келур мын түрли сәда,
Дугаҳы, сегаҳы шекерлер наўа,
Йүз мын әлўан сазлар Ҳилалайдадур.

Дәстегүл:
— Ғәрибжаным, мен ҳәм айтсам ишарәт,
Муншама лап урмақ сизге не ҳәжет,
Пәҳим әйлесец күнде бардур шарапат,
Көп саҳибтәмизлер Ҳилалайдадур.

Ғәриб:
— Ғәриб айтар, ансыз жанны нетейин,
Эмди Дийарбәкир йолын тутайын,
Қуда руўзы қылса аца йетейин,
Бу жаныма рәҳәт Шаҳсәнемдедур.

Ғәриб:
— Дәстегүл, бу сөзге қалурсац ҳайран,
Кеше-күндиз тилер кудадан ийман,
Сәҳәрлерде турыб йад етер курьан,
Мудамы тилаўат Шаҳсәнемдедур.

Дәстегүл:
— Дәстегүл дер, барсац алтын-гүмишлер,
Әлўан-әлўан, түрлик-түрлик йемишлер,
Бағында бүлбүллер ҳәм тоты қушлар,
Йүз мын турна-ғазлар Ҳилалайдадур.

Әлқысса, Ғәриб билән Дәстегүл бу саўал-жаўабларны айтышыб болғандын кейин Дәстегүл
Ғәрибнин йаньщын шығып Ҳилалай пәрийниц қашына келди. Анда Ҳилалай пәрий айтты:
— Маца нимә хошхабар келтирдиц? Ғәрибжан не деген болса, маца бирин-бирин байан әйле,
тез көнлим қарар тапсын, — деди.
Анда Дәстегүл Ғәриб билән айтушған сөзлерни бир-бир байан етип, Ҳилалай пәрийге қарап бир
сөз айтты:
Ура берди сийнесиге даш алып,
— Әйа, ханым, бул сөзлерге кулақ сал,
Мен Ҳилалай дедим, ол Сәнем деди.
Мен Ҳилалай дедим, ол Сәнем деди,
Мениц сөзлеримде йокгур қыйлы-қал,
Ҳайран калдым аньщ ықтықатына,
Мен Ҳилалай дедим, ол Сәнем деди.
Әўелден йанмышдур ышқныц отына,
Сәнем атлы йары түшиб йадына,
Ғәрибжанныц йүз қыйалы бар екен,
Мен Ҳилалай дедим, ол Сәнем деди.
Көрдим, аныц анша ҳалы бар екен,
Сәнем атлы сәўер йары бар екен,
Келтире алмадым аныц өзини,
Мен Ҳилалай дедим, ол Сәнем деди.
Барып көрдим маҳытабан йүзини,
Ешитиниз
Дәстегүлниц сөзини,
Коймасацыз, кетермен дер баш алып,
Мен Ҳилалай дедим, ол Сәнем деди.
Мойнын бурып көзлериге йаш алыб,
14— Қаракалпак фольклоры
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Әлқысса, Дәстегүл бу сөзлерни тамам еткендин сод Ҳилалай пәрий бийтақату-бийәоам болш
ащуптаҳал мәжнүн мысал, дийўана қыйал, ақлы ҳайран, бағры бирйан, көзлери гирйан болып айтга
бигтллРД
ГҮЛ’ Т3 ӨЗИМ барьш хал"аўкш с°Рашып келмесем болмас. Сен бул хызметни питкере
лмедид,
деп, көзлериидин кәтрә-қәтрә йаш төгип, Дәстегүлге қараб бир сөз айггьг
ким бул хызметни питкере билмес
Билсец, кимдин кимниц башы айланур,
Та өзим бармасам йар мәканына,
Та өзим бармасам йар мәканына.
Мениц мақсуўдыма йеткере билмес,
Та өзим бармасам йар мәканына.
Таки қан йутарман бағы сәнада,
Башын койып йатған турғанша болмас,

Турған айақ басып йүргенше болмас,
Ешитген көз билән көргенше болмас,
Та өзим бармасам йар мәканына.

Күн-күндин хәсиретим болды зыйада,
Машаққатлар шегип пайыў-пийада,
Та өзим бармасам йар мәканына.

Емди мениц бармай турмағым мүшкил,
Хдаалай дер, ҳақға әйлеп тәўеккел,
Яхшы билән йаман танда сайланур,
Не илаж әйлесин йалғыз Дәстегүл,
Өзин билген бул дүнйадын шайланур,
Та өзим бармасам йар мәканына.
Әлқысса, Ҳилалай пәрий бу сөзни айтып, йаныға қырық кәнизин алып, Дәстегүлни баш кылып
қедем мубарәклерин бир-бир басып, йүз мьщ наз қарашма билән Ғ әри бж ан н Т кврГ к^ ы н
интизару мәжнун сьщар, дииўанаўар болып йолға раўана болдылар. Дәстегүл билән Ҳилалай пәрий
Бағы - мурадньщ дәруазасьша барып турдьшар. Андын сон Дәстегүл Ғәрибнип йаныға барып ҲилаИай
пәриинип келгенин Гәрибке билдирип бир сөз айтты:
— Ғәрибжаным, енди сенип йанына,
Төзе билсеп, уғлан, Ҳилалай келди,
Әўелде деб эрдим сенин шаньща,
Төзе билсен, уғлан, Ҳилалай келди.
Жаньщ қурбан етсен шийрин тилине
ҚьфК кәнизин алып сағы-солына,
Әлипдек қәўмети, нәзик белине,
Төзе билсен, уғлан, Ҳилалай келди.
Ҳәр көзлери аҳыў киби бақылған,
Гәрдениге тилла ҳәйкел тақылған,

Сийнесине ышқньщ оты йақьыған,
Төзе билсен, уғлан, Ҳилалай келди.
Тилла жыға, лағлы-маржан башында,
Көп кәнизлер бардур аньщ қашында,
Бир нәўниҳал әйне он төрт йашында,
Төзе билсен, уғлан, Ҳилалай келди.
Инанбасан Дәстегүлнин сөзине,
Көзин түшер аньщ гүлдек йүзине,
Емди не айтурсан аньщ өзине,
Төзе билсен, уғлан, Ҳилалай келди.

Ан,шш^Гна Ь ™ Т ү бУ СӨЗНИ ТӘМаМ еткендин сон Тәрибжан ҳеш дем урмай йерге бакып турды
Андын соц Дәстегүл Ҳилалаи пәрииниц ианыға барып*
н
!“
* а2 ^ ™
ХЭЗИР
баРСаНЮ вЙНС
- де“ - Мен үстине кирип барсам бийәдеплик болур. Сен барып менин сөзимни Ғәрибжанға айтқыл
андын сон аньщ ҳәр не айтқан сөзин мана айтқьш, - деди.
Р
ИТҚЬШ’
Анда Дәстегүл «әжеп болур» деп Ғәрибке кетмекши болды. Шул ўақытга Ҳилалай пәрий айггы
- Биз Ғәрибжаннын ешики алдына келдик, бизни көрмек ушын таш қары ш ы қсы н - деп бвд
сөз аиггы, Дәстегүл ҳәм Ғәрибке барып айтып, Ғериб ҳәм жаўап қайтарып айтышғаг^яары
?
Ҳилалай пәрий:
Ғәриб:
— Бар Дәстегүл, келдим астанасыға,
— Бар Дәстегүл, жеткер мениц сөзимни,
Бизни көрмек ушын шықсын Ғәрибим;
Мен шықманам, қайта берсин ол пәрий,
Тамашалар қылып дәрўазасыға,
Сәнемдин өзгеге салман көзимни,
Бизни көрмек ушын шықсын Ғәрибим.
Мен барманам, қайта берсин ол пәрий.
Дәстегүл:
Ғәрибжаным, Ҳилалай қыз интизар,
Ш ық ташқары, келди Ҳилалай пәрий,
Сениц ушын тәнде жаны бийқарар,
Ш ы қ ташқары, келди Ҳилалай пәрий.
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Дәстегүл Ҳилалайға айтур:
— Ғәриб айттым ҳәр не айтқаныцызны,
Бийбижаным, «барман» деди Ғәрибиц,
Жеткердим мен аца пәйғамыцызны,
Бийбижаным, «барман» деди Ғәрибиц.

Ҳилалай пәрий Дәстегүлге айтур:
— Ғайыбана қалдым бу аҳыў-зара,
Бир мириўбет қылсын мен бийқарара,
Тәрәҳҳум әйлесин мендек нашара,
Бизни көрмек ушын шықсын Ғәрибим.
Дәстегүл Ғәрибке айтур:
— Ғәрибжан, бир гүли рәгна келибдур,
Ешикке қәмәти Зийба келибдур,
Сени деб ашықыў-шайда келибдур,
Шығып көрсин деди Ҳилалай пәрий.
Ғәриб Дәстегүлге айтур:
— Мени деп болмасын ашықыў-шайда,
Бу бийкарарлыкдын йоқ аца пайда,
Бу арада ҳәжет эрмес тәўеллле,
Мен шықманам, аца қайтсын ол пәрий.
Дәстегүл Хдлалай пәрийге айтур:
— Әйа, жаным, хызметинде йүкирдим,
Қайта-кайта аньщ йаныға бардым,
Сениц ушын айағына баш урдым,
Қайта берсин, барман, — деди Ғәрибиц.
Ҳилалай пәрий Дәстегүлге айтур:
— Ешикине зары-гирйан келипмен,
Гилим лалыў, акды-ҳайран келипмен,
Интизарәм бағры бирйан келипмен,
Бизни көрмек ушын шықсын Ғәрибим.
Дәстегүл Ғәрибке айтур:
— Ғәрибжаным, қарыйдарыц келибдур,
Көзи йолда, интизарыц келибдур,

Та өлгүнше үмийдўарьщ келибдур,
Ш ық ташқары, келди Ҳилалай пәрий.
Ғәриб Дәстегүлге айтур:
— Әй, Дәстегүл, көп сөйлемек не қәжет.
Аклыц болса, болур бул сөз ишарат,
Бул ишиц ақыры болур қабаҳәт,
Мен шықманам, аца қайтсын ол пәрий.
Дәстегүл Ҳилалайға айтур:
Әйа, жаным, мундын үмит үзерсен,
Илажьщ йоқ, бу отларға төзерсен,
Келсин дейип мунша нама йазарсен,
Қайта берсин, барман, — деди Ғәрибиц.
Ҳилалай Дәстегүлге айтур:
Ҳилалай дер, шықмас болса бу заман,
Бу ишиц ақыры болур пушайман,
Истығпар әйлермен, болмасын туғйан,
Бизни көрмек ушын шықсын Ғәрибим.
Дәстегүл Ғәрибке айтур:
— Дәстегүл дер, Ғәриб, бармасац болмас,
Шығып аныц йүзин көрмесец болмас,
Қуда не қәлесе көрмесец болмас,
Шығып көрсин деди Ҳилалай пәрий.
Ғәриб Дәстегүлге айтур:
— Ғәриб айтур, қуда қылса пәрманы,
Иокдур бендесиниц зәрре дәрманы,
Ол турмасын мунда саат заманы,
Мен шықманам, аца қайтсын ол пәрий.

Әлқысса, бу саўал-жуўаплар арадан кешкендин соц Ҳилалай пәрийниц өзи тақат қыла билмей
еяиРИ^ Г үСТИНе„ИСТИП келди' ҒәРибте Хожа Қызыр алейҳиссаламныц берген меҳищийасы бар
еди. Дәрҳал оны иүзиге сүртип олтурды. Эрсе Ҳилалай пәрий Ғәрибни көрген заман тыйғы ышқы
сиинеде жаи болып, бағрына от туташты. Шул ўақыгга Ҳилалай пәрий Ғәрибжанныц әптапдек
иүзине бакып, ақлы-хуушдын айрылыб, зар-зар ағлап Ғәрибке қарап бир сөз айтгы:
— Дийарбәкирде тура алмай
Сени дерлер маца ашық,
Бағдада меҳман сенмусен?
Мен болыпмен саца машық,
Ғайыбана йүзиц көрмей,
Қашыц йайдур, кирпигиц оқ,
Акдымны алған сенмусен?
Ғамзеси пәйкан сенмусен?
Мениц аҳыў-пығанымны,
Күйдириб үстиханымны,
Бу жисми натаўанымны,
Отлара салған сенмусен?

Мениц атым тәскин алса,
Душманларым ғамдын өлсе,
Қуда бизге руўзы кылса,
Ол саҳыб дәўран сенмусен?

Келипсен шәҳри Бағдада,
Йетерсен мақсет-мурада,
Ешиттим сизни Шаҳзада,
Ол шаҳы жаўан сенмусен?

Көрсециз бизниц мәканны,
Сәйир етсец бағы-бостанны,
Хдлалай қызныц меҳманы,
Болған Ғәрибжан сенмусен?
Әлкысса, Ҳилалай пәрийниц бул сөзлерини Ғәрибжан ешитиб айтгы
- Әй, пәрийзат, менин Дийарбәкирде Шаҳ Аббас қызы Ш аҳсәнем деген йарым бартурур, оныц
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»ьИ бота ы , анын ўаслына
мени мундын бетер бәлаға гирипдар әйлеме м е н и н Т
ИүЗГС Хәргиз нәзер салмасман. Евди
үстиханымны күйдириб күл етмишдур, - деп, ҲилалайғГкарап Г р ^ Г а ™ '
ҲИЖрвН 0ТЫ
„
йыл болды, Сәнем ушын кәлендер,
Ҳижран ели суўырмышдур күлимни,
Иәне отқа салма, Ҳилалай пәрий,
Иәне отқа салма, Ҳилалай пәрий.
Ышк отына йанып болдым Сәмендер.
Иәне отқа салма, Ҳилалай пәрий.
Сийнем үзре даглар қойғаным йетер,
Үш йыл болды, жандын тойғаным йетер,
Сәнемдин өзгеге түшмесин көзим
Сәнемнин отына күйгеним йетер,
Тәнимде жаным бар, бир эрур сөзим,
Йәне отқа салма, Ҳилалай пәрий'
Ҳәр пәрийге сарғармасын гүл йүзим,
Йәне отқа салма, Ҳилалай пәрий.
П әлекнид гәрдиши маца бақмайын,
Ғәриб айтур, өз йанымны йақмайын,
Йықылыпмен, тутманызлар колымны,
Сәнемниц аташы мендин шықмайын,
Адашыпман, көрсетмедиз йолымны,
Йәне отқа салма, Ҳилалай пәрий.
Әлкысса, Ғәриб бу сөзлерни тамам еткендин соц Ҳилалай пәриймени м ^ш ГатГш ы Нышкыца3ө р т ^ е I т а М1 I^а^ән еӘ^баНЬШ, Ләби- ™
кем көрме, - деп,
бШМаСа СӘУ°Р «
Ғәрибжаным, ғам йемегил.
Сәнем йарьщ мен болайын,
Мунша Ш аҳсәнем демегил,
Сәўер йарыц мен болайын.

ным, шәккер-епшаным, сен
Мен бо“
, мени андын

Ғәрибжан, қылғыл бу сөзи,
Мен ҳәм бир падшаҳныц қызы,
Емди қабыл әйле бизи,
Сәнем йарьщ мен болайын.

Шаҳсәнем Дийарбәкирде,
Аньщ ушын калма дәрде,
Өлгенше болсан; бу йерде,
Сәнем йарьщ мен болайын.

Бир-биреўге қол салышыб,
Ойнаб күлиб доланышыб,
Кеше-күндиз шырмалашыб.
Сәўер йарьщ мен болайын.
Әлқысса, Ҳилалай пәрий бу сөзлерни айтқандын соц Ғәрибжан айтгьг
а ш р ы ^ а ^ й ^ а Рх ? б « 2 Т е ш
-

“

5

1

“

"

—

й

а т а

С Г И а“ТУРСеН> бИР ЙаШДа
’ д

а р

-

б е^

көрмей-

й™ а

“

Т

бИЛМеЙ’

М әгәр келибсен адашыб,
Сендин Ш аҳсәнем болырму?
у

С евд
ВД и н Ш
Ш ,НДа
аҳсәнем болырму?
с Р111
Ьеш иашында қол салышмаи,

?еИ„Р “
1 Г , Г Й'
Еки йашда та Г .а р л Л т.аи .'""’
Сенлин Ш аҳсәнем болырму?

^
~
“
Г й,
Се™ ИН Шахсэнем болырму?
Етги йащда бағ гезмеЯин

Үш йашында ойнап-кулмей

г " Р " ектепте и

вир биреўге кемдам £ м £

^ е ^ Ж

«азмайын,

н Г ^ р м у ?

м^хә^менде^бартурур^^әгер ^иахла *к<ы^1 | ^ ^ р | 11^ ^ ^ ЙИнИ1^ ^ ^ ^ ИИеИ ӘэаЎан° ^ ах™Нса!ый болс “

www.ziyouz.com kutubxonasi

^ В Р Щ Я е-

Бағдад үлкесинде дәўран сүрәли,
Ғәрибжаным, Ш аҳсәнемдин кеш енди.
Жан барынша ойнап-күлип йүрели,
Ғәрибжаным, Ш аҳсәнемдин кеш енди.
Бу дүнйада саца мал керек болса,
Иүзде дана-дана қал керек болса,
Ләбде шәҳяи-шекер бал керек болса,
Ғәрибжаным, Шаҳсәнемдин кеш енди.
Мунда сақа бағы-бостан керексе,
Гүл йүзлери маҳытабан керексе,
Йәки сада қәсри-әйўан керексе,
Ғәрибжаным, Ш аҳсәнемдин кеш енди.
-

Х

й

"

Сан,а болсын мениқ жаным тасаддық,
Әзийз жисмим натаўаным тасаддық,
Малы-мүлким, ханы-малым тасаддық,
Ғәрибжаным, Ш аҳсәнемдин кеш енди.
Дийарбәкир барсац рәсўа болурсен,
Мунда йүрсен; тили гөйа болурсен, ’
Бағдад үлкесинде падшаҳ болурсен,
Ғәрибжаным, Ш аҳсәнемдин кеш енди.
Таза бақшам гүлу-зары болурсен,
Бәршениц дәртине дәри болурсен,
Ҳилалай пәрийниц йары болурсен,
Ғәрибжаным, Ш аҳсәнемдин кеш енди.

ПӘРИЙ бУ сөзлеРни тамам еткендин соц Ғәриб айтгьг

Тәнде бу жаным барынша.
Шаҳсәнемдин кешерменму,
Башым йолында өлгенше,
Шаҳсәнемдин кешерменму.
Та әзирайыл келмегенше,
Тәнде жаным алмағанша,
Жәсет бийкар қалмағанша,
Шаҳсәнемдин кешермепму.
Ләҳәт ишре қоймағанша,
Гүл йүзлерим солмағанша,

Көзге топырақ толмағанша,
Ш аҳсәнемдин кешерменму.
Ишғал урыб айағымға,
Өртениб дәрди-дағымға,
Сени алыб қушағымға,
Ш аҳсәнемдин кешерменму.
Ғәриб ашық йаныб-күйип,
Сийнесиге дағлар қойып,
Сендек бийҳайаны дейип,
Ш аҳсәнемдин кешерменму.
еди- аща ғәрибнин

—

Ғәрибни тайаққа йатқызыцлар, —деб.
Анда қырық кәниз ҳәр қайсысы қырық камшьщан урып еди Ғәрибнин бутин йрпы „
мурынларыдан ка„ рауан болыл хуўшьиьш ке™л лы кьвдьн Б и р й й ш ^ а н с Г у ^ Г н я
еди, кәнизлерниц ишинде Дәстегүлге көзи таш ш Н Ғл
ираз уақЬ1Гган сон ҲУУшьша келип
караб аар-зар ағлаб блр сез айтты
У У
ҒЭРИб ЖаНДЫН ¥™ т ¥зип Д ^ г у л т е
— Бу үлкеде, әй, Дәстегүл,
М ениц ушын йанып-күйип,
Мен өлгенде сен йығлағыл,
Бир бийшара бийкәс дейип,
Болды мениц ҳалым мүшкүл,
Қара мойы сачыц йайыб,
Мен өлгенде сен йығлағыл.
Мен өлгенде сен йығлағыл.
Әгер маца йетсе қаза,
Руўҳым мениц болса сәда,
Ҳеш ким маца тутмас аза,
Мен өлгенде сен йығлағыл.
Бу дүнйадан болсам хата,
Бийшара деб қылғыл дуўа,
Йокдур менде ата-ана,
Мен өлгенде сен йығлағыл.

Солса бу өмримниц гүли,
Маца тийсе хазан жели,
Йокдур менде апа-синди,
Мен өлгенде сен йығлағыл.
Бу үлкеде йалғыз башым,
Ҳешким алмас дигри дашым,
Йокдур мениц карындашым,
Мен өлгенде сен йығлағьщ.
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М ени өлтирсе бу залым,
Нешик кешкей мениц ҳалым,
Йокдур мунда Гүлжамалым,
Мен өлгенде сен йығлағыл.

Бүгин болса ҳалым карап,
Айралыкдын бағрым кәбап,
Ғәриб айтур, көрдим азап,
Мен өлгенде сен йығлағыл.

Әлқысса, Ғәриб бу сөзлерни айтып ағлап, Дәстегүлге йалбарып, көзлеридин қәтре-қәтре йаш
төгип турды. Анда Дәстегүл айтты:
— Әй, Ғәриб, әўелде айттым сана шул ишлер болур деп, сен бәўәр етмедин. Ҳәли ҳәм болса тәўбе
қылып Ҳилалайньщ айағына йығылғыл, сениц гүнаҳьщны өтсе керек, — деди.
Анда Ғәриб айтты:
— Ҳәр иш кылса ҳәм, Ш аҳсәнемдин кешиб Ҳилалайны демесмен, — деди.
Анда Ҳилалай пәрийнин кәҳәри келип, бурынғьщан да зийада болып, кәнизлерге буйырды.
Ғәрибни айағыдан сүйреп урдьшар, үш мәртебе ҳуўшыдан кетиб йықылды. Баз, ҳуўшына келип
көзин ашып көрсе, Ҳилалай пәрийниц көзлери жәллад йанлы қызарып гүлгүн болыпты. Шул ўакытга
Ғәрибниц жаны көзине көринип, жаныдан ўәҳм етиб, Ҳилалай пәрийни тәрип етиб бир сөз айтгы:
— Қашыц шәмш ири урды, жанны шапты,
Бир оқыц өтибан шәҳри Емендин,
Көзиц капирмудур, ийманны шапты,
Бириси барыбан Балқанны шапты,
Хату-ҳалыцға бисмилла йазьшмыш,
Нешше оқьщ өтип М азәндәрандын,
О барып гәрдени шайтанны шапты.
Нешшеси бағ илә бостанны шапты.
Қашыц шәмшири өткеш бир нәпесте,
Саўатны йыртыбан кдлқанны шапты,
Нешшеси өтти ол Балхы, Бадахшан,
Нешшеси Түрки, Хиндистанны шапты.

Ж әмалыц барқ урып йерниц йүзигә,
Аныц ҳәр шуғласы асманны шапты,
Ғәриб бийшара ишмей дәўир айағын,
Ушатды касайы дәўранны шапты.
Әлқысса, Ғәриб бийшара бу сөзлерни айтып еди, аньщ билән ҳәм Ҳилалай пәрийниц кәҳри
тәскин тапмады. Андын соц Ғәриб Ҳилалай пәрийниц кәҳрин қайтармақ болып, қайтадан Хдлалай
пәрийни тәрип қылып Ғәрибжан бир мухаммес айтты:
— Әй, Ҳилалай, дүнйада ҳеш көрмедим сендек пәрий,
Мен сени түшимде көрдим, етти йашымдан бери,
Нешше бир көздин өтирдим, ер йүзинде хубларий,
Гәшт йетибан бу жаханны сайҳал урдым ҳәр йери,
Мен бу дүнйаны гезип, ҳеш көрмедим сендек пәрий.
Емди сизге айтайын, әй, нәзәнин саҳибжамал,
Ләблерицдин зийре-зийре төкилур бал үзре бал,
Бу жаҳан бағында йоқгур камәтиндек нәўниҳал,

Юсибий-шанымудурсен тоты шийрин маҳал,
Ошбу дүнйаны гезип ҳеш көрмедим сендек пәрий.
Гәшт етиб ҳәр йан йүкирип, нешше саҳраларны гезип,
Киштиўан бирлә йүриб бир нешше дәрйаны гезип,
Бир йаны Гурлән ўә Ургенжи, Хийўаны гезип,
Шаржаўий ҳәм Қаракөл, шәҳри Нәбараны гезип,
Иақгы әламны гезип, ҳеш көрмедим сендек пәрий.
Көп ўәлайатны гезип, бардым Ирақы, Испиҳан,
Андын өзге ҳәм таҳи бардым йәне Әзербайжан,
Курты, Гүржистанны гездим, ҳәм йәне Мазендәран,
Ш әҳри Булғардын өтип бардым йәне шәҳри Хазан,
Мен бу дүнйаны гезип, ҳеш көрмедим сеғщек пәрий.
Нешше күнлер мен йүрип Ираны-Туранда гезип,
Нешше тағлардын ашып, Көҳи Балқанны гезип,
Ҳәм Самарқанд үлкеси, Ақша Ш ибирғанны гезип,
Бир нешше күн гәпгг етиб шәҳри Ш әбистанны гезип,
Мен бу дүнйаны гезип, ҳеш көрмедим сендек пәрий.
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Шынмашындын бери гездим, ҳәм Қытайы, ҳәм Хотан,
Гүлли Түркстанны гездим, ҳәм йәне шәҳри Қоқан,
Пайкәнду, Ташкәнди, Әндижану, Мәрғулан,
Мәшрабы дийўанадек гездим Нәманганы, Әндижан,
Ошбу дүнйаны гезип, ҳеш көрмедим сендек пәрий.
Шөлде Мәжнүндек гезип, сәҳралара урдым қәдем,
Барса келмес йол билән бардым йәне бағы Әрем,
Бир заман шад болмадым, шектим мудамы дәрт-әлам,
Растын десем, қолларьщға суў куйалмас Шаҳсәнем,
Ошбу дүнйада гезип, ҳеш көрмедим сендек пәрий.
Басра шәҳрини гезип бардым йәне Ш аму-Ш әрип,
Көп ўәлайатларны гездим нешше күнлер сарғарып,
Ақыры көп өртенип Бағдада келдим мен Ғәриб,
Шукрилилла, ошбу күн болды мана ўаслыц нәсиб,
Мен бу дүнйаны гезип, ҳеш көрмедим сендек пәрий.
Әлқысса, Ғәриб бу мухаммесни айтыб тамам еткендин соц Ҳилалай пәрийнин кәҳри кетип,
Ғәрибнин йанына келип, мурынларыньщ қаныны өз колы бирлә йуўып, башьщын пәрўана йанды
айланып, кәнизлерге бәрдар-бәрдар көтертип Ғәрибни Ҳилалай пәрийнин Бағы-сапа деген бағына
алыб бардылар. Ағщын соц Ҳилалай пәрий Ғәрибке қарап:
- Ҳәр не мениц еткен жәбру-жапаларымны кеширгил, сана көп азаплар бердим, — деб Ғәрибке
үзүр айтып Ҳилалай пәрий бир мухаммес айтгы:
— Ғәрибжаным, саца емди бу күн кылған жапаларны,
Саца жәбру-ситәм әйлеп нешше қылған хаталарны,
Хаталар орныға қойсан бу күн бизге аталарны,
Гүнаҳымны кеширгил сен, мениндек бийнаўаларны,
Әгер акыл эрсен,, ал пийри кәмилдин дуўаларны.
Хатадын болды бу ишлер, мудам көпдур пушайманлар,
Аны көп йадыца алма, ғәнийметдур бу дәўранлар,
Башындын йүз мыц айлансын, саца қурбан болсун жанлар,
Көцилни шад-қоррам қыл, йәне қылма пәрийшанлар,
Қудайым йеткерур ақыр көнцлде мүддәәларны.
Қуда йеткерди эмди, сен бу күн болдыц бизге меҳман,
Киши меҳмана етмек керекдур жаныны қурбан,
Ки өлтирсец рийзадурман сениц алдында йоқ әрман,
......................................... ишре сен хусн елине султан,
Кел эмди, шад-қуррам қыл мениндек бийнаўаларны.
Мениц ўайрана көцлимни, кел енди, сен имарат қыл,
Йаманлық әйлесе ҳәр ким, аца сен йахшы әдет қыл,
Ки адам көнлидур Кәәба, аны ҳәр дем зийарат кыл,
Қудадын ҳәр не келсе, сен аца сабру-қанаат қыл,
Ешиттицму қанаат нешше қылған әўлийаларны.
Ҳилалайныц, Ғәрибжаным, әзиз меҳманы болдыц сен,
Әзиз меҳманыдын артық жисминиц жаны болдыц сен,
Ш икәсте дәрдиниц енди бу күн дәрманы болдыц сен,
Көцил мүлкини алдыц, тахтымныц султаны болдыц сен,
Көрибмусец ышкында мениндек дады ҳалларны.
Әлқысса, Хдлалай пәрий бу мухаммесни тамам еткендин соц Ғәрибке көп үзүрлер айтып көндин
алды. Анда Ғәриб ҳәм Хдлалай пәрийге «сендин өзге йар, жаным йокдур. Енди мен ҳәм саца
меҳримни қойдым» деп көндини хошлап, башындағы аўҳалларын Ҳилалай пәрийге бир-бир байан
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әйлеп Ғәрибжан бир сөз айтгы:
- Ҳилалай, ғам йеме, севдин бөлек йашырын зибаным йоқ
Бу паны дүниада ҳеш сендин өзге йары жаным йоқ
Маца меҳрицни қойдьщ, сыдқы ықдасьщ билән өлтир,
Мен билдим, жаҳавда севдин өзге меҳрибаным йоқ
дәмме қәуми- қарындашым, атамныц үлкеси Бағдад
а в д а й т а Г о В Д ^ 16
МСНИЧ мәнз^-м әканы м йоқ.
Саца аитаи, әиа, ханым, ешит сыры ниҳанымны,
™

баС ӘЛКИНе т^шсем өлермен, ҳеш гүманым йоқ.
риб биишара аитыбдур көцидде ҳәр не барыны
Ки севдин иашырын ҳәргиз мениц сыры-ниҳаным йоқ
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- Әй, Ғәрибжан, Дийарбәкип бапсям
мана аман бермес дерсен, енди билдим, сенин хәр
сана ышаныбтурур, - Де„ Ҳияалай „ерий

н
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— Дийабәкир барсам --------өлермен--дерсец,
Ғәрибжаным, бул сөзице инавдым,
Ғуншадек ашылмай солармен дерсец,
Ғәрибжаным, бул сөзице инавдым.

Г

н

Мүсапырлық йурты йамавдур дерсец,
Ғәрибжаным, бул сөзице инавдым.
Бағдада түшибдур нәсийбем дерсец,
Мени жавдын артық ҳәбийбим дерсец
Дәртимниц дәрманы, тәбийбим дерсец
Ғәрибжаным, бул сөзице инавдым.

Дийарбәкирде йоқ мәканым дерсец,
Шаҳ Аббас ҳеш бермес аманым дерсец
Өлермен, ҳеш йоқгур гүманым дерсец, ’
Ғәрибжаным, бул сөзице инавдым.

Дийарбәкирде йоқ қыйалым дерсец,
Барсам неш ик кешер бу ҳалым дерсец
Анам, сицлим, бир Гулжамалым дерсец
Ғәрибжаным, бул сөзице инавдым.

Шаҳ Аббас хан маца душмандур дерсец,
Көрсе, тирикликим гүмандур дерсец,
м әслә^т ™

й

™

Д ' Ҳилалаи пәРий айтгы:
Ме“ И ӨЛТурур ДС1Х ™- Хәргиз
ЕВДИ
«
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Х° Ш боЛДЫ' КәниалеР бәршес.

шахға караб Дәстегүл бир сөз айтгы:

РУ сатьш соРап бир-бир байан етип, Әди.

Әйа, шаҳым, бу сөзлерге кулақ сал,
Ьүлбил келди Ҳилалайныц бағына,
Мыц әлўан тил билән сайрабан хошҳал
Иәруаз етип қонды гүл бутағына.

Ҳилалайныц сиз бағына барсацыз,
Ҳеш азар түшмесин гүл йапрағына.
Гүл ышқында бүлбил мыц әлўан сөзлер
Арзыу-әрман билән бир-бирин гезлер
Тамашаға шығып бир нешше қызлар
^ийа зулпын төгип әл йанағына.

Әйа, шаҳым, сырым байан әйлесем
Ҳәр не барын бир-бир байан әйлесём
Ьмди сизге билгенимни сөзлесем,
Кулақ сальщ сөзим баш-айағына.

Қуданыц тәғдири, та әзел күвде,
Ҳилалай Ғәрибке болыпдур бәвде,
Кеше-күвдиз аныц хызметлеривде
Дәстегүл баш қоймыш из топырағына.

Йа барсацыз, йа хош жаўап берсециз
Сәиран етип тамашалар көрсециз.
=

—

-и и

максуд

“ ДС6 еККИ жала“ ш™,

«—
Ру кун Хш1алай пэрий
Ҳәр не иш қылсалар ижазат бердим
Бар Дәстегүл, айтғьш ошбу сөзлерни
Ҳәр не иш қылсалар ижазат бердим ’

Г „ Г
Ш“ б“ Р " " ^
Агарға еткизгил бизден саламы,
^зелде иазылған қүдрет кәламы,
Апланыц тәғдирин бузмақ бола ма,
Ҳәр не иш қылсалар ижазат бердим.
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Молла, муфтий билән дийўан келсинлер,
Ғәзийнеден малы-дүнйа алсынлар,
Ҳилалайны Ғәрибжанға берсинлер,
Ҳәр не иш қылсалар ижазат бердим.

Қазы-ийшан келиб кьшсын никаҳын,
Ҳәр не иш кылсалар ижазат бердим.

- Ғәрибнин ашылды бахты,
Мүбарек болсын тойьщыз,
Қурындар тилладан тахты,
Мүбарек болсын тойьщыз.

Алғыл қушақға йарыцны,
Мүбарек болсын тойыныз.

Әдил шаҳ дер, алар болсунлар хурсәнд,
Ғәрибжаным болсын мақа жигербент,
Тилладан курсынлар көшки әйўанын,
Ҳилалай перзентим, ол ҳәм бир перзент,
Әресте қылсынлар сапалы жайын,
Ҳәр не иш қылсалар ижазат бердим.
Әлкысса, Әдил шаҳ бу сөзни айтып тойға рухсат берди. Дәстегүл ҳәм хош ўақгы куррам болып
Ҳилалаи пәрийнин йаныға келди. Атасыньщ тойға рухсат бергенин бир-бир байан етиб, «тойьщыз
мүбарек болсын» деб, Дәстегүл кәниз Ҳилалай пәрийге қарап бир сөз айтты:

Енди өтти көп жапацыз,
Бу күн я саба некацыз,
Жаўабын берди атацыз,
Мүбарек болсын тойыцыз.

Атацыз рухсат дедилер,
Душманьщ йығлаб қалдылар,
Сизни Ғәрибке бердилер,
Мүбарек болсын тойьщыз.

Айралықға бел бағлама,
Йүрек-бағрыцны дағлама,
Ешитти аҳы-зарыцны,
Дәстегүл дер, ҳеш ағлама,
Бер имди йоқу-барыцны,
Мүбарек болсын тойьщыз.
Әлқысса, Дәстегүл бу жаўабларны айтқандын кейин, әмир-умәралар жәм болып, йегги кешекүндиз той-тамаша етип, казыйны келтирип, Ҳилалай пәрийдин ўәкил ыктыйар соратыб, Ғәрибке
никаҳы мусылманшылық билән бердилер. Рузғарлары шырағы билән йақты болып, ҳижран бәласидин
кутылышып, бир неше күн заўқы-сапалар сүрди. Бир күн Әдил шаҳ Ғәрибни ҳүзүрине алдырып:
- Әй, Ғәриб, сен ҳәм мениц бир перзентим болдыц, чунки менде уғыл перзент йоқтурур, йашым
етмишке келиб қарьщым. Емди бу тахтқа өзиц игәлик ет, ҳәмде өз атацныц орнытурур, — деб Ғәрибни
тахтқа миндирип, Бағдад йуртына падшаҳ болды. Халайыққа әдиллик қьшып бир йылны өткерди.
Әмма^ кеше-күндиз Ш аҳсәнемниц пырақында халықдын пинҳамы зар-гирйан болур эрди. Ҳилалай
пәрий билән ҳәм заўқы-сапа сүрмеге көнли майыл болмай, күн-күндин ҳалы өзге болур эрди. Бир
күн Дийарбәкирдин бир неше саўдагерлер келип, йүклерин питкерип қайтмақшы болды. Ғәриб
падшахдықны тәрк етип, үстине қәлендер либасын кийип, Хдлалай пәрийни Бағдад йуртына ташлап,
өзи саўдагерлер билән қошылып бир кешеде Дийарбәкир йуртына қараб йолға раўана болды. Бир
нешше күн мәнзил-мәрайылларны тай қьшып, Дийарбәкир топырағына йетишди. Саўдагерлердин
айрылып, көшелеп барып бир үйге меҳман болды. Ол бир кемпирниц үйи эрди. Анда Ғәриб айттьг
— Әй, ана, Дәйарбәкирде не сөзлер бартурур? — деди.
Кемпир айтты:
Әй, меҳман уғлым, шаҳ Аббас ханныц қызы Ш аҳсәнемжанныц бир қулы йақында қашып
кетипдур. Шаҳсәнемжан кәнизлери билән базарға келип, бир қул алмақшытурур. Ҳәр ким кул
туғмасы бар болса, ертец базарға елтерлер, — деди.
Анда Ғәриб айтты:
- Маца туғма либасын кийдирип башыма иш кәндәсини тартып, бир әбеший қул суўретинде
етиб базарға элтип Шаҳсәнемге сатғьш, баҳамны сораса - мьщ динар дегил. «Муныц нимә ҳөнери
бар.» десе, «сазенде-гөйендетурур» дегил. Шаҳсәнем сазенде-гөйендени йахшы көрур, сен мени
сатып, асан аўҳал кешир, мениц ҳаққыма дуўайы-қайыр қылып пәтийҳақны берсец болур, — деди.
Кемпирниц тәме казаны жошып кетип, мьщ динарньщ хабарыны ешитип, Ғәрибниц айтқанындын
ҳәр артығырақ қылып, ерте билән турып Ғәрибни алып базарға келип турды. Нәгаҳ Шаҳсәнемжан
әсас дәбдебе билән йанына Ақшаны ҳәмраҳ қьшып, келип кемпирнин қулыға қарыйдар болды
Анда Ш аҳсәнем айтты:
Йахшы-йахшы қулларныц баҳасы еллик динар, алтмыш динардын ашмайдур. Муныц нимә
ҳөнери бар? — деди.
Кемпир айтты:
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—деди.
— Бир-еки ағыз сөз айтсын, ешитейин, — деди.
Шул ўақытта Ғәриб әлиндеги тайағын саз етип, Шаҳсәнемге қарап бир сөз айггы:
Қулақ салып ешит мениц арзымны,
Пәрўа қылсам бағыц ишре гүллериц,
Алур болсан қул жайына ал, Сәнем,
Алур болсац қул жайына ал, Сәнем. ’
Киши билмес мениц ҳаслы-нәслимни,
Алур болсац қул жайына ал, Сәнем.
Ашық болсац бу мәнини пәҳим әйле,
Гириптару жәмалыцман, рәҳим әйле,
Бу беш күнлик өтер дүнйайы паны,
Рақиблар сөзидин бу күн ўәҳим әйле,
Шығар болды тәндин бу мискин жаны
Алур болсац кул жайына ал, Сәнем. ’
Гәўҳаршунас болсац гәўҳарны таны,
Алур болсац қул жайыны ал, Сәнем.
Рақиблар әлидин пинҳам қыл мени,
Бу күн қул эрурмен, алмац кел мени,
Ашықны күйдирер шийрин тиллериц,
Ғәриб айтур, шын ашықмен, бил мени,
Жаным алур йар ҳилалы қолларыц,
Алур болсац қул жайына ал, Сәнем
д еген г^н ^ш ^етм ^й л гаян гүг^^ч^б о лы п ^™ 11 ТаМаМ КЫЛДЬ|* Шахсәнем бу сөдлердин Ғәрибнин не
Әй, мама, қулыц йәне бир бәйит айтсын, — деди
Анда Ғәриб йәне әлине тайағын алып, Шаҳсәнемге қараб бир сөз айтгы:
— Йүзи гүлдек, шәмшад бойлы нигарым,
Бу сөзим пәхмине йетсен не болды,
Бу күн бәрше адам йағы нигарым,
Рақиблардын ҳазар етсец не болды.

Мен йүрибмен айралықньщ дағында,
Сәнемжан, муҳаммет қылсац не болды.
Мениц ҳалым бу күн бойлә болупдур,
Шар әтирапыма адам толубдур,
Йол азабын шегип рецким солыпдур,
Мени сатьщ алып кетсец не болды.

Жамальщны көрсем дейип гезермен,
Ышқы дәрйасына бойлап йүзермен,
Бу күн шийрин жандын үмит үзермен,
Қыйа бағып қарап өтсец не болды.

Ғәриб ашық айтар, сөзим битирдим,
Сени көриб қыйалымды йитирдим,
Ашық дәўран сүрер ўисал шағында,
Азат эрдим, бәнде болыб саттырдым,
Бүлбиллер сайрашур шәмен бағында
Қарыйдарсен, сатып алсац не болды.
Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам йеткендин соц тақыйық Ғәгжб эокенин пәүму , „ 1ТТ. ггт
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- Ғәрибни Йасмуқ мамаға тапшырайық, әўел ҳәм сени йашлықдын тәрбият қылған анантупуп
бир илажын табар, саца аныц дослығы зийада турур, — деди
^УРУР,
Бу сөз Шаҳсәнемге макул түшип, еккиси Ғәрибни алыб Йасмуқ мамаға келтирди
в и мама, Ғәрибни саца тапшырдым, сени қудаға, әмма мен атамдын бағымны тилеп алып
келгенше иахшы тәрбииат етип саклағыл, - деб тәўўекел кылып, Йасмуқ мамаға карап бир сөз айтгьг
Мамажан, кетерем атам йанына,
Бу ренжисе, қайғы алур йурәки,
Арзы-халым, Ғәрибжанны ынжытма,
Арзы-ҳалым, Ғәрибжанны ынжытма.
Еки ашық кошулмақныц шанына,
Ўәсийетим, Ғәрибжанны ынжытма.
Көр, не жапа шекти Ғәриб деп Сәнем,
Мен саца тапшурдым өзим келгенше,
Барып шаҳ Аббасдын бағым алғанша,
Ҳешкимге билдирмей, мама, өлгенше,
Ўәсийетим, Ғәрибжанны ынжытма.
Таза саклап, йедир нану-немеки,
Жанымны ренжитур кайғу емеки,

Бәдейи-ышқында сәргәрдан менем,
Ясмуқ мама, сен ҳәм мениц бир анам,
Ўәсийетим, Ғәрибжанны ынжытма.
Шаҳсәнем дер, ҳәр сөзине садыкдур,
Бай кишилер Ғәриблерә азыкдур,
Рақиб жәбри билән көцдим бузуқдур,
Мамажаным, Ғәрибжанны ынжытма.
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Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзни тамам етип Ғәрибни Ясмуқ мамаға тапшырып, Ақша билән еккиси
жайына келиб әрам алды. Та кеш болды. Ш аҳсәнемнин көндине Ғәрибниқ аташы-ышқы шуғла
урып, бийсабру-бийқарар болып шыдай билмей Ақшаға айтты:
— Не болур, ертегеше Ғәрибни Ясмуқ мамадан тилеп алыб келсец, бийтақат болып турурмен,
әндек көндим қарар тапсын, — деди.
Анда Ақша айтты:
— Айны етек билән йапып болмас, кәнизлерге изҳар қылғыл, нәгаҳ бириниц көндине келип,
душманлық етмесин, —деди.
Андын соц Шаҳсәнемжан кәнизлерни жәм қылып, әндек ҳалын байан қылып, нашарлыкдын
арзы-ҳалын айтып зар-зар ағлап Шаҳсәнемжан бир сөз айтты:
— Бу дүнйадан йүз үгирмеи,
Қайғым әда болурмукән,
Гөззал йарныц йүзин көрмей,
Өлсем раўа болармекен.
Көр ким мәламат гәрдини,
Сөзин деме нәмәрдини,
Әй йаранлар, ышк дәрдини,
Ўаслы даўа болурмукән.
Мен истермен йарым келсе,
Келиб ғамлы көнлим алса,

Бир күнимди атам билсе,
Сизлер гүўа болурмукән.
Пырак отына күймеге,
Сийнесине дағ қоймаға,
Ҳәр кимсеге сыр айтмаға,
Бизден иба болурмукән.
Яр дәртине бойун сунмақ,
Раҳат бериб мехцат алмақ,
Ш аҳсәнем дер, ашық болмақ,
Мундын зийат болурмукән.

Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзни айтып Ғәрибниц келгенин кәнизлерге бир аз ўакыт байан етип
түшиндирди. Анда кәнизлер айтгы:
— Әжеб болубдур, алып келиц, бизлер ҳәм көрейлик, — дедилер.
Эрсе Акша Ш аҳсәнемниц әмри билә Ясмуқ маманыц алдыға барып, Ғәрибни тилеп алмаға
Ғәрибнин йаныға барып, сени Шаҳсәнемжан шақырадур, мениц билән бирге йүргил деп, бир сөз
айтты:
Ҳеш киши бойыц көрмесин,
— Мен Ш аҳсәнемниц елшиси.
Бақғыл сағдын сола бу күн.
Йүргил мениц билә бу күн,
Ашыдды бағнын ғумшасы,
Тәцри ешитсин дадыцны,
Бағбан болғыл гүлә бу күн.
Йар билсин әҳтиқадыцны,
Рақиб йүзи болсын қара,
Ҳак йеткурсин мурадынны,
Душманныц бағры йүз пара,
Йетагөр мәнзилә бу күн,
Гәр истесец ўисал йара,
Түшәгөргил йола бу күн.
Бойлә йакма йүрәкицни,
Сал мойнына биләгицни,
Өлмесин достлар, өлмесин,
Гүлниҳал дер, тиләгинни,
Рақиблар ҳәргиз күлмесин,
Бир алладан тилә бу күн.
Әлқысса, Акша бу сөзни тамам етип, Ғәрибни өзи билән ҳәмраҳ етип алып келди. Шаҳсәнем
Акщадан көп миннетдар болып, Ғәрибни кәнизлернин арасына алып келип, Ғәрибке карап хошамет
айтып бир сөз айтты:
— Хош келдиц Ғәрибим, сапа келипсен,
Қутлы болсын мәнзил-мәкан, Ғәрибим,
Көндим хошы шок мәрҳаба келипсен,
Ғанийметдур ошбу заман, Ғәрибим.
Саца пәйўестедур жану-жаҳаным,
Сенсен тажы-сәрим, руўҳы-раўаным,
Саца қурбан болсын бу шийрин жаным,
Йолында пидадур бу жан, Ғәрибим.
Ўәҳим етме Шаҳсәнем ғайры болур деп,
Башқа йарны йәне хошлап алур деп,

Мен илгери өлсем Сәнем қалур деп,
Келтирме көнлице гүман, Ғәрибим.
Қорқынышым — бу сырны ғәнимлер туйар,
Туйса сени қызыл қаныца бойар,
Маца ада болмас ҳижранлар қойар,
Бу заман ғәниймет дәўран, Ғәрибим.
Ш аҳсәнем дер, йоқу-барым сениндур,
Йаўыз күним, намус-арым сениндур,
Көндимдеги қоша нарым сениндур,
Сийнем саца тахты-раўан, Ғәрибим.
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Әлқысса, Шахсәнем бу сөзни тамам йетип айтты:
— Әй, Ақша апа, бизнин ишимизнин ақыбети нешик болур? — деди.
Анда Ақша айтты:
Әй, Шахсәнем, ғам йемегил, мен барып атандын шул бағны сизге қасри-маишатхана етиб
алып берейин, Ғәрибни ана алыб барып заўқы етерсен, — деп, Ақша шаҳ Аббаз ханға барды.
Шаҳ:
— Қызым Шаҳсәнемжан нешикдур, ўақты хошму? — деди.
Ақша айтты:
Әй, Шаҳы әлам, қызыныз зийада дилтән болубдур, мени сизге йибәрди, шу бағны менин ушьш
бина еттирип эрди, ҳәли нәмәҳрем бийгана адамлар ишинде сәйир етермиш, атам меҳрибанлық
қылып шул бағны мана берселер, ҳеш ўақыт ғайры адамлар кирип-шықмаслар, — деди.
Падшаҳ Ақшаньщ бу сөзини мақул көрип, бағньщ ықтыйарыны Ш аҳсәнемге берди. Ақша
тағзым иба келтирип, падшаҳньщ алдындын шығып Ш аҳсәнемнин хузурына келип, атасыньщ
бағны бергенин байан қылды. Андын сон Шаҳсәнем шады-қоррам болып Ғәрибни ертип бағқа
алып барып, айшы-ишратға машғул болдылар. Булар бағньщ ишигә кирип сәйир етиб гәҳа әждарҳа
киби бир-бириге шоланышып, ўә гәҳи ышкы пәшек киби беллеридин қол өткерип шырмалышып,
гәҳи мәўиж урып аққан дәрйа киби жошып, гәҳи араларыға нақылыйат сөзлердин айтышып, гәҳи
шөл бийабандағы жәйран мысалыдек кыйа бақышып, гәҳи ашыкдар битгән китаблардын оқышып,
гәҳ өпишип, гәҳ қушышып, гәҳа таўыс қушдек безенип бир-биригә жилўабазлық әйлеп, гәқа
йашыл баш сона көрген қаршыға йанды (дөниб) бәлент пәрўазлық әйлеп, гәҳа бир-бириге қыйа
бақышып сөзлеп, тоты куш йанлы қасри назлық әйлеп, сәрўи тамаша етип, алма, әнжир, әнар, ғоз,
писте, йүзим, қәлегенлеридин йеб, бағньщ шар әтирапын гезип, ҳәр ким бир тәрепке кетдилер.
Әмма Ш аҳсәнемнин Саўшы исмли бир кәнизи бар эрди, ол кәниз Ғәрипке ашық эрди. Нәгаҳ бир
пинҳамырақ жайда Ғәрибнин алдыдан шығып, мойнына қол салып, Ғәрибнин гүлдек йүзидин бир
поса алды. Ғәрибнин қәҳәри келип, ол кәниз бийшараға бир қамшы урды. Анда ол кәниз айтты:
Әй, Ғәриб, сан мана рәҳимин келмей бу ишни қылдъщ, сенин бу қылған ишинге көре мен
ҳәм бир көрсетмесем болмас, — деп қамшынын ашшығы таркамастан бурын бағдан шығып, шаҳ
Аббасқа қараб бәдер кетти. Ўә йәне бу ишдин бир кәнизнин хабары бар эрди, келип Шаҳсәнемге
байан қылды. Шаҳсәнем бу сөзни ешитиб, жаныға от түшип, «ўә, дәрийғ, бу иш йаман болған
эркән» деб Ғәрибнин йаныға келип, зар-зар ағлаб бир сөз айтты:
— Ғәриб, сенин бу ишиндин,
Рәқибге болды баҳана,
Душман болды жаҳан мана,
Әйлегейлер гүман мана.
Бу күн менин қайыр ишимни,
Сен әйледин зийан мана.
Еткен ишиц болды ғәлет,
Баша келди бойлә қулпет,
Мени пышақсыз өлтирдин,
Ғәриб, енди не мәсләҳәт,
Гәҳ йығлатып, гәҳ күлдирдин,
Болды акырзаман маца.
Таза гүллерим солдырдыц,
Ести бады хазан маца.
Сәнем айтур, әй, меҳрибан,
Қайғулы болды шийрин жан,
Кәниз барыб Шаҳа йана,
Киши келур ҳәмин заман,
Сырым әйлейдур бәйана,
Зиндан болды жаҳан маца.
Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзни айтып тамам еткендин соц Ғәриб:
- Әй, Ш аҳсәнем, ҳәр иш тагдырга тартур, — деб, Шаҳсәнемге көнил бериб бир сөз айтты:
— Атам билди дейиб қайғы йемегил,
Сәд пара қылсалар дөнменәм сендин,
Бизә бир йазылан бардур, Сәнемжан,
Ашыкдарға дөнмек ардур, Сәнемжан.
Мана бойлә ашшығ сөзлер демегил,
Аш ы кдарны ц иши зардур, Сәнемжан.
Көндим әсийр олмыш көксиц назына,
Мойным бағланыпдур зулпьщ тарына,
Атан билсе бизди ақыр нетерлер,
Мьщ йола баш урсам атац дарына,
Пәрман йетсе тутып алып кетерлер,
Ҳеш бәўер әйлемес, зардур Сәнемжан.
Сизни қойып, бизни шәҳийд етерлер,
Бир баша бир өлим бардур, Сәнемжан
Ғәриб айтур, дәўран бизгә йүрмесе,
Пәлек бизге ишрәт раўа көрмесе,
Бүлбил пыған әйлеп кетмес гүлиндин,
Атан сени ақыр мана бермесе,
Пәрўа қылман жаным алсалар тәндин,
Йаратқан бирубар бардур, Сәнемжан.
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Әлкысса, бу сөз бу ерде турсын, енди сөзни Саўшы кәнизден ешитин. Саўшы кәниз Шаҳ Аббасньщ
| бәргаҳына барып салам берип турды. Патшаҳ Саўшы кәниздин сорады:
— Не сөзиц бар? — деп.
Анда ол:
Әй, Шаҳы әлам! Ш аҳсәнемжанньщ бағында бир бийгана йигит бартурур, ҳәр ўақыт келип
көринедур, — деди. — Сизге мәлим етмеге келдим, — деди. — Ш аҳсәнемжанға айта билмесмен, —
деди.
Ол ўақытта падшаҳ дәрғәзеп болып жәлладларға буйырды:
— Барьщ, қолын арқасына бағлаб, йүз мьщ азап билән менин бәргаҳыма алып келиц, ол бәднамны
дарға шектирип, халайыққа әшкара еттириб азап билән өлтирсем керек, — деп буйырды.
Бу йерде Шаҳсәнем Ақша билән мәсләҳат етип, Саўшы кәниздин қәўипке түшип, Ясмуқ маманыц
йаныға барып айтты:
— Әй, мама, бизлерниц ишимизни Са>Ш1 ы кәниз деген бәднам атамға билдирмек ушын кетипдур,
бизлер сизгә келдик, бир пикир қылсацыз, — деди.
Мама курра салып көрип:
— Ғәрибни бир пинҳам жайға салыб йашырмақ керек, —деди.
Дәрҳал Ғәрибни бир пинҳан жайға салыб йашырдылар. Шул пурсат падшаҳныц йасаўыллары
чусти-чак келип, Ш аҳсәнемниц бағыны ҳәрчанд ақтарып, Ғәрибдин ҳеш нам-ныш ан тапмай
падшаҳға барып:
— Ол айтқан адамдын ҳеш нышан тапмадық, — деди.
Падшаҳ мүнәжжимлерге буйырды. Мүнәжжимлер пал салып көрип:
— Әй, Шаҳы әлам, ол адамны бир жайға пинхам етиб койыбтурлар, — деди.
Падшаҳ дәрғәзеп болып, йәне йасаўыл буйырды, олар ҳәм келип, бағ-бақшаларны ўә гүллерни
ўә ҳәр түрлик мийўалы ағашларны бир-бир ақтарып, булар ҳәм дәрек тапмай бардылар. Андын соц
падшах «сарай иши бийбисигә түҳмет қылғай» деп Саўшы кәнизни өлтиртти, йәне «сизлер йалғаншы
эркәнсизлер» деб мүнәжжимлерни ҳәм өлтиртти. Бу йерде Ақша билән Ш аҳсәнем ўәҳим етип, йәне
йаса>ч>1л келип ақтарып Ғәрибни таўып алып йүрмесин деп, Ғәрибни бир сандуққа салып, ҳаўызныц
[ астында бир зиндан бар эрди, анда йашырып қойдылар. Бу тарийқа билән арадан бир неше ўақыт
\ өтти. Бир күн Шаҳсәнем айтты:
—Әй, Ақша апа, Ғәрибни барып алып келгил, мениц көнлимниц әрамы-қарары қалмады, йүзини
бир көрип әрам алайын, шайад көцлим зәрре тәскин болурмукән, — деп зар-зар ағлаб Ақшаға қарап
Шаҳсәнем бир сөз айтты:
— Ақша, бу күн тәндин жаным,
Шықмас бурын жанны келтур,
Мысыр елинде Юсуп киби,
Ол бәнди зинданны келтур.
Бизниц билән ўәде етән,
Раҳат берип, меҳнәт алан,
Жапа тыйғын жана салан,
Қара бағры қанны келтур.
Қәсте ҳалыны сорайын,
Кәсе-кәсе мәй берейин,

Тойғунша йүзин көрейин,
Барып Ғәрибжанны келтур.
Өтти бу күн йар пырағы,
Қапапәлек қойды дағы,
Бир ағыз сөзниц сорағы,
Шул дағы-ҳижранны келтур.
Шаҳсәнем дер, кара бахтым,
Күйип күл болды бу рахтым,
Йақын келди өлер ўақтым,
Дәрдиме дәрманны келтир.

Әлкысса, Шаҳсәнем бу сөзни тамам еткендин сон Ақша барып Ғәрибни ҳаўызньщ ишиндеги
зиндандын шығарып, Ш аҳсәнемнин ҳузурына келтирди. Шаҳсәнем Ғәрибке қараб айтты:
— Ғәриб, зинданда йатдын,, нешикдурсен? — деди.
Анда Ғәриб өз ҳалына мәлул болып ағлады. Шаҳсәнемжан Ғәрибнин ағлағанына ҳалы пәрийшан
болып, көзинин йашын румалы билән сыпырып, Ғәрибниц көнлин алып тәселле берип, Шаҳсәнемжан
Ғәрибке қарап бир сөз айтты:
Ашық болып рәнжи меҳнәт көрмесе,
Аньщ ашыкдығы эҳтибар болмас,
Иар алдында көзде йашын төкмесе,
Аньщ сыры елге әшкара болмас.

т

Күйип-йанып көп ҳунаба йутгырма,
Акыльщны шашырып пәҳмин йитирме,
Кел, көнлине, йарым, қайғу келтирме,
Замана ҳәмийше бойлә тар болмас.
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Айра түшдим дейип болма ҳәсиретте,
Иншаалла, сағмен, болма қүлпәтте,
Көтергил башьщны, болғыл сүҳбетте,
Ы шқ гүлиниц дигрисинде хор болмас

Исмайылдек өзин қурбан етмейин,
Ашықмен дегени эҳтибар болмас.

Ш аҳсәнем дер, йеме қайғу-ҳижраны,
Ы шқ дәрдиниц ҳәргиз болмас дәрманы,
Пәрўанадек өзиц отқа салмайын,
Бир күн тәнри етсе әжел пәрманы,
Мансурдейин Анәл ҳақ деп өлмейин,
Бу дүнйа ҳеш кимге ўападар болмас.
Әлқысса, бу сөз мунда турсын емди. Сөзни шаҳ Аббасдын ешитиц.
буйырадыПӘРМаНЫҒа КӨП мәламатлар болды деп’ Абдулла деген ўәзирин қырық атлы нөкер билән
^арып Ш аҳсәнемнин көш кисинин, бағы-шарбағыньщ әтирапында пасбанлық қыльш
үр
’
д • Абдулла уәзир ҳәм қырық атлы нөкер билән қараўыл болып йүрер эрди. Күнлерде
бир күн нөкерлеридин бири бағньщ рахнасыдын қарап эрди, сарҳаўызньщ сайасывда бир М ш
Шаҳсәнем билән зауқы-шаўқ қылып олтурубтурур. Ол бу сырны келип Абдулла ўәзирге байа/қыдды
а“

мУӘЗИРНИН ӨЗИ КеЛИП КӨРИП ЭРДИ’ ЎЗҚЬ1Йа РЗСТ ЭРКӘН' Ш аҳсәнемни хузурына шақырып алып

„ Г ӘЙ’ Ш ахсәнем’ бу нешик иштурур сен қылыпсан, атан хун наҳақ етип мүнәжжимлерни өлтирди
А н я Г ш яЗНИ ҲӘМ ®Л™РДИ’ ° Л бийшараларнын сөзи раст эркән, эмди не иш қылмақ керек? - деди
Анда Ш аҳсәнәм Абдулла ўәзирге йалбарып бир сөз айтты:
Маца түшген бу ышқ бәршеге түшер,
Бизни алып барсац атам йаныға,
Тегмегил йарымға алла ышқына,
Атам қалур ашқыларныц қаныға,
Қыстасац йарымныц, бил, аклы шашар,
Сен қалурсен мәламатлық кәнига,
Тегмегил йарымға, алла ышқына.
Тегмегил йарымға, алла ышқына.
Мүштипәрмен, зарым мениц тилимде,
Ҳәр не қылсац ықтыйарым қолында,
Гириптар етмегил душман әлинде,
Тегмегил йарымға, алла ышқына.

Ш аҳсәнем дер, берей дүнйа зәрини,
Төгей ғәзийнеде ҳәр не барыны,
Сен пинҳам ет ашыкдарныц сырыны,
Тегмегил йарымға, алла ышқына.

^ тӘлКЬ,ССа’ Шахсәнем бу сөзни Тамам е™п, ҳал-аўҳалын айтып өтиниш қылып Абдулла ўәзирге
қырық мьщ тилла зер берди. Абдулла ўәзирниц көндине рәҳим түшип айтгьг
У Р
- Э м т мундын буйан әўелгидек әшкар қылман, бирмунша ишиниз пинҳәмырақ болсын Шахғя

^ А б ™ ^ ЗНЫ бИЛДИрмесмеп’тт7 деп’ пекерлерин алып шады-қуррам больш ^ ҳер ге қаи“ Г
дулла уәзир кеткендин соц Шаҳсәнемнин көндине ўәҳим түшип айтгы:
вИ’ ҒәРипжан, бизлерниц сырымыз халыққа әшкара болды, набада рақыблар ғапыллыкга
тутып, бир зәлел иеткермесин, өлмеген көришур, ҳарымаған өтишур, ҳәр нешик сағ болғанын
иақшыдур,
Деп, бир неше мүлайым сөзлерни айтып зар-зар ағлап Шаҳсәнем қыз бир сөз айтгьг
- Ғәрипжан, йе өз ғамьщны,
Рақиблардын тәғнасьщан,
Душман кәр етмесдин бурын,
Әшкар етмесдин бурын.
Ғәниймет көр бу дәмицни,
Шаҳ пәрман етмесдин бурын.
Кутылагөр мундын қашып,
Ертен маҳасыллар келур,
Шар тәрепин қамап алур,
Сени йаўыз күнә салур,
Қашагөр тутмасдын бурын.
Бир өзге йерде тут ўатан,
Асан эрмес бойлә йатан,

Көзде йашьщ ҳәр йан сачып,
Бир әждарҳа ағзын ашып,
Д әм шегип тутмасдын бурын.
Ш аҳсәнем дер, рәқиб ели,
Шар тәрепдин истер ўәли,
Башпана ет, өмирин гүли,
Сарғайып солмасдын бурын.

ат1г^ ЛКЫССа’ Шахсәнем бу сөзни тамам еткендин сон Ғәрипжан Ш аҳсәнемге қарап, мундын та
өлгенше башға иерге кетмегим йоқдур, — деп сөз айтты:
~ Мана мундьш кетмек олмас,
тан тутып алмағунша,
Башға уатан тутмақ олмас,
Тутып бәвдә салмағунша.

Эмди Сәнемжан барында,
Мен болыпман сана бәндә,
Пара-пара эш икивде,
Кетә билмен қылмағунша.
www.ziyouz.com kutubxonasi

□23Й ® -

Сен гезерсен гүлгүн кийип,
Қал үстине қаллар қойып,
Қақнус киби йар-йар дейип,
Күйип-йанып алмағунша.

Мана түшмиш ҳижран шәби,
Кәж болды бахтым кәўкәби,
Тутып атан Мансур киби,
Дара асып коймағунша.

Алып жапанны бу йана,
Иүрек-бағрым толды қана,
Мисли Юсупдек зиндана,
Атан тутып салмағунша.

Йоқдур мениц кетер йерим,
Ш аҳсәнем, ешит дилбәрим,
Нәсимийдей сойып терим,
Саман тығып коймағунша.

Баш қойып атан, дарына,
Жан берип зулпьщ тарына,
Қазайы курбан йерине,
Кетмен енди шалмағунша.

Ғәрип дийер, ақыр мақсет,
Әжел келсе, бермес пурсат,
Ҳәли набуд болмай сүҳбет,
Кетерим йоқ өлмегунше.
Әлқысса, Ғәриб бу сөзни айтып тамам еткендин сон Ш аҳсәнем билди: Ғәрипжан өлмеге ыразы,
кетмеге ыразы эрмес. Шаҳсәнем Акшаға айтты:
— Әй, апа, муца көнди қалғудек бир сөз айтмасам, ҳәргиз кетмес, — деп, Ғәрипке қарап Шаҳсәнем
қыз йәне бир сөз айтты:
— Эмди сүҳбет ўақты өтти,
Кет Ғәриб, турмағыл мунда,
Айралықныц ўақты йетти,
Кет Ғәриб, турмағьш мунда.
Нәмә көрдим сениқ ўаслын,
Барабар йок екен ҳасльщ,
Бир гүл эрдин, өтти пасльщ,
Кет Ғәриб, турмағьш мунда.
Сен барында күлә билмен,
Бул не дәртдур, билә билмен,
Сенин ушын өлә билмен,
Кет Ғәриб, турмағьш мунда.
Сен бир гүлнин қырманысен,
Не дәртимнин дәрманысен,

Өзиц келген әрмәнисен,
Кет Ғәриб, турмағьш мунда.
Мунда турсац, ғәним туйар,
Туйса, қылдек жаньщ қыйар,
Ықгыйар ет өзге дийар,
Кет Ғәриб, турмағыл мунда.
Турсац, рәқиб ҳайран етер,
Бу ўатандын әлиц көтер,
Кет дегенде ийт ҳәм кетер,
Кет Ғәриб, турмағьш мунда.
эмди бу ўатандын,
Ш ийрин жаным шығар тәндин,
Ш аҳсәнем дер, кештим сендин,
Кет Ғәриб, турмағьш мунда.

Әлкысса, Шаҳсәнем бу сөзлерни айтьш тамам еткендин сон Ғәрибниқ жаныға от түшип, айральи
оты үстиханыға йанышып, орньщын сачрап турып, сиймабдек титреп жаны ләрзана түшип:
— Әй, Шаҳсәнем, бу сөзни кайсы көнлин билән айттьщ? Емди мундын кетсем ҳасла келмесмен
ўә йүзинни ҳәм көрмесмен, — деп, Ш аҳсәнемдин қатты көнди қалып, зар-зар йығлап, Ғәриб бщ
сөз айтты:
— Көшә-көш әйледи көнил кәрўаны
Көшкенде егленем, емди келменем,
Сендин ғайры елде сүрип дәўраны,
Сүргенде егленем, бәлки келменем.

Бур нә эрди? Ағуў қоштыц ашыма,
Рәҳим келмей көздин аққан йашыма,
Әжел йастуғыны қойып башыма,
Йатқанда егленем, бәлки келменем.

Ғәриблернин болмас бағы мәканы,
Истемеслер ғәрибликте гәданы,
Кызыл гүлнин тегресинде тикәни,
Тергенде егленем, бәлки келменем.

Билмәйин өзимни салдым бу дәрде,
Йолдаш болдым сениц киби нәмәрде,
Емди мундын кетиб гезип ҳәр йерде,
Йүргеғще егленем, бәлки келменем.

Сендин кештим, мен ҳәм ләҳзе турманам,
Сенин билән үлпәт болып йүрмәнәм,
Емди сени қойдым, йүзиц көрмәнәм,
Ҳәр қанда егленем, ҳәргиз келменем.

Сен билмедиц ашыклықньщ йолыны,
Солдырыпсен муҳаббатньщ гүлини,
Сендин ғайры бир дилбарньщ қолыны,
Тутқанда егленем, бәлки келменем.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Емди кетем, турман ошбу йерлерде,
Сәйир әйлейип гезиб узақ йолларда,
Мәжнүн киби йүрип дағы-шөллерде,
Гезгенде егленем, бәлки келменем.

Қылыш алып бир күн кирсем саўаша,
Қырғанда егленем, бәлки келменем.
Көнлим имаратын сен қарап еттиц,
Билмеслик әйлейип нәмәртлик еттин;,
Сен бир бийганаға мени мегзеттин,
Ҳәр канда егленем, бәлки келменем,

Хорасан йуртында акша базылар,
Анда молла болса, мунда қазылар,
Әзелде йазьшған бизә йазылар,
Йазанда егленем, бәлки келменем.

Ғәриб айтур, буздьщ менин шанымны,
Отқа йақтыц гәўҳарымны, кәнимни,
Игәсине берип шийрин жанымны,
Өлгенде егленем, бәлки келменем.

Йеккеликте йаўыз келсе бу баша,
Бизден салам болсын қәўми-ғардаша.

|Ш’ ,1 Ш “ а ’ Г ӘрИб бу СӨЗИН тамам етип’ Ш аҳсәнемнин йүзине бақмай қатгы аччығланып орньшан
Г
н ’ ДИЯРбӘКИРДИН ШЫҒЬШ’ Ш ыРЎаншымаққа қарап йолға раўана болды. Бир нешше мәнзил
әраиылларны таи қылып, гәҳ ҳуўшында болса, гәҳ ҳуўшыдан айрьшып, Мәжнүндек бийаоам та
с ш ай сты

ЛЫП’ аИраЛЫҚ ° ТЫҒа Өртеғшп’ Ш аҳсәнемдин шикайат кылып, йоллар үзре Ғәриб бир

-- Тилин аччығ әйлеп, бағрым йаралап,
Н әмәрт болып қуўалады йар мени,
Мен излерем дағы-дүзни аралап,
Кууалады екки сөзли йар мени.

Йалған ашық ҳасла ўәдеде турмас,
Н әмәрт болып куўалады йар мени.
Ешитменем бийўапаныц сөзини,
Йарым демен Ш аҳ Аббасныц қызыны,
Терис әўрилсин, көрмем аныц йүзини,
Ол р у д а ц й а ҳ куўалады йар мени.

Ашық кетсе, машық андын қаларму,
Ашықыны ғам-қайғуға саларму,
Шын ашықнын, иши шундақ боларму,
Иалған ашық қуўалады йар мени.

Бу дүнйадын бийзар жан илә таним,
Тәнде жан бар, бийўапаны деменем,
Руйисийаҳ шәрменде болып Ш аҳсәнем,
Куўалады ол бийўапа йар мени.

Ш ын ашықсац, бийўапаны көрмегил,
Бийўапа бағыныц гүлин термегил,
Ҳасла бийўапаға көцил бермегил,
Қуўалады ол бийўапа йар мени.

Ғәриб дер, от түшмиш жаны-тәниме,
Көнлим нәхош, көзим толыпдур нәмге,
Мунша мәҳнет, мунша дәрди-әлемге,
Қоцды бу күн ол бийўапа йар мени.

Жандын қорққан ышқныц лапыны урмас.
Ашықман деп ыш қыныц дүканын курмас

Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам йетип, нешше марайьш йүрип қайғулы-ғамлы жаны әламтты
көзи нәмли, дәрди меҳнәт ситемли болып, ғуншалықга гүл киби солып, Ләйлинич ышқында йуоген
әжнүнсууар болып, Ш ырўан-Ш ымаққа дақыл болды. Ғәриб Ш ымақ падшаҳына багчзп ыыам
Г ®
Әй, Султаным, Дийарбәкир йуртыдын,
Ҳижр отына йана-йана келурмен,
Сәнем бирлә айралықныц дәрдидин,
Пәрўанадек күйе-күйе келурмен.
Мен нәйлейин, өз елатым йат болды,
Бир сөз билә жигер-бағрым от болды,
Кеше-күғщиз ишим аҳыў-дат болды,
Кулақ салыц, бу ҳижрана келурмен.

1КаЙСЫ Й- ™ ЫЧ “

^ с а Г д ^ С

а Ғәриб

Себеп шулдур, айра тушдим элимдин,
М әжнун киби сәргәрдана келурмен.
Ж әбир әйлейип мени ғайры шағлады,
М әгәр өзге билән көцил бағлады,
Төҳмет әйлеп мени йарым қуўлады,
Айра түшип мен бу йана келурмен.

Ғәриб дерлер, Шахым, кулныц атына.
Ҳәсен ўәзир дерлер ҳаслы затына,
Қайғу-ҳәсирет ғаз ушырды көлимдин,
Күйип-йанып айралықныц отына,
Бүлбилим сайрамас болды гүлимдин,
Пәрўаз етип йана-йана келурмен.
Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам еткендин соч падшаҳ Ғәрибке айттьг
берда^Ғәриб^көвди^әлеген й ещ е^бзи т^й үре^б ерд и ^и
~
И вди сөзин Ш ахсәнемдин ешитин. Ғөриб кеткендшз сок Ш ахсэнем бийтакан.ьбийкарар больга.
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көнди ғам-қайғуға толып, Ғәрибни кууалағаныға көптин-көп пушайман болып, йүз рәнжи-машаққат
билән арадан қырық күн өтти, гөйаки Шаҳсәнем өлмеге йақын етти. Ғәрибни бир көрмеге зар болып,
жисимлери сиймабдек титиреп, зар-зар чун әбри-нәўбәҳәр йығлап, Ақшаға қарап Ш ырўаншымаққа
барсан нешик болур деп, бир сөз айтты:
Мениц ушын сәўер йарға йалбарып,
— Садаған болайын Гүлниҳал апа,
Сәўер йарым алып келсец не болды.
Ол Ш ырўан-Ш ымаққа барсан не болды,
Йар ушын ш еш ппен көп жәбри-жапа,
Ҳәр күним болыпдур бир айдан бетер,
Бир ғәриб ҳалымды сорсан не болды.
Кеше-күндиз йығлап ўақытым өтер,
Ғамдын халас етсец, жан апа, нетер,
Йар пәрўаз әйледи Ш ырўан-Ш ымаққа,
Мениц ушын барып келсец не болды.
Қойды ада болмас бу дәрди-дағқа,
Зағу-заған қонар болды шарбаққа,
Айралықга өлер ўақгым йетишти,
Бағбаныма хабар берсец не болды.
Йарныц қайғу-ғамы йадыма түшти,
Йар йүришген йоллар көзимдин ушты,
Сендин өзге ҳәмдемим йоқ, кишим йоқ,
Йарымны келтирип берсец не болды.
Үлпетим, мәҳремим, тецим-душым йоқ,
Йығламакдын ғайры өзге ишим йоқ,
Ш аҳсәнем дер, ҳалым зәбун болурмен,
Мана бир мәсләҳәт берсец не болды.
Жапа тыйғы билән бағрым тилурмен,
Тирикдурмен, ол келмесе, өлурмен,
Апа, мундын Ш ымақ-Ш ырўана барып,
Тәнде жаным алып келсец не болды.
Сен бармасац болмас аны ақгарып,
Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзни тамам етти, андын соц Ақша бийшара Ш аҳсәнемниц ҳалыны
пәрийшан көрип, тақат қыла билмей, үстине мәрдана либас кийип, ҳажысыпат болып, белигә
қәлемдан, жүзгир асып ўә тап дуўахан болып, Шырўан-Шымақкд раўана болды. Йолдағы умаралаларға
тумар йазып, дуўа берип, бу тарийқа билән бир нешше мәнзил йол йүрип Ш ырўан-Ш ымаққа дақьш
болды. Нәгәҳ Ғәриб падшаҳныц хызметицдин келур эрди. Ақша Ғәрибниц алдынан дуўшар келди.
Ақшаны бу ҳалда көрип йаныға барып ҳал-аўҳал сорап, Ғәриб бир сөз айтып, Акдпа жаўап бергәни:
Ғәриб:
Башыца дөнейин сениц Гүлниҳал,
Не себепдин түштиц бойлә йоллара,
Шаҳсәнемниц аўҳалындын, ҳалындын,
Сөзле, курбан олам шийрин тиллерә.
Ақша:
— Сениц ушын Дийарбәкир йуртыдын,
Белим бағлап түштим бойлә йоллара,
Сәнем көп йығлады сениц дәртиндин,
Көз йашы қошылды абы-селлерә.
Ғәриб:
— Қайда барып, қайанлардын келурсен?
Не хабар келтирдиц, нәм ә билурсен?
Сен бу йолда нәм ә ишлеп йүрурсен?
Сөзле, қурбан олам шийрин тиллерә.
Ақша:
— Узақ йолдын сени дейип келмишем,
Бир дәртли дилбарныц ҳалын билмишем
Ол сәўер йарындын пәйам алмышам,
Белим бағлап түштим бойлә йоллара.
Ғәриб:
— Ол бийўапа мени йырақ әйледи,
Сийнемниц үстинде раўак әйледи,

Йарым йүрер йолым узақ әйледи.
Сөзле, қурбан олам шийрин тиллерә.
Ақша:
— Бийшара, әжиздур, йеталмас өзи,
Бағры бирйан эрур, нәмлидур көзи,
Қант илә шәкәрдин шийриндур сөзи,
Дийдеси гирйандур йүзде қаллара.

Бир күни йешитиб рәқибдин сөзи,
Йүзин терис үгирди Шаҳаббас қызы,
Шығарып Бәкирдин қуўдырды бизди,
Дәрбедер әйледи елдин-еллерә.
Ақша:
— Не сөз келип кешер ашық тилине,
Бәўар әйлеп түшме пырқат әлине,
Кдлдырмайын зағу-заған гүлине,
Барып бағбан олғул таза гүллерә.
Ғәриб:
— Ақша, ҳәргиз барман бойлә нәмәрдә,
Ол мени салғандур түгенмес дәрде,
Йәне мени қоймас болса бу йерде,
Баш алып кетерем елдин-еллерә.
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Ақша:
— Н еге мунш а аш ш ығланып дийерсиз,
Сен кеткенсоц бағыц қадды игәсиз,
Бир сөз билән мунша ғамлар ийерсиз,
Иүргил, бағбан болғыл таза гүллерә.

К,оймаса йүрмеге мунда мәстана,
Бир бүлбилем, конам өзге гүллерә.
Ақша:
— Қайда барсац, бирге алып бар мени,
Та алып кетмейин кетменем сени,
Сәнем сенсиз күйер жан илә тәни,
Емди сен салурсен йаўыз ҳаллара.

Ғәриб:
— Көцил қушы пәрўаз етип ушмасын,
Ашық болған бир ықрардын көшмесин,
Сәнемниц йүзине йүзим түшмесин,
Гәшт етип кетерем елдин-еллерә.

Ғәриб:
— Ғәриб айтур, етмес сениц дадыца,
Бу сөзлерни деме көцил шадыца,
М ени кетер дейип салма йадыца,
Ўақып йетме көндицни қыйлы-қаллара.

Ақша:
— Сени куулаб йиберген соц жайындын,
Сәнем бийқарардур аҳы-ўайындын,
Кел Ғәрибим, қайтқыл енди райындын,
Бир мируўәт әйле ғамлы гүллерә.

Ақша:
— Гүлниҳал дер, мениц билә кетмесец,
Мен наш арәм, мурадымны йетмесец,
Бу деген сөзимни қабыл йетмесец,
Мен ҳәм кетмес болдым қайтып еллерә.

Ғәриб:
— Емди барман ол мәнзили-мәкана,
Отлар салды көндим ишре дүкана,

Әлқысса, бу саўал-жууапларни айтышып болғанларьщын соц Акща айтгьг
- Ои, Ғәрибжан, сен мениц билә кетмесец, мен ҳәм Дийарбәкирге кетмесмен әмма ашык болғл
мащпғыныц сөзин гийне тутмақ деркар емес, лекин Ш аҳсенемжан сениц а й а ғ ы С ^ ғ Г ™
шанасыға алғусы келур. Ғәрез сениц жаныца бир зәлел-зәҳмет етмесун деп куўлады Ҳәрне болса д=
Г п бир-бир
Г п баиан
б а й ЎаҚЬ11Та
СТАқша
еМНТбилән
ТИРИКЛИГИ
Гүманадүр’
қаитадан
қылып,
Ғәриб йәне
бир саўалы-жуўап
айтдьшар-

Ак^ а:
й
-- Тақат қыла билмей мени йиберди,

Ғериб:
- Ш аҳсәнем билмеди етер ишини

Д е Г = Н а™
КеЛСИН Ғәрибим’
ШяҮЛ „ Р
күиин кешиРДИ,
Шаҳсенемжан аитур, келсин Ғәрибим.

? ий^УДа ақтурур көзи йашыны,
’
И әне барсам, башлар қәдим ишини
Бийўапаны излеп неге барайын?
’

Ғәриб:
Ақша, маца бөйлә сөзлер демегил,
Яр мени сәўмесе, неге барайын?
Мен барманам, ғам-қайғулар йемегил,
Яр мени сәўмесе, неге барайын?

Ақша:
Салам деб жиберди Сәнем йолдашыц,
Аныц көз йашьщын қутылмас башыц,
Иоқса өлсе керек Сәнем сырдашыц,
Ш аҳсәнемжан айтур, келсин Ғәрибим.

Ақша:
Салам деп йиберди ол гөззал сәрўер
Әлипдек қәўмети сәрўи-сәнеўбер,
Аҳ урса ағзындын шығар түтинлер,
Ш аҳсәнемжан айтур, келсин Ғәрибим.

Ғәриб:
Өзи келсе келсин, өзим барманам,
Әгер келсе, бул ўатанда турманам,
М әгәр турсам, аныц йүзин көрменем,
Бийрәҳимни излеп неге барайын?

Ғәриб:
Сәнемжанныц бизә өткендур дәрди,
Емди мен йад етмен андағ нәмәрди,
Келсин десе неге куўып йиберди,
Ол мени сәўмесе, неге барайын?

Ақша:
Ақша айтур, алып кетермен бирге,
Мен изиндин қалман, барсац ҳәр йерге,
Тәўбе қылды саца аччығ сөз дерге,
Ш аҳсәнемжан айтур, келсин Ғәрибим.

Ақша:
Салам деп йиберди ол гөззал хасы,
Көз йаш ыны әйлеп муҳид дәрйасы,
Сенсизин көринмес паны дүнйасы,’
Ш аҳсәнемжан айтур, келсин Ғәрибим.

Ғәриб:
— Йүрип гездим жумлә йерниц йүзини,
Хижр илә өткердим йазыў-қышымны,
Ғәриб айтур, көрмес эрдим йүзини,
Сениц ушьгн енди барсам-барайын.
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Әлқысса бу саўал-жаўапларны айтышыб тамам еткендин сон Ғәрибнин, көцли майьш болып,
Щырўан-Шымак патшасьщан барып рухсат алды. Падшах рухсат берип, Ғәрибке бир калқан зәр
ерди. Ғәриб бу зәр маца керек емес деп бир сөз айтты:
Истәмен дүнйаньщ малын,
— Мен нәйләйин дүнйа-мальщ,
Гәнжи ниҳаным андадур.
Ҳәмханам мәним андадур,
Бир емсем ләбинде балын,
Абы-хәйўаным андадур.
Йүз әлўан сүймуруғ пәрли,
Ғәзийнеси толы зәрли,
Бели мурассиғ кәмарлы,
Мурчәмийаным андадур.
Сеўибмен ак йүзде калын,
Сорсам ләбиндеги балын,

Ғамзе билән оғын атан,
Ашыкдыкныц зәҳрин йутан,
Тәшнелерге шәраб тутан,
Қызыкды дүканым андадур.
Ғәриб дийер, бу матлубым,
Сөзле тршим, еки ләбим,
П ийрим, таатым, мәзҳәбим,
Диним, ийманым андадур.

Әлқысса Ғәриб бу сөзни айтып, падшаҳ алдьщын шығып, Ақша билән кошылып Дийарбәкирге
раўана болдьшар. Бир нешше мәнзил йол йүрип, бир ҳаўыз хош сапа йерге келди. Ол уақыт Ақшаныц
көндине бир сөз мақул түшип, Ғәрибке бир сөз айтты.
Ҳақ йеткерди тарқы-әж еп мәнзилә,
— Көп жапалар шегип мунда келипмиз,
Мурадыдға йеткидейин йерлерә.
Заўқы-сапа еткендейин йерлерә,
Еки ашық бир-бириге қошылып,
Мурад ҳасыл қылғандайын йерлерә.
Мен келурмен бир пәрийге ухшайып,
Менид көндим келур сада ышанып,
Үстиндеги ш екменидни төшенип,
Қушақлашып йатқыдайын йерлерә.
Дәли көндим пәрўаз йетер бир гүлә,
Гүл ашылды, пыған түшти бүлбилә,

М енид ышқым пәрўаз етер қозғалып,
Намысым тәрк етип сада йүзленип,
Саўсар билә сүмбил киби шырмалып,
Махсудына йеткидейин йерлерә.
Гүлниҳал дер, бир-биреўге қарашып,
Бағда ышқы пәш ек йанды шырмашып,
Ж әми дилжәм ҳасыл етип, бел шешип,
Қошылышып йатқыдайын йерлерә.

Әлқысса, Ақша бул сөзни тамам етип эрди. Анда Ғәриб айтты:
- Әй Акдха сен мени Сәнем шақырды деп келур эрдиц, эмди билдим, мени Ш аҳсәнем шақырған
йок эркән, өзицниц тилегиц эркән, емди бул йуртга турып болмас, - деп Ақшаға қарап бир неше
сөзлер айтгы:
— Емди бармас болдым Сәнем йаныға,
Дәли көцлиц өзге қыйала түшти,
Хазан йели урды бағныц гүлини,
Бүлбил қыйал әйлеп бу дәма түшти.

Танда бармасмусен Сәнем йанына,
Не себепдин отлар салдыц жанына,
Иол башлайып бузыклықныц шанына,
Қошылмағыц емди маҳала түшти.

Сениц бу сөзиндин бир питне артар,
Лийкин ҳәр ким өз нанына күл тартар,
Дер эрдим, бул Ақша не ушын йортар,
Эмди билдим, бөйлә кыйала түшти.

Сен билмедиц игри недур, туғрыны,
Қанжар шектиц аш ы қ-маш ы қ бағрыны,
П ейлиц азып, кетгиц нәпсиц уғрына,
Суд ишлериц емди зийана түшти.

Сәнем ыкдас етип йиберди сизи,
Сен ҳәм өзиц ушын излейип бизи,
Ҳарам эркән саца С әнемниц тузы,
Сениц көцлиц өзге қыйала түшти.

Ғәриб айтур, Д ийарбәкир кетменем,
Қәсем берем, емди қәдем атманам,
Өлгенше С әнемниц атын тутманам,
Муҳаббат кәмалы заўала тушти.

Әлкысса Ғәриб бу сөзлерни тамам қылып эрди. Ағща Ақша айтгы:
- Әй Ғәрибжан, мен сени сынамақ ушын бу сөзлерни айтып эрдим. Эмди билдим, шын ашық
эркәнсен, бәрәкәлла, сендин С әнемниц өлсе ҳәм әрўағы разы болур, аш ы қ болса сениц иацлы
болсын, мен сениц көндицниц ҳакдығына инандым, эмди көндице ҳеш қыилы-қал келтирмегил,
- деп Ақша Ғәрибке қарап бир сөз айтгы:
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Кел Ғәриб, қайт бу райыдцын.
Ж анындын ҳәзер әйлеме,
М ениц дақыл сөзим ушын,
Сәнемдин гүзер әйлеме.

Ш икәсте С әнемниц ҳалын,
Мундын ҳәм бетер әйлеме.
Сенсен Сәнем меҳрибаны,
Йоқдур С әнемниц зийаны,
Бармасац ынжылар ҳалы,
Қәўип илә ҳәзар әйлеме.

Солдырма муҳаббат гүлин,
Естирме айралық йелин,
Йар барышған узақ йолын,
Бойлә мухтасер әйлеме.

Саца айтай мениц өзим,
Раст деме бу айтқан сөзим,
Й оқса қара болсын йүзим,
Имди көп әзбәр әйлеме.

Кел, инандырам өзимни,
Ҳақ қара қылсын йүзимни,
М еш щ бу ҳәзил сөзимни, ’
Растлыққа бәўер әйлеме.

Кетме дуғры йолдын танып,
Ақшаныц сөзин растсынып,
Ҳәзил сөзиме инанып,
Қайыр ишпи
иш ни шәр
ш әр әилеме.
әйлеме.

Өтирме бу сөз қыйалыц,
М ойнымға алдым обалым,

рь

.
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— Башьща дөнейин гүл йүзли йарым,
Хош келдин Ғәрибим, сапа келипсен,
Пида болсын сана бу жисми-жаным,
Х°ш келдиц Ғәрибим, сапа келипсен.
Ашық болған кәҳр етер ме достына,
Көз тигипсен жан алмақнын қастына,
Қойған қәдемлерин дийдем үстине,
Хош келдин Ғәрибим, сапа келипсен.
Нешше қалдым сснин аҳу-ўайьща,
Пәрўаз етип йете алмадым жайьща,
Ж ан пида әйледим хакипайьща,
Хош келдин Ғәрибим, сапа келипсен.
Ашық болған билер маш ық разыны,
Көтермес ме ҳәр не деген сөзини,

Аньщ ушын ынжытарму өзини,
Хош келдин Ғәрибим, сапа келипсен.
Ашықлықньщ жәйҳун сипет бәҳри бар,
Гәҳи ўақыт ғәзеп, гәҳи қәҳри бар,
Гәҳи шәҳди болса, гәҳи зәҳри бар,
Хош келдин Ғәрибим, сапа келипсещ
Мен қууладым апат йетер деп жана,
Сен кеттин бу сөзни әйлеп баҳана,
Сен кеткен сон отлар түшти бу жана,
Хош келдин Ғәрибим, сапа келипсен.
Сәнем айтар, сенсиз йеккедур башым,
Пырақында ағар көзимдин йашым,
Ҳәм бу дүнйа, ҳәм ақырет йолдашым,
Хош келдиц Ғәрибим, сапа келипсец.

- ш Г э р и б ~ б б™ ™ 1 ™ а б ™ „ П гоӘРИб бИЛӨН КӨРИШИП’
№
А ^ а ҒЭРН6 Ша д э „ ^ ^ Т Г е Г р “ н„—
“
Г Г Г ’» »
Енип келдим, бағқа кирдим
Не бағ туйды, не бағбаньщ
’
ағьщ ишре кирдим, йүрдим,
С әйир етип гүллериц тердим
Қь^зыл гүллеринни тердим,
Не бағ туйды, не бағбаньщ. ’
{ ? ә*әр ЛӘбии бальш С0 РДым,
Не бағ туйды, не бағбаныц.
Бағыц ишре баллар ақгы,
Сәнемжан ҳәйкелин тақты,
Келдим мунда сәҳәр ўақты,
Не бағ туйды, на бағбаныц.

Қайғы-ғамдын эмди өтсек,
Бу күн сәда сүҳбет қурсақ,
Гүлзар ишре кирсек, йатсақ,
Не бағ туйды, не бағбаныц.
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Шийрин-шекердек тиллериц,
Нағма шеккен бүлбиллериц,
Сәйир еттим бағы гүллериц,
Не бағ туйды, не бағбаныц.

Сәҳәр шағы бүлбил өтти,
Йанды йүрекимге йетти,
Ғәриб аш ық йолын тутты,
Не бағ туйды, не бағбаныц.

Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам етти. Анда

немжан ҳәм Ғәрибке қарап бир сөз айтты:

— Бағбан бағны куртты деп,
Мен сени бағбан етермен,
Тазадан бағбан болды деп,
Мен сени бағбан етермен.

Ғамлы көцлимни хошлатып,
Бағбан қуўып, бағ бошатып,
Ҳәр йан йүрип йол башлатып,
Мен сени бағбан етермен.

Сени мен мунда еглетип,
Ғамлы көндимни шад етип,
Таза шәменлер бағлатып,
Мен сени бағбан етермен.

Көцлим хошдур сени көрип
Мурад қылсам бирге йүрип,
Хызметте йелиб-йүкирип,
М ен сени бағбан етермен.

Ҳаўазыц мегзер бүлбилә,
Қайтадын түштим бу йола,
Бақшадағы таза гүлә,
Мен сени бағбан етермен.

Сәйир етип бағы гүлзары,
Ашықныц йоқ намыс-ары,
Ш аҳсәнемниц сәўер йары,
М ен сени бағбан етермен.

Әлқысса, Ш аҳсәнем бу сөзни тамам етги. Бири гүл, бири бүлбил, бири сүмбил мисли сәрўи
сәнәбардек гөйа дүри-гәўҳардек ўисалы шәб шырағын зулмәт пырақыға йақыб ыш қ дәрйасы мәўиж
урып ақып, бир-бириге қасры жан етмек ушын ғамзе билән қашларын қағып заўқы-сапалар сүрди.
Бул ўақыт Ш аҳсәнемниц көцлине гүман кедди. Ақша бирлә Ғәриб Ш ырўан-Ш ымақгын бирге келди.
Нешик тәшне болған адамнын қашында суў болса, ишмейин қарар етер деп қыйал қылып олтурған
эрди. Шул ўақытта Ақша буларныц мурадқа йетип заўқы-сапа етип мәст болып йүргенлерин көрип,
муныц ҳәм Әзберхожа йары йадына түшип, мендин башқа ашықлар мурадыға йеттилер, мен мәйус
болдым деп, зар-зар ағлап Ақша бир сөз айтты:
Ҳәр кимсе муҳаббат шарабын ишти,
— Ләйли билән Мәжнүн өтти дүнйадын,
Йар йолында олар жанындын кешти,
Алардын ат қалды, мендин қалмады,
Ўамық Узыра дейип йарыны кушты,
Шийрин билән Фәрхад өтти дүнйадын,
Алардын ат қалды, мендин қалмады.
Алардын ат қалды, мендин қалмады.
Ҳәр кимсениц ышқын қыдды зийада,
Йар-йар дейип гездим паны дүнйада,
Ол Юсуп-Зуләйха йетти мурада,
Алардын ат қалды, мендин қалмады.

Зүҳра-Таҳир йүрди дәрйада
Ҳижр отына жаны-сүцәгин
Иеттилер мурада дәрйадын
Алардын ат қалды, мендин

ақып,
йақып,
чықып,
қалмады.

Бәдийғныц жамалын ол анда көрип,
Сейфул мәлак гезди тецизде йүзип,
Кеттилер жанындын үмитин үзип,
Алардын ат қалды, мендин қалмады.

Ҳижраннныц отыға өртенип-күйип,
Ы ш қ қанжары билән сийнесин ойып,
Сәнеўбар өртенди мудам Гүл дейип,
Алардын ат қалды, мендин қалмады.

Бир нешше ашықлар йар ушын өлди,
Бир нешшелер көцил сүйгениц алды,
Ҳәр кимниц өзине лайық ат қалды,
Алардын ат қалды, мендин қалмады.

Сизлер Сәнем билә Ғәриб болурсыз,
Бу дүнйадын ат көтерип өтерсиз,
Арацызда Гүлниҳалны нетерсиз?
Сизлердин ат қалды, мендин қалмады.

Әлқысса, Ақша бу сөзлерни айтып көз йашы ақа башлады. Ғәриб Ақшаға қарап, ҳалы өзге
болғанын билип, көндини хош етмек ушын Ғәриб бир сөз айтты:
— Сөзле Ақша, саца курбан болайын,
Жаным алды қара көзлериц сениц,
Саца келген дәртни сатып алайын,
Қаным төкти қара көзлерин сениц.
Ашық болған жандын үмитин үзер,
Кешелер ойғанып, наўҳалар дүзер,

Көзим чәшмесинде ғарқылдап йүзер,
Яшыл башлы сона ғазларыц сениц.
Гөззаллар ишинде сенсец отаға,
Кел екеўимиз гәшт йетәли бу баға,
Дүнйаныц мәҳбубы сендин садаға,
М ыц қызға тегмесму назларыц сениц
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Йарға ашық болған ҳижранлар шегер,
Көзлериндин тынмай канлы йаш төгер,
Көндимнин қаласы болмаға нөкер,
Қымбат баҳа дүрдек сөзлериц сениц.

Тәғдир иши бардур ғамгүн олмағыл,
Өз өзицни йаўыз ҳала салмағыл,
Пырақ дәрйасына ғарқ боп қалмағыл,
Ҳижранда солмасын йүзлериц сениц.

Ғәриб ашық гүл йүзицниц зарыдур,
Көргенлер айтадур, кимниц йарыдур,
Йол йүрүрсен, көзлеримге дәридур,
Айақындын шыққан тозларыц сениц.
Әлқысса, Ғәриб ошбу сөзни тамам еткен ҳалда Ш аҳсәнемжан Ғәрибниц үстине йетип келди.
Көрсе, Ақша ағлап олтурубтурур, буларны көрип ҳайран болып турды. Анда Ғәриб Шаҳсәнемге бир
кәса шарап тутты. Ш аҳсәнем Ғәрибниц кәсасын алмай, шарабын ишмей, «мен нәмәртниц әлиндин
шәраб ишмен» деп йыландек толғанып, тамам әндамы қәҳри-ғәзеп тоныға шулғанып, мысалы отдек
тутанып, Ш аҳсәнемниц көцлине бурын ҳәм гүман болып турған ҳалда Ғәрибниц Ақшаға бу айтқан
сөзлери муўапық түшип, Ш аҳсәнемниц Ғәрибдин қатты көцли калып, тағна қылып, неше кинаялы
көзлер билән Ғәрибке қарап бир сөз айтты:
Неге ҳәсирет шегип әпған йетерсен,
Сабыр әйлесен достыц әлин турарсан,
Ақыр бир күн мурадыца йетерсец,
Бойлә йаш төкмесун көзлериц сениц.

— Неше ўақытлар йүрдим сени йар дейип
Өзге йарьщ бар екенин билмедим,
Муныц мендин башқа кими бар дейип,
Башқа йарьщ бар екенин билмедим.

Ҳижринде ақызып көзде йашымны,
Зәҳәрбәнд әйледиц балыў-ашымны,
Сәни мәрт деп қошып эрдим башымны,
Нәмәртлигиц бар екенин билмедим.

Бу сөзлериц мени қойды өлимә,
Бүлбил ушып, зағлар қонды гүлимә,
Кәкилимни шырмап едиц белиме,
Шағатуғын мар екениц билмедим.

Н әмәртлик әйлейип йүрек дағларсац,
Себеп не, ғайрыға көцил бағларсац?
Ақша апам ағласа, сен ҳәм ағларсан,
Бир-биреўге зар екениц билмедим.

Бердиц қызыл гүлни ҳижран бадына,
Кимсе йетер мен ғәрибниц дадына,
Йар-йар дейип йанар эрдим отыца,
Ғайры билән йар екениц билмедим.

Емди сеннен терис үгирдим йүзим,
Сениц нәмәртлигиц көрип тур көзим,
Ақшаға ҳарамдур йедирген тузым,
Сенде көцли бар екенин билмедим.

Бу сөзлериц ағыў қошты ашыма,
Рәҳмиц келмей көзден аққан йашыма,
Кызыл гүл деп санчыб эрдиц башыма,
Курығ тикен хар екениц билмедим.

Ш аҳсәнем дер, хабар алмадыц мендин,
Ш ийрин жаным шығар ғам билә тәндин,
Белли бу күн үздим үмитим сендин,
Ақша билән йар екениц билмедим.

Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзни тамам етти. Ғәриб Шаҳсәнемдин бу сөзни ешитип тәниге титиреме
пайда болып:
— Сен ҳәр ўақыт мениц жаныма шул сөзиц билән от йақарсац, тилиц зәҳри әждарҳадын бетер
дөҳмет ететуғын адам белли дөҳмет етер, жаныма мунша азар берерсец, — деп Шаҳсәнемге қарап
Ғәриб бир сөз айтты:
“ '
бойлэ
двхмет кьш чнш а,
Қьшур болсац белли дөҳмет қыл, Сәнем,
Күнде йүз мыц сорып жаным алғунша,
Алур болсац белли жаным ал, Сәнем.

й ү з мын кыйал <5илөн от йакып жана,
Мени қуўмақ ушын тапмай баҳана,
Егленмей кетермен Ҳәлепшырўана,
Қалур болсац ғайры билән қал, Сәнем.

Сениц бойлә қылық-пейлиц билибмен,
Сени дейип нечун әўел келибмен,
Жанымдын кешибмен, емди өлибмен,
М ени десец, сен ҳәм бу күн өл, Сәнем.

Көндиц қарацғыдур, қыйалыц йаман,
М аца ағыў иширурсен ҳәр заман,
Түрли қыйал әйлеп етерсец гүман,
Көрдим қам қыйалыц қыйлы қал, Сәнем

Күнде йүз мыц дөндирурсен йүзицни,
Ҳәр бир қыйалларға ташлап өзицни,
Маца айтғыл бу күн туғры сөзицни,
Болур болсац мениц билен бол, Сәнем.

Йүз дөндирдим, емди кирмен қойныца,
Қайрылып бақманам ҳәргиз ойныца,
Тақыйық қыйлы-қалым сениц мойныца,
Емди қайрылманам, мунда қал Сәнем.
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Ғәриб ашық арзын деди бир пара,
Күним кешти саца күнде йалбара,

Юсуп киби өзим салдым базара,
Қарыйдарсац, сатып алсац ал, Сәнем.

Әлқысса, Ғәриб бу сөзни айтып, сачырап орныдан турып силкинип кетер болды. Шул ҳалда
Шаҳсәнемниц ҳалы өзге болып, айралық ниш тәри көцил ханасын йыртып, айтқан сөзигә пушайман
болып, бир кеткенде еки йылда келтирип, бу сапар кетсе етти йылда ҳәм келтире билмесмен деп,
намыс-арны қойып, Ғәрибнин йетегине йапышыб:
- Әй, Ғәрибжан, мен дақьы етип эрдим, бу сапар гүнаҳымны кеширгил, сенин көндинде ҳеш
қыйлы ҳал йоқ эркән, эмди билдим, сана тақыйық инандым, сен мени мунша қапашылыққа қойма,
—деп Ғәрибке үзир айтып, Ш аҳсәнемжан бир сөз айтты, Ғәриб ҳәм Ш аҳсәнемге жаўап қайтарып
бир сөз айтты:
Ғәриб:
Шаҳсәнем:
Сенин сөзин ада болмас,
- Кел Ғәриб, қайт бу райындын,
Өлгенде бу пейлин қалмас,
Инандым, емди инандым,
Емди мунда турмақ олмас,
Ким қуўды сени жайындын,
Инанман, ҳәргиз инанман.
Инандым, енди инандым.
Ғәриб:
— Сениц тугры қарарыц йоқ,
Инанман, ҳәргиз инанман,
Бир сөзинде турарыц йоқ,
Инанман, емди инанман.

Шаҳсәнем:
— Көндимни зәцгарьгн ашқьы
Ләбимниц шәрбетин ишкил,
Бу нәўбет гүнаҳым кешгил,
Инандым, емди инандым.

Шаҳсәнем:
— Өмиримиз ақыры йетти,
Арадан көп хыжыл өтги,
Көндимнин ғубары кетти,
Инандым, емди инандым.

Ғәриб:
— Бапыарсац қәдим ишинни,
Келтирип ғәзеп қушьщны,
Көрерсец көнил хошыцны,
Инанман, ҳәргиз инанман.

Ғәриб:
— Сен мени йәне куўарсен,
Жапамны зайығ йетерсен,
Ҳайрымны шерге сатарсан,
Инанман, ҳәргиз инанман.

Шаҳсәнем:
— Сәнем айтур, қутқар ахдын,
Йүз үгирдим қыблағәҳдын,
Бийзар болайын қудадын,
Инандым, тақыиық инандым.
пп

Шаҳсәнем:
— Кетер болсац Ҳәлепшырўан,
Мени йетерсен натаўан,
Садақа болсын бу шийрин жан,
Инандым, емди инандым.

Ғәриб:
— Ғәриб дер, Ш аҳ Аббас қызьг
Емди демегил бу сөзи,
Бойлә күйдирмегил бизи,
Инандым, емди инандым.

Әлқысса, бу саўалы-жаўабларны тамам еткендин соц Ғәриб айтты:
— Әй, Ш аҳсәнемжан, сана ҳәргиз инанмас эрдим. Мунда лекин куданы ортаға салдын, емди
айымдын қайтгым, — деп, еккиси йарашып қайтадан айшы-ишретке мәшғул болдылар. Бәнага
дсаб этсә, Ғәрибниц келгениге алты ай болыпдур. Нәгаҳ рақиблар Ғәрибниц келгенин хабар тапып,
л арасында сөз бола башлады. Бир күн Ш аҳсәнем айтты:
— Әй, Ғәрибжан, бизлер ел ағзына түшген уқшадық, бир күн ўақгымыз хош болса, йәне бир
үн көндимиз қаласы ўәйран болур. Көнлице мәлал келтирмесен, еккимиз Ҳәлепшырўанға кетсек
олур эркән, — деп, ҳал-аўҳал айтып, Ш аҳсәнемжан Ғәрибке қарап бир сөз айтты:
Алты ай болыптур мунда йатғалы,
— Кел Ғәрибим, йәне бир сөз дийейин,
М ени билән айш ы-иш рәт этгәли,
Йәне ҳәм көндине мәлал келтирме,
Киши билмес бурын келгил, кетәли,
Баш алыбан қапапәлек әлиндин,
Бу йат үлкелерде мьщар келтирме.
Турмайын кетәли, сен ар келтирме.
Мунда турсац қоймас рақиблар сени
Зағлар қонар келип таза гүлшәни,
Кеткил йат еллергә алыбан мени,
Бу йерде сүҳбетиц бәрар келтирме.

Кел емди кетәли Ҳәлепшырўана,
Нәўбет йетмес бурын бады хазана,
Азм йетәли тутмас бурын бир йана
Турып рақиблара хабар келтирме.
www.ziyouz.com kutubxonasi

ош
Билинтурмегәли қаўмы-ғардаша
Мунда турмағалы, кетәли даша '
Тутса рақиб ғаўға түшер бу баша
Зәрре йерде жапа-азар келтирме.’
-ч
тп

г\-„,
әнем дер, кетәли бир йат елләрә,
у Ла мусапырньщ мурадын берә,
^ Әр не қысметини несипдин көрә,
Қаиғы иеб көнлине азар келтиүрме.
х “ б~
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— Мундын кетсецизлер Ҳәлепшырўана,
М ениц арзы-ҳалым байан дегейсиз,
Әзберхожа атлы ол шийрин жана,
М ениц бу сөзимни әйан дегейсиз.
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Ш ар тәрепке бақып көцил хошым йоқ,
Мудамы көцлимде әрман дегейсиз.
М ени истеп йарым мунда келмесе,
Ғәриб болғанлара ҳәмдем болмаса’
Ш икәсте халымдын хабар алмаса,
Қьшған ўәделери йалған дегейсиз.

Ол барып тутупдур Ҳәлепдин ўатан,
Ядыдын шығыпдур ўәделер етән,
Ансыз мана ағыў бу ишкен-йеген,
Зәҳри қатьш, көзи гирйан дегейсиз.

Сен мундын кетерсец көрген мәнзилә,
Ҳ әмниш ин болурсен Әзбержан билә, ’
Ҳалым байан әйле хош зибан билә,
Урды ғунша гүлин хазан дегейсиз. ’

Мен мунда йеккелик ж әбрин шекермен.
Пәлакәтньщ падшасына нөкермен,
Көзимдин қан йаш орныға төкермен,
Артыбтур ден,, аҳы-пыған дегейсиз.

Гүлниҳал дер, әжеп дәрде қалыбмен,
Өз
башыма өзим саўда салыбмен,
Бу Дийарбакирде тецим-душым йоқ,
Жамалыца
турпә муштак болубмен,
Ғам йесем дәрдимни айтар киш им йоқ.
Иегленмейин саат заман дегейсиз.
Әлқысса, Гүлниҳап бу сөзни тамам еткендин соц Ш аҳсәнем айггы:
башымызға саўда с а л м Г с ы ^
шикар етмеғе мүҳлет алып к е л г и л ^ ^ Г Х ^ Г ^
— Апажан, бир ҳийле тәдбир әйлейип,
Бизлердин хабардар болмасац болмас,’
Шум рақибни билмес пикирин әйлейип,
Бу иш ни бир пикирин қьшмасац болмас.

Шебер бол бу иште, бийхуда йүрме,
Барып бир жаўабын алмасац болмас.
Ақша апа, пәҳим ет, анда бу сөздин,
Хабарыцны бизге билдиргил тездин,’
Қырық күн рақиб хабар алмасын биздин
Бу иш ниц тәдбирин қьшмасац болмас.

Бир ҳийле етмесец мундын кетменем,
Бу шәрт илә азмы сапар йетменем,
Қырық күн шикар әйлер дейип Ш аҳсәнем
Арз етмеге шаҳға бармасан; болмас.

Рәҳим әйле бу сөзни, олтурма бойлә,
Ьизлерге бу иш ниц тәдбирин әйле,
Ожеп мақул эрур етсец бу ҳийле,
Апа, бу ҳийлени етмесен болмас.

Тайар етип кетмекликниц әсбабын,
Көзле, апа, бу ишлерниц әнжамын,
Қырық күн шикар етмек ушын жаўабын
Арз етип атамдын алмасац болмас.

Ш аҳсәнем дер, емди мундан кетермиз
Көзлеп Ҳәлепшырўан әзмин етермиз, ’
Қырық күнде мақсетли йерге йетермиз
Бу иш тәдарикин
болмас.
•пдағш ш н етмесец Оолмас

Бар атама, арз ет, ләҳзе олтурма,
Бу иш тәдбиридин башқа гәп урма,
Дттп.
ттт
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қәпеске тушкен куш йацлы б и и ы м а ғ б о .™
тушигиур, сиздин рухсат болса, - деп п щ ш д а ^ р а п
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Ракиблар туйса, йолда биймәҳәл ўақытга
“
барын «
кун

^ Т з

йердин турып, Шах Аббазны,
лилгәк болубтурур.
аРЗЫўС™
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Әй, Шаҳым, Сәнемжан дилтәндик билән.
Сәиир сәҳра шикар қыйал ступдур,
Дил шикәсте болып дәрди-ғам билән,
А73ИН-ӨЗИ әжеп бийҳал етипдур.

Бағдын чықыб сәйри сәҳра етмесе,
Сәҳра чықыб тамашаға кетмесе,
Сәнемниц бу айтқан арзы битмесе.
Ғамгүнликдин иш ин әҳмал етибдур.
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Ошбу өткен бойлә маҳы салымны,
Ҳәр не көндимдеги қыйлы қалымны,
Атамға байан ет ошбу ҳалымны,
Деп Сәнемжан бизге пәрман етибдур.

Сиздин әгәр барса бу арзы битип,
Сәнем хош ҳал олур ш икара кетип,
Сизге келип ошбу саат арз етип,
Сәнемнин көндини хошҳал етибдур.

Бизди буйырдылар арз етип қыстап,
Өзи ғам йастуғын башыға йастап,
Шул себеп көндиниц хошыны истеп,
Сәнем азмы шикар қыйал етибдур.

Әй, Шаҳым, сорсаныз мендин сауалы,
Сәнемниц қозғалур йокдур мәжалы,
Тақыйқын сөзлесем Сәнемниц ҳалы,
Өлмек мәсләҳәтин қарар етибдур.

Ғам бәҳривде Сәнемжанныц йүрәки,
Шул себепдин шикар олды кереги,
Шикарда йүрмеге қырық күн тилеги,
Атамға арз ет деп байан етибдур.

Ш икар етсе табар дәрдиге шара,
Йоқса Ш аҳсәнемжан болар әўара,
Йелиб бу күн йортып Ақша бийшара,
Сәнемниц хызметин бәржай етибдур.

Әлқысса, Ақша бу сөзни тамам етип, екки қолын әлипләм етип турды. Анда шаҳ Аббас хан
Шаҳсәнем қызыныц арзы-аўҳалын Ақшадан сорап, қырық күни болмаса еллик күн, бәлки йүз күн
рухсат бердим деп, Ақшаға қарап бир сөз айтты:
Айт Сәнемге бу сөзлери,
— Ақша, барып айтғыл сөзим,
Азат әйледим сизлери,
Жаўаб, шикар етсун Сәнем,
Сәйир
етип дағы-дүзлери,
Ҳәм қашы-көзим, йалғузым,
Тириликде
көрсун Сәнем.
Жаўаб, шикар етсун Сәнем.
Мен бердим тғғлек сөзини,
Хошўақыт әйлесун өзини,
Сарғайтмасун гүл йүзини,
Жаўап, шикар етсун Сәнем.

Ақша, бар бу сөзни айтып,
Сәнемниц көцлин жай етип,
Ш икар әйлеп мунда қайтып,
Сәйир әйлейип йүрсин Сәнем.

Ш икар әйлесин ҳәўесдин,
Көрсин өтип бәлент, пәсин,
Бүлбилдик ушып қәпесдин,
Ҳәр йан нәзер етсин Сәнем.

Барғыл әгленмей заманы,
Болсун шикара раўаны,
Көрип йахшыны, йаманы,
Көвдини хош етсин Сәнем.

Турса болур ҳалы зәбун,
Көзде йашы ағар жайҳун,
Қырық күн болмаса елли күн,
Йоқса йүз күтн йүрсин Сәнем.

Ш аҳ Аббас дер, бердим жаўап,
Сәнемжан болмасын бийтап,
М ен әйлемен қәҳру-ғәзеп,
Жаўап, шикар етсин Сәнем.

Әлкысса, Шаҳсәнемге атасыныц жаўап бергенин ешитип, Ақша хошўақыт қуррам болып келип
[Паҳсәнемге бир-бир байан етти. Авда Ш аҳсәнем билә Ғәриб кетмек тәтәрригин қылып, йолға
гүшер болды. Ол ҳалда Ақша бийшара буларныц кетерин билип, мен мунда йекке қалар болдым
16 п, Ш аҳсәнем билә хошласып бир сөз айтгы:
— Сизлер кетип, мувда каларман йекке,
Сизлер кетип, калам ошбу арада,
Хош аллайар, сағ көргеймиз, Сәнемжан,
Кылдынызлар Ҳәлепшырўан ирада,
Ақыр
йетишгеймиз мақсет-мурада.
Дәрманы йоқ бу дәрт түшди йүрекке,
Хош
аллайар,
сағ көргеймиз Сәнемжан.
Хош аллайар, сағ көргеймиз Сәнемжан.
Сизлер кетип, жапа түшер бу жана,
Ғам шегермен, күним ақырзамана,
Бу бағларыц евди дөвди зивдана,
Хош аллийар, сағ көргеймиз Сәнемжан.

Мурада еткейсиз Ғәриб-Ш аҳсәнем,
Кеше-күвдиз йығлап дуўада мен ҳәм,
Куруғ сүўрет қалды бир қуруғ тәним,
Хош аллайар, сағ көргеймиз Сәнемжан.

Айралық ништери бағрымны йыртар,
Бизге ғамныц шаҳы ләш керин тартар,
Күвде йүз мыц түрли питнемиз артар,
Хош аллийар, сағ көргеймиз Сәнемжан.

Емди жаным кетип, тәним бош қалды,
Көвдим ғамғин, көзлеримде йаш қалды,
Башы йоқ, жаны йоқ қуруғ лаш қалды,
Хош аллайар, сағ көргеймиз Сәнемжан.
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С излер кетип, мунда сарғарар йүзим,
Мубталада қалдым йакка бир өзим,
Гелмурер зар болып бу екки көзим,
Хош аллайар, сағ көргеймиз Сәнемжан.

Йибериндер мунда йарым Әзберни,
Биз ҳәм йара қошулғаймыз, Сәнемжан.

Сизлердин айрьыып сарғартып йүзин,
Қайғы-ғам сағына салып бир өзин,
Зар ағларам айтып ошбу сөзлерни,
Унутмандар Ақша апацньщ сөзин,
Аманат тапшурдым ҳаққа сизлерни,
Хош аллайар, сағ көргеймиз Сәнемжан.
Әлқьгсса, Ақша бу сөзни тамам еткеғщин соц Ш аҳсәнемжан йолға йүрмек болып, кәнизлери
оилән Ақшаға қарап хошлашып, Ш аҳсәнем бир сөз айтты:
Хош қалыцыз, әй, кәнизлер,
Кеттик аллайар-аллайар,
Әзми сапар әйлеп бизлер,
Кеттик аллайар-аллайар.

Кетермиз йол йүрип ҳәр йан,
Жудалықга көзлер гирйан,
М әнзилгәҳим көш ки әйўан,
Сизлер аллайар-аллайар.

Бәрше сағ-есен болғаймыз,
Рақиблардын қутулғаймыз,
Аман есен қошулғаймыз,
Қальщ аллайар-аллайар.

Бағы бостан билән гүллер,
Бағда хош нағма бүлбиллер,
Қарындашым, бәрше еллер,
Кеттик аллайар-аллайар.

Бизлер йолға түштик раўан,
Кетмес деп әйлемец гүман,
Әзм әйледик Ҳәлепшырўан,
Бәрш ец аллайар-аллайар.

Ҳәлепшырўан кеттик бизлер,
Көргенше хош қалыц сизлер,
Сырдашларым, әй, кәнизлер.
Қалыц аллайар-аллайар.

Рақиблар қоймады мунда,
Ж апа көрсетти ҳәр күнде,
Кәнизлерим қалыц мунда,
Сизлер аллайар-аллайар,

Ш аҳсәнем дер аҳы-зарын,
Ғәриб айтадур хабарын,
Әзберхожа сәўер йарыц,
Келур, аллайар-аллайар.

гт,^КЬГССа’ Шахсәнем бу снзни тамам етип, кәнизлер билән хошласып, Ғәриб билән қошылып
' Т Пг П рауана болль’' биР неши|е мәнзил-мәрайылларны тай қылып, шады-қоррам болып
Г Г Г Г
коигулған йацлы б°лып, көцил махсудлериндеги иш ни ишлеп, мәрдана үш күн
ол иүрди. Бир неше мәнзилгәхдардын өтип бир әжеп жайларға йетти. Нәгаҳ Сәнемжанньщ гүлдек
бәленлгепи°ТҚа - Т
ИЩЛЬГ б°ЛЫП қабарЬ1Н’ аиақ басмаға мәжалы болмай, мисли пәрец қаға^киби
бәденлери тағаииур болып, қызыл гүл киби йүзлери солып, лағлы бадахшан киби ләблери йарылып
әптап киби көзлери хиире болып, мәнәнд көзгудек бәденлери тийре болып, тәшнелиқцин Шллсри
сөшгерге келмеи, ҳәр неш ик жәҳд етсе ҳем йүре билмей, белки олғурған йеридин ™
б З
еСГ Г ЩЖаНЫ ҲӘЛСККе иетнш ти' Шул х‘шла Ғәрибниц таб-тақаты қалмай Ш аҳсәнем билән
саўалы-жаўап аитышып, Ғәриб бир сөз айтты:
Ғәриб:
Йолым қарап екки көзиц төрт болып,
~ Кеше-күндиз бу пырақныц дәрдидин,
М ен деп себил болдыц, ярым Сәнемжан.
Мен деп себил болдыц, йарым Сәнемжан.
Жуда түшип ўатанындын, елиндин,
Ш аҳсәнем:
Мен деп себил болдыц, йарым Сәнемжан.
Куданыц хүкмине ҳеш шара йетмес,
Ашық болған машуқыны унутмас,
Шаҳсәнем:
Жапа тартмай ашық мурада йетмес,
— Мен бахтықараға сен ҳәм йар болып,
М ени дейип себил болма, Ғәрибжан.
М ени дейип себил болма, Ғәрибжан,
Кеше-күндиз мәламатқа йар болып,
Ғәриб:
М ени дейип себил болма, Ғәрибжан.
— Мәлул болма ҳәр тәрепке қараўлап,
Гүллериц тер шады-қоррам аралап,
Ғәриб:
Тыйғы ҳижран билән бағрыц йаралаб,
Ы ш қ отына күйди жаным парт болып,
Мен деп себил болдыц, йарым Сәнемжан.
Кәҳрәбадек рухсарымыз зәрд болып,
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Шаҳсәнем:
— Мурада етмедин ләҳзе отырып,
Пәлек башымызға саўда келтирип,
Йүрек-бағрын қызыл қана толтырып,
Мени дейип себил болма, Ғәрибжан.

Йолға түшип йүрип пайыў-пийада,
Мен деп себил болдьщ, йарым Сәнемжан.
Шаҳсәнем:
— Ш аҳсәнем дер, көздин қанлы йаш төгип,
Еренлер қолыдан шарабын ишип,
Нашар синдин билән анандын кешип,
Мени дейип себил болма, Ғәрибжан.

Ғәриб:
— Ғәриб айтур, меҳнәтлер бар арада,
Ҳақ өзи әйлесин дайым зийада,
Әлқысса, бу саўалы-жуўабларны айтышып болғандын кейин Ғәриб бийшара не илаж етерин
билмей, дигри-дашыға бақып, Ғәриб дәшти-бийабанда қалып, Ғәриб ҳәм өзин унутты, әмма Ғәриб
өзидин хабардар болып қараса, Ш аҳсәнемнин ҳалы өзге болыпдур. Ол ҳалда Ғәрибжан аллаға
йалбарып, әўлийелердин мәдет тилеп, зар-зар ағлап бир мухаллес айтты:
— Әй, қәдири зулжалал, рәҳим әйлегил бизлерге,
Хазан йели есибдур гүл сипәтли йүзлерге,
Бир рәҳбәрсиз йүзлендик ошбу дағы-дүзлерге,
Гирйан болып зар ағлап кан толыпдур көзлерге,
Йарым ҳалы әйандур, йокдур ҳалы сөзлерге.
Жаббар игәм рәҳим әйлеп, бизлерни зар ағлатма,
Жапа тыйғын шалдырып йүрек-бағрым дағлатма,
Ғам миршәбин душ етип, еки қолым бағлатма,
Әйле бу ғамдын халас, бийшараны йығлатма,
Рәҳим раҳман, йа кәрим, рәҳим әйлегил бизлерге.
Бу ғамлардын халас ет, йа Қәдири Зулжалал,
Йүрә билмей Сәнемжан болыбтурур биймәжал,
Қозғалмаға қуўат йоқ, Сәнем болып тур бийҳал,
Сәнемжанға қуўат бар, рәҳим әйлегил бизлерге.
Бу ғамлардьщ халас йет, қылма бизлерни ҳайран,
Зар ағларман өзинге, болды көзлерим гирйан,
М әдет тилеп өзиндин, телмирурмен ҳәр қайан,
Алымдурсен кудайым, ҳалым өзине әйан,
Ҳалы келмес Сәнемнин, йоқ мәжалы сөзлерге.
Ҳалы зәбун Сәнемнин өлмекликке йетипдур,
Гүлдек йүзи сарғарып, көздин нуры кетипдур,
Тебренерге ҳалы ЙОҚ, йарым иши питипдур,
Ғам ништери бағрьщын ошбу саат өтипдур,
Лал болыпдур зибаны, тили йокдур сөзлерге.
Лағлы йанды ләблери тиккә-тиккә йарылды,
Тақыйр болмыш көзлери, кен жаҳаным тарылды,
Ҳалын көрип Сәнемниц, йүреклерим йарылды,
Ҳалым зәбун турапдек ғам лайына қарылды,
Раҳман игам, йа кәрийм, рәҳим әйлегил бизлерге.
Зары ҳәйран йығлайып бу дәшт ара бу Ғәриб,
Бийҳал болды Ш аҳсәнем гүлдек йүзи сарғарып,
Зар ағлармен худайым, бир өзице йалбарып,
ТТТад әйлегил бизлерни, ғам дәстидин йол берип,
Қәҳр әйлеме йа Қаҳҳар, рәҳим әйлегил бизлерге.
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лқысса, Ғәриб бу ғәззелни айтып зар-зар ағлап, йатқан Ш аҳсәнемни арқалап анша йүрдиким
әри ҳәм эсидин кетип иықылды. Еккиси ҳәм бийҳуш болып йаттылар, бир аз пурсатдын сон
әптаптьщ ыссығы кетип, бир суўық шамал ести. Алланьщ өзи рәҳим әйлеп, бийҳал болған бенделерге
кууат паида болып, еккилери олтурыб бир-бириниц халын сорап анша олтурдылар. Анда Ғәриб айтгы
Өи, Ш аҳсәнемжан, бу йүришдин еккимиз ҳәм ҳәлак болурмыз. Өзим ҳәр не болсам болайын
әмма сен ел-иуртывдан айрылып намус-арынны йерге төкме, сен шул йердин Дийарбәкирге кагй™ ’
мен Шыруанга кетейин, өлмеген қошулур, ҳарымаган етишур, ҳер не өлГеген й а х ш ы д ^ И ™ ’
сағ болсақ ақыр бир күн қошулурмыз, - деди.
иахшыдур. иншаалла,
Бу сөз еккилерине ҳәм мақул тү.пип, Ш аҳсәнем
еккилери бир йағлы-бәҳәр айтушдылар.
Шаҳсәнем:
— Мундын әзм әйлесец Ҳалепшырўана,
Бар Ғәрибим, сағлық билән келгейсец,
Сени тапшырмышам қәдир аллаға,
Бар Ғәрибим, сағлық билән келгейсец.
Ғәриб:
~ Қ ӘДИР
айралыққа салмаса,
Иығлама Сәнемжан, кетсем келурмен,
Әжел йетип, шум пайманам толмаса,
Иығлама Сәнемжан, кетсем келурмен,
Шаҳсәнем:
— Сендин қалып, солды бағымныц гүли,
М әгәр бизге ести айралық йели,
Гүлимдин ушырдым шайда бүлбили,
Бар Ғәрибим, сағлық билән келгейсец.
Ғәриб:
— Мени кетти дейип шытма қашыцны,
Қумар ала көздин төкме йашыцны,
Бир алла оцғарсын сениц иш ицни,
Иығлама Сәнемжан, кетсем келурмен.
Шаҳсәнем:
— Мундын кетер болсац дағлар думандур,
Жамалыц көрмесем арзыў-әрмандур,
Бу күн айралықга ақырзамандур,
Бар Ғәрибим, сағлық билән келгейсец.
Ғәриб:
— Мени кетти дейип күйип отырма,
Қызыл йүзиц сарғартыбан солдырма,
Достыц билсин, душманларға билдирме,
Иығлама Сәнемжан, кетсем келермен.
Шаҳсәнем:
— Мундын кетсец, бир-биреўден жудадур,
Ҳәммениц ғамхоры қәдир кудадур,
Ким бизә зулм етсе жәбри ацадур,
Бар Ғәрибим, сағлық билән келгейсец.
Ғәриб:
Мени кетти дейип ҳайран болмағыл
Кеше-күндиз йығлап налан болмағыл,

нәйлаж разы болып, Ғәрибке жауап беоип
1
жауап 0ерип’
Өзиц ғамға салып ўайран болмағыл,
Иығлама Сәнемжан, кетсем келермен.
Ш аҳсәнем:
— Мундын кетер болсац, изиц излейин,
Кесип-кесип қара бағрым тузлайын,
Етти йылныц ўәдесини көзлейин,
Бар Ғәрибим, сағлық билан келгейсец.
Ғәриб:
— М ени кетти дейип мунша ағлама,
Қумар ала көзге ғубар бағлама,
Йолым узақ, енди мени еглеме,
Йығлама Сәнемжан, кетсем келермен.

Ш аҳсәнем:
— Ғәрибжан, айтайын саца бу ҳал бар,
Ким саца жәбир етсе, сен аца йалбар,
Көцлиц қайғы-ғамда, йүзмыц қыйал бар,
Бар Ғәрибим, сағлық билән келгейсец.
Ғәриб:
— М ен кетермен, қалма йаўыз ҳаллара,
Өзицни уғратма қыйлы қаллара,
Ҳәр кимге тағна болып бақма йоллара,
Йығлама Сәнемжан, кетсем келермен.
Шаҳсәнем:
— Йол билә барадур йарымныц изи,
Бал билә ш әкәрдин шийриндур сөзи,
Йолында гәдадур Ш аҳ Аббас қызы,
Бар Ғәрибим, сағлық билән келгейсец.
Ғәриб:
— Үйден шығып дал гәрдениц талдырма,
Аҳ урубан қызыл йүзиц солдырма,
Ғәриб дер, көз йашыц билән өлтирме,
Йығлама Сәнемжан, кетсем келармен.
Ш аҳсәнем:
Ш аҳсәнем дер, ишим аҳы-зар болсын,
Рәқиблара йақгы жаҳан тар болсын,
Қайда болсац Ш аҳымәрдан йар болсын,
Бар Ғәрибим, сағлық билән келгейсец.
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Әлқысса, Ш аҳсәнем бирлә Ғәриб бу саўал-жаўапларны айтышып, ағлашып олтурдьшар. Әмма
йанларында бир төбе көринди, атына Найзаҳал төбе дер эрдилер. Еккилери шул төбе үстиге шығып,
Ғәриб Шаҳсәнем билә хошласып йолға раўана болды. Ғәрибниц қарасы үзилгенше Шаҳсәнем зар-зар
ағлаб көзлеп қалды. Күн кеш болды Ш аҳсәнем шул кеше Найзаҳал төбе башында йатты. Ерте билән
турып шар тәрепке караса, тоғайлар сайрашып турған эркән, ол ҳалда Ш аҳсәнемжан аллатаалаға
йалбарып, пийри-устадларға сығынып, зар-зар чун абру-нәўбәҳәр йығлап бир сөз айтты:
Я пийрим ҳәзирети Әлий,
— Кәраматлы кәдир кудай,
Ярымны сана тапшурдым.
Ярымны саца тапшурдым,
Көкте гезген көкше торғай,
Ярымны саца тапшурдым.
Мен болмадым аца ҳәмдам,
Йүрекимни басты йүз ғам,
Атамыз Ҳәзирети Адам,
Ярымны саца тапшурдым.
Түшти башымға бу саўда,
Тур тағында гезген Муўса,
Я пийрим Юсуп-Зуләйҳа,
Ярымны сана тапшурдым.
Бу дәрдиме әйле дәрман,
Тәбийблерниц пири Луқман,
Даўыт уғлы әй Сулайман,
Ярымны саца тапшурдым.

Ўамық Узраны әйлеп йад,
Нахд ғамдын қылды пәрйад,
Ләйли-М әжнүн, Ш ийрин-Фархад,
Ярымны саца тапшурдым.
Қәддим болды ғамдин тута,
Тилек әйлермен көз тута,
Баҳаўатдин палўан ата,
Ярымны саца тапшурдым.
Йетме ғамғийн әйле сүрдуд,
Хошўақытлық әйле мәўжүд,
Зәката келген Исмаҳмуд,
Ярымны саца тапшурдым.
Солды ашыкдыкцыц гүли,
Ушты Сәнемниц бүлбили,
Әўлийалар жумлә ўәлий,
Ярымны саца тапшурдым.

Ярныц айра түшти йолы,
Билә бхшмен сағу-солы,
Әлқысса, Ш аҳсәнем бу сөзни айтьш зар-зар ағлап олтурыб эрди. Нәгаҳ Ш аҳ Аббас ҳәм шул күн
ўәзирлери билән шикарға шығып эрди. Ш аҳ Аббас шикарда кушын қашырды, күн думан болды.
Патша ләшкердин жуда тушип, гүзери Найзаҳал төбениц үстиндин түшти. Сәнемниц олтурған йериге
йакынлап келип қалды. Нәгаҳ Ш аҳсәнем әтирапына қараса, атасы Ш аҳ Аббас йақынлап келибдур.
Анда Ш аҳсәнем не илаж етерин билмей, атам көрсе нәме жаўап берурмен деп, кудайтаалаға минажат
қылып, мени атамныц көзидин пинҳан қылғыл деп, Ш аҳсәнем бир сөз айтты:
Көзиме келтиргил Л әйлиниц көзин,
— Қәдир алла, дәргаҳьща сығындым,
Көргенниц бағрыны кәбаб әйлейин.
Мен нешик бу йерде ҳижаб әйлейин,
Қанатым йоқ ушып кетсем еәмаға,
Сәўер кулларыца жаўаб әйлейин.
Пинҳан сакда, атам көрмесин мени,
Маца ендир бу күн маҳбуб түсини,
Жилўа билән йақай атам жаныны,
Күйдирип дийдесин, пириб әйлейин.

Атамдын сакдағыл пинҳам йүзимни,
Хийрә болуб билдирмейин өзимни,
Ғамзе билән сөзлей ҳәр бир сөзимни,
Ешитсе әламны қарап әйлейин.
Ш аҳсәнем дер, мен бу йерде зар олдым,
Хуўшымны умыттым, бийқарар олдым,
Ш аҳ Аббасқа бу күн мен дуўшар олдым,
Билдирмейин неш ик жаўап әйлейин.

Йүзиме келтиргил Ўамықныц йүзин,
Тилиме келтиргил Узраныц сөзин,
Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзни тамам еткунше Ш аҳ Аббасныц көзи Шаҳсәнемге түпгга. Аллатааланыц
қүдирети билә Ш аҳ Аббасныц көзигә өзге бир пәрийзад сүўретинде көринди. Қыйал етти, пәрииму
йа бәшәрму, йәки жәннетдин шыккан ҳүрму деп байсабру-бийқарар болып атдын бииҳуш болып
йықылды. Ш аҳсәнем атасыныц бийҳуш болып йықылғанын билип, көктен тилегенимни йерден
берди деп хошўақыт-куррам болып, атасыныц атын менип йолға түшип раўана болды. Бир аз йол
йүрип өзиниц шарбағына келди. Ш у ҳалда Ақша Ш аҳсәнемни көрип, ҳал-аўҳал сорап, Ғәрибни
нәйледиц деп, Ақша бир сөз айтты:
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— М ен саца дийейин, гүл йүзли Сәнем,
Бирге кеткен Ғәрибжанны нәйледин?
Не саўдалар түшти аньщ башыға?
Ғамда қалған натаўанны нәйледин?

Нешик көндин болды андын қалмаға?
Нешик тақат қылдьщ жуда болмаға?
Не себепдур йольщ айра салмаға?
Таза ашылған гүлистанны нәйледин?

Не ўәж илә пәлек шарқын қайырды?
Не себепдур тәцри сендин айырды?
Неше ўақытлар сениц билә бир йүрди,
Сөзле, ҳалы пәрийшанны нәйледин?
Әлқысса, Ш аҳсәнем Ақшаға көрген аўҳалларыны
айтты:

Гүлниҳал дер, нешик қысмет йазылды,
Не себепдин қылған әхдиц бузылды?
Нешик болып андын қолыц үзилди?
Бахтықара сәргәрданны нәйледин?
бир-бир байан қылып, Ақшаға қарап бир сөз

— Ғәриб билә бирге кеттим ол йана,
Әўелде сүҳбетим бәрар әйледи,
Шығып раўан болдық Ҳәлепшырўана,
Пәлек бизге қасты-гүзар әйледи.

Ақыр шағы ҳалдын кетип йықылдым,
П әлек ғамны бизге тайар әйледи.
Ж әбри-ситем йетип жана билинди,
Йүзим тақыйр болуб, көцлим бөлинди,
Зибаным лал болуб, ләбим тилинди,
Билмен, Ғәриб нешик қарар әйледи.

Екеў дәм саз болдық йолға әҳд әйлеп,
Ж анны қошып шәккер билә шәхд әйлеп,
Үш күн йүрдик йолға кирип жәҳд әйлеп,
Пәлекни көр, неш ик мәдар әйледи.

Ғәриб өзин пәрўанадек етерди,
Нешиксец деп ҳәр дем қолым тутарды,
Ақыр шыдай билмей мени көтерди,
Накды жанын маца нисар әйледи.

Әгер өлсем болмас эрди сорағым,
Сендин өзгелерге демен бу дағым,
Үш күндин соц йарамады айағым,
Басай десем, жаным азар әйледи.

ада болмас пәлек қабасын,
Бизлерге иширди ҳижран шарабын,
Сәнем дийер, ақыр бердим жаўабын,
Йар мәканьш өзге дийар әйледи.

Иүрейин деп жәхд әйледим, зар қылдым,
Жаным азар тапты, өзим ҳар болдым,
ттт ӘЛ^

ССа’ Ш аҳсәнем билә Акша бу сөз үстинде турсын, емди Ш аҳ Аббасдын сөз ешитиц
Шаҳ Аббас ол пәриини Наизаҳал төбе үстинде көрип ҳуўшыдан кетип та намазлигерше йатгы.
Уәзир, аталықлар падшаҳны излеп Найзаҳал төбениц йаньщан тапдылар. Падшаҳныц баш ушықца
олтурдылар. Нәгаҳ падшаҳ өзиге келип көзин ашып мәҳремлерин көрди. Анда ўәзирлер сорады:
ш , Шаҳым не ўақыйаға ушырадьщыз? — деп.
Анда падшаҳ көрген аўҳалын бир-бир байан қылып, ўәзирлерге қарап бир сөз айггы:
— Әй, йаранлар, Дийарбәкир йуртыдын,
Ақлым алды ала көзли бир пәрий,
Емди өлсем керек аньщ дәртидин,
Қаным төкти қара көзли бир пәрий.
Ғамғүнликтин сайрар бүлбил бағында,
Сәҳәрлер йығлармен йар сорағында,
Ш әршемби күн саат чәшгаҳ шағында,
Ақлым алды ала көзли бир пәрий.
Сүўрети қыйалы кетмес көзимдин,
Анын, ушын қалдым сөзлер сөзимдин,
Я биреўдин көрмем, көрем өзимдин,
Ақлым алды ала көзли бир пәрий.

Көрген ашықларныц бағры езршмиш,
Қаным төкти қара көзли бир пәрий.
Емди излеп тапа билменем аны,
Тилла ш анә билән тарар зулпыны,
Шул пәрийни көрип тутсам әлкини,
Жаным алды жәллад көзли бир пәрий.
Ҳүрлер онша болмас жәннет ишинде,
Көргеш мени қойды ҳәсирет ишинде,
Тағзым берди йүз мьщ миннет ишинде,
Ақлым алды ала көзли бир пәрий.

Шаҳ Аббас дер, ансыз жанны нетейин,
Емди ашықлықныц йолын тутайын,
Бир пәрийдур, таўыс киби таранмыш,
Өлгенше шул йарны сорағ йетейин,
Қашы кәман, кирпик оқы гезенмиш,
Ақлым алды ала көзли бир пәрий.
Әлқыссз, падшаҳ бу сөзни тамам етти. Бир ақыллы ўәзйри бар эрди. Ол айтгы:
— й, Шаҳы әлам! Дәўлетиниз бәрқарар болсын, ол сизге көринген пәрий эрмәс, аллаталаныц
сизге көрсеткен ҳикметидур, аныц ушынким, Ҳәсен ўәзирнин уғлы Ғәрибке Ш аҳсәнемни бермек
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болып өз тилицизден хат йазып мөҳр басып берген эркәнсиз, ол ўәдецизге ўапа йетмей Ғәрибни
мәҳрум йетип қуўып йибердициз, ҳалә не йерде йүргени мағлум емес. Аллатала Ғәрибниц көз йашы
туғрысында сизге көрсеткен күдирети турур, — деди.
Анда падшаҳ айтты:
— Андағ болса, Ғәрибни табыц, Сәнемге қошмақ керек, ышқ отыныц дәрди қатты йаман болур
эркән, — деп ўәзирлерге қарап Шаҳ Аббас йәне бир сөз айтты:
— Жошайьщ-жошайын, қайнап жошайын,
Ышқнын оты йаман екен, жанларым,
Сәнем қайда? Ғәрибине қошайын,
Ышқныц оты йаман екен, жанларым.

Қақба пәлек бизге салды бу ғамны,
Көнлим ғамға толды, шектим әламны,
Ғәрибке тапшурыц емди Сәнемни,
Ы шқныц оты йаман екен, жанларым.

Нечун бийҳуш болған ўакда өлмедим,
Көргеч аны қан йығладым, күлмедим,
Өз башыма түшмегунше билмедим,
Ышқныц оты йаман екен, жанларым.

Көцлим бийҳал, ҳалым өзге болубдур,
Көндим ишре ышқыныц дәрди толубдур,
Зағлар киби екки йүзим солубдур,
Ы шқныц оты йаман екен, жанларым.

Барьщ, молла билән муфтий келтириц,
Ўәзир ўәкил шаҳид болуб олтурыц,
Ашыкдарны мурадыға йеткериц,
Ышқныц оты йаман екен, жанларым.

Шаҳ Аббас дер, маца етмец мәләмат,
Жаи керек, тутарман емди саламат,
Қалмасын мойнымда қарзы қыйамат,
Ы шқньщ оты йаман екен, жанларым.
Әлқысса, падшаҳ бу сөзни айтып, ўәзирлери билән қошьшып қалаға келди. Ғәрибниц анасына
киши йиберди, Ғәрибни тапсын деп. Эрсе Ғәрибниц анасы Ш аҳ Аббасныц ҳузурына келди. Анда
падшаҳ айтты:
— Уғлыца киши йибергил, әўел ышк оты өз башымға түшмәгүнше нешик эркәнин билмедим.
Емди зәхметин шегип болдым, — деп бир неше йерлердин тымсал келтирип Ғәрибнин анасына
қарап шах Аббас бир сөз айтты:
— Иурт қәдирини шахдар билмес.
Башқа йуртқа ашмағунша,
Яхшы йарныц қәдирин билмес,
Бир йамана душмағунша.

Ы шқ болмай сийне чак болмас,
Ашық болмай ҳәлак болмас,
Ы шқ дәрдидин пәк болмас,
Ы шқ отыға йанмағунча.

Сындырма мөҳмин сазасын,
Оқыц беш ўақытныц қазасын
Бег билмес инам мазасын,
Хатам болуб йошмағунча.

Ы ш қ ҳәлек әйледи жаны,
Иегленмес саат заманы,
Билалмас судий-зийаны,
Уйкудын ойғанмағунча.

Мениц арзым йара етмес,
Яр болмаса күним өтмес,
Киши нәмәртни пәҳим етмес,
Мәртке башын қошмағунча.

Ш аҳ Аббас дийер, күлмедим,
Әўелдин Мәжнүн болмадым,
Ашыклык қәдирини билмедим,
Өз башымға түшмегунше.

Әлқысса, Шаҳ Аббас бу сөзни тамам етип, Ғәрибниц анасына айтгы:
— Уғлыцны тапыб келтур, мен Ш аҳсәнемни берейин, — деди.
Анда Ғәрибниц анасы айтты:
— Сен падшаҳ болсан, екки сөзлемек мийасар емес эрди, еткен әхдидин қайтып Ғәрибни
куўдырдыц, уғлумға өлим қәўпи түшип, сениц қәҳри-ғәзебиндин қорқып башыны алып йурттын
шығып кетти, уғлымныц пырақында көзимдин йаш орныға қан ағып олтурыбмен, қайсы йуртта
йүргенин билмесем, неш ик тапып келурмен, — деп жаўап берди.
Падшаҳ еткен ишиге пушайман болуб олтурды.
Енди сөзни Ғәрибниц ешитиц. Ғәрип Найзаҳал төбениц үстинде Ш аҳсәнем билән хошлашып
йолға түшип, бир неше күнлер йол йүрип Ҳәлепшырўанға келди. Анша йар-досларын көрди. Ҳеш
бир йерден хошамет сөз болмады. Ақыр бир ҳалы йерге барып олтуруб йығлаб айттыким: мениц
белли ҳөнер, кәсби-кәрим йоқ, олтурурға сабру-қарарым йоқ деп, мусапырлық саўдасы башына
түшип, зар-зар чун абру-нәўбәҳәр йығлаб, Ғәриб бийшара бир сөз айтты:
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— Каба пәлек мени салдыц бул дәрде,
Мен нәйлейин, бир ҳөнерим болмаса,
Иат үлкеде өлип кетсем бир йерде,
Ушай десем балу-пәрим болмаса.

Бүлбил йанды сәйран йетсем гүлиме,
Ш аҳсәнемдек сәўер йарым болмаса.
Айралық отына төзе билменем,
Күйиб, йардын үмит үзә билменем,
Етти йыл бу йерде гезә билменем,
Йетер қаржым сийму-зәрим болмаса.

М ениц мунда турсам көцил хошым йоқ,
Ғардашым, ҳәмдемим, тецим-душым йоқ,
Белли йазым, баҳарым йоқ, қышым йоқ,
Мүшкилдурур қылур кәрим болмаса.

Хошлықдын қайғуға әйледим гүзер,
Бир саат шад болалмадым әлҳәзер,
И а болмаса гезип болсам дәрбәдер,
Каш ки, мениц намус-арым болмаса.

Й әки қарж йетерге сийму-зәрим йоқ,
Йа ағрыб кетмеге дәрдисарым йоқ,
Йа бир белли мәкан, барур йерим йоқ,
М ен йоқны нәйлейин, барым болмаса.

Ғәриб айтур, ҳижран билән таландым,
Бисмил болдым, өз қаныма буландым,
Кәсиб-ҳөнерим йоқ, алсам қолыма,
Ғөззал йарныц ҳәм сөзине инандым,
Жандын кешип, разы болдым өлимә,
Барып мәскан тутар йерим болмаса.
Әлқысса, Ғәриб бу сөзлерни айтып, көчәлерде гезиб йүрур эрди. Нәгаҳ Бабанийаз деген қаразбан
бабаға душ келди. Ғәрибдин сорады:
— Әй, йигит, қайдын келип ўә кайда барурсен? Не ҳөнер ўә не кәсби-кәриц бар? — деди
Анда Ғәриб башындын өткенлерин бир-бир байан қылып Бабанийаз қаразбанға қарап бир сөз
штгты.
— Дийарбәкирдин; йуртьщын,
Ҳәлепшырўана келмишем,
Каҳба пәлекниц әлидин,
М әй ишип қана келмишем.

Айра түшип йолда гезип,
Сырры ниҳана келмишем.
Сыр билинди ҳаму-ҳаса,
Ара әйлейип Ш аҳ Аббаса,
Хошўақ күним дөнди йаса,
Қәҳри кәрхана келмишем.

Йығыб пәләкәт ләшкерин,
Қуруб айралық мәҳшерин,
Йазмаға көцил дәптерин,
Улуғ дийўана келмишем.

Тушибдур мунда көзлерим,
Болмас йуртымны излерим,
Йар йолында қойып сәрим,
Ж аным қурбана келмишем.

Ун йетмес йарныц соцына,
К,ошула билмен жәмғына,
Йанып аташныц шамғына,
Күнде йүз йана келмишем.

Бу айралық жандын суччи,
Бәданды урды қылычы,
Ақтарып қәдирим билиўчи,
Бир қәдирдана келмишем.

Бүлбил болуб бир гүл ушын,
Жапа шегип бийдил ушын,
Сачы сийа сүмбил ушын,
Аҳу-пығана келмишем.

Барму мендек акды кетән,
Бу дүнйаны талақ йетән,
Ғәриб юртта тутуб ўатан,
М ен бу мәкана келмишем.

Ы шқ қанжары тегди жана,
Сөз болдым йақшы-йамана,
Бақмайын суўды-зийана,
Мен бул мәкана келмишем.

Ғәриб айрьшып Сәнемдин,
Қол чекип ата-анамдын,
Мәжнун киби шөлде гезип,
Қутулмадым дәрди-ғамдын,
Сайыл болуб йолда гезип.
Излеп ғамхана келмишем.
Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам етти. Анда Бабанийаз қаразбан бу сөзлердин Ғәрибниц шын
ашық екенин билип муныц ҳәм дәрти қозғалып, бизниц билә ҳәмүлпет эркенсец деп , Ғәрибке қарап
Бабанийаз қаразбан бир сөз айтты:
— Кел, екеўимиз бул жапаны тартармыз,
Йетмес әлим, бу ықырарым сөзлейин,
Аҳ урубан бу жаҳанны өртермиз,
Сен болурсац ғамгүзарым, сөзлейин.

Тегди пычақ, үстихана етушди,
Бағрым йанып қара қана етушди,
Бир пәрий ҳәсирети жапа йетушди,
Көндимдеги ҳәр не барым сөзлейин.
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Атам эрди шәҳри Бағдад мулуки,
Хублар билән әйлер эрдим сулики,
Мен болмышам ол йахшыларға күлки,
Сыры пинҳән бу әсрарым сөзлейин.
Ашық болдым бир гүржинид қызына,
Кетти көндим анын ала көзине,
Жәҳц әйлеп йете алмадым өзине,
Ҳәр не барым ыхтыйарым сөзлейин.

Ақыр бу йолларға салдым гүзерни,
Мунда түшдим ҳәр не барым сөзлейин.
Кел, йара етмеген биз ҳәм Ғәрибмиз,
Дәрди-мәҳнет, жапа шегип йүрибмиз,
Бирге үлпет ҳәмдам болуб еккимиз,
Ҳәмра болуб бу әсрарым сөзлейин.
Атым ашық Нийаз, қалдым бу дәрдә,
Қызьш йүзим дөнди қәҳрабы зәрдә,
Шул қызньщ ышқында түшдим бу дәрдә,
Мусапырлық бу дийарым сөзлейин.

Кел Ғәрибжан, бизден сорсад хабарны,
Мен билә алмадым хайр илә шәрни,
Әлқысса, Бабанийаз бу сөзни тамам йетип, кәстеге тәбийб келгендек, дәртке дәрман табьшғандек,
тәшнеге суў йолуққандек бир-биригә мунис ҳәмдемликке еришип Ғәрибни элтиб күлбеханасыға
келди. Бир неше ўақыт анда болды. Нәгаҳ бир пара адамлар Бабанийаз қаразбанға айтты:
_ Бу йигитни үйинде сақлап нәме қылурсан, оны ц уш ынким, бизлер көрермиз, мунша
ўақытлардын бери үйинде болып кеше-күндиз ҳасла бир пул пайда билән иши йоқгурур. Бу йигитниц
саца зийандын өзге иш и болмас, — дедилер.
Анди Ғәрибниц көнли шикәсте болып, адамларға қарап бир сөз айтгы:
Ашық болып өзин отқа салғанлар,
— Сәррап болып зәр қәдирин билмесе,
Бәрналы
дилбарға ҳәмдам болғанлар,
Ғаўўас жандын кешмей қанны бегенмес,
Ҳәр
шәҳәрдин
нусқа алып йүргенлер.
Йигит болып мерекени көрмесе,
М
әнзил
тутып
бир
мәканны бегенмес.
Йурт сораған беги-ханны бегенмес.
Пиръаунньщ мәскени қьшалы дағлар.
Ашықнын мәскени бостаны бағлар,
Сәҳраларда гезген пәҳимсиз зағдар,
Бүлбил болып гүлистанны бегенмес.

Ы ш қ отына күйер ашықныц жаны,
Халық билмеслер бойлә сыры-пинҳанны,
Ашық болған билмес судый-зийанны,
Дүнйа-малын, бу жаҳанны бегенмес.

Мүрийд болып пийрдин дуға алмаса,
Бу дүнйадын әл көтерип өтмесе,
Сөзлегенде сөзниц парқын билмесе,
Мәжлис ишре суханданны бегенмес.

Халықлар, не иш иц бар йақшы-йамана,
Отлар салдыцызлар бу шийрин жана,
Өзга дәрт бир йана, бу дәрт бир йана,
Ш опанны көр, Ғәрибжанны бегенмес.

Әлқысса, Ғәриб бу сөзни айтып эрди, ол адамлар Ғәрибниц бу сөзине ҳайран болып, дәм ура
билмей, ҳәр қайсы бир йанға тарқап кетдилер. Әлғәрез, Бабанийаз билән екки ҳәмраҳ ҳәмсүҳбет
болдылар. Бир неше күн Ғәрибке пәрўәриш қылды. Бир күн Бабанийаз айтты.
— Әй, уғлым, сен емди Ш аҳсәнем деп аҳ урғаныцны қойғыл, бул үлкелердин қәлеген қызыцны
алып берейин, сен бойлә бийқарар болмағыл, — деди.
Анда Ғәрибке бу сөз мәлал келип, Бабанийазға қарап бир сөз айтты:
— Келибмен Ҳалепшырўана,
Мен бу мәканны нәйлейин,
Кетермен Дийарбәкирге,
Бағы-бостанны нәйлейин.

Ш аҳсәнем қыз маца ҳәмдәм,
Керек емесрдур өзге мәҳрем,
Көцлим менин болмас ғәрем,
Ш ады-шадыманны нәйлейин.

Йардын айрылман өлгунше,
Әзрайьи жаным алғунша,
Йар билән әхдим толғунша,
Йахшы-йаманны нәйлейин.

Дийарбәкир менин елим,
Ашылур бағ ишре гүлим,
Анда сайрайур бүлбилим,
Йүз мыц әлўанны нәйлейин.

Истемен ғайры дилбарны,
Тәцри көрсетсе мәҳшерни,
Керекмес дүнйаньщ зәри,
Бәзми-дәўранны нәйлейин

Нағмасы он мьщ әлўандур,
М ениц йарым Сәнемжандур,
Ж андын әзиз меҳрибандур,
Мен меҳрибанны нәйлейин.
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Гориб ишық шегер қайғы,
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Сәнем Бәкирдедур, менид ҳәмраҳым,
Мен қоркарман, айралық бар, өлим бар.
Бир сөз дерем айралықньщ шанына,
Арзым йетмес дийўанына, ханына,
Бүлбил болып бара билмен йанына,
Әлим йетмес, бир берк йерде гүлим бар.
Сәмен йабы өлсед болмас сорағьщ,
Иүрсец әда болмас йақын-йырағыц,
Қашан бәнт үйинде йанар шырағыц?
Мүшкилин бар, ҳижраньщ бар, шөлиц бар.

Ышк йолында сатп„м кардаш-туүтаным,
Сәнем ҳәмсүҳбетим, жаны-жананым,
М ениқ анда Дийарбәкир мәканым,
Бара билмен, руўым бар, елим бар.
Йокдур, сәмен йабы, ғардаш-әмекин,
Тилин йоқдур зәрре сөзни демегин,
Кеше-күндиз қайғьщ — саман йемегид,
Иол йүрерсен, қара ташдын йүкин бар.
Ғәрибниц ҳәмдеми сен сәмен йабы,
Мен болмышам ыш қ елиниц харабы,
Мен ишмишәм айралыкдын шарабы,
Уәҳим әйлермен, ақыр бир күн өлим бар.
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батман қайғудан онсери пайда йоқ ж гён сөз бап ем л Г г™ БИР ^
еВД„ С э п ш дсп кэртиз ать,н з у т Г С
С. ,^ Ө™ М' Сөнем деиип вмиРим отирдим,
Емди Сәнем дерге ҳалым қалмады,
Қолымдағы шунқарымны қашырдым,
Тараж болды, мүлки-малым қалмады
Емди күймес болдым йарныц дәрдидин.
Сәнем дейип кештим атам йуртьщын,
Кеше-күндиз йығламақны жәбридин,
Қәдем раст етмеге ҳалым қалмады.
Күйе-күие бағрым күиип күл болды,
Бизге йардын нәсийбемиз шул болды,
Ҳәр бир күним айдур, айым йьщ болды.
Ақлым сашты, айым, йылым қалмады.
Әлкысся Гяпмй к,ғ с
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ШИ тәселле беРип айтгы:

Айтсам ада болмас кайғу-эндийшс,
Йаратқан әмридин түштим бу ишке,
Иар-йар дейип өмрим өтти ҳәмийше,
Дост бағында таза гүлим қалмады.
Қысметим не болды, йаратқан раҳман,
Башымдын айрылмас бу ғамлы думан,
Бәрш ениц көзине көриндик йаман,
Дөнди қарындашым, елим калмады.
Ғәриб айтур, не сағда, не солдамен,
Мени ҳәргиз киши билмес ҳалдамен,
Кеше-күндиз Мәжнүн киби шөлдемен,
Ушты йашьщ м
башым,
көлим қалмады.
қалмады.
ш ы м , КӨЛИМ
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ҳәм ғәниймет эрди, атын айтмай ишим ғам-ғуссаға толдьТ ^нГхам б^*1™ ДеП5ТЫН айтып иҮРг'еним
пәлекдин шикайат қьщып Ғәриб бир сөз айыы:
’
б° ЛСЗ а™ Н Иад етип иҮРеиин Деп,
— Ш әрти бар мана қаҳба пәлектин
Бу күн мени сәўер йардын айырды ’
ТИЛ! ГИМ’
'-әнем атлы зулпытардын аиырды.
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-«вшш®Ғәриб болғанларньщ барму сорағы,
Күйдирди-йандырды йарыц пырағы,
Бир йандын қайғусы, бир йандын дағы,
Бир йандын руўдын, елден айырды.
Дәрди мәҳнет ғамда өлер ухшадым,
Мусапыр йерлерде қалар ухшадым,
Бир таза гүл эрдим, солар ухшадым.

Селлер киби ақгы көзимдин йашым,
Тәцри мени хош рәптардын айырды.
Ҳеш бир кимсе дәстгир болмас бу ишде,
Көндим ғамда қалдым бойлә тәигўште,
Ҳеш болмаса көре билмедим түште,
Нәсийп болмай ол дийдардын айырды.
Ғәриб айтур, имди дөнмен сөзимдин,
Йар йолында қанлар ақгы көзимдин,
Мен билмесмен хабарым йоқ өзимдин,
Бу ышқ мени намус-ардын айырды.

Баҳарлы-бақшалы нардын айырды.
Түкәнмес саўдаға түшти бу башым,
Йарсыз өтер болды йаз илә қышым,
Әлқысса, бу сөзни тамам етип, Шаҳсәнем деп йығламақ билән олтурсын, емди сөзни Шаҳсәнемдин
ешитиц.
Шаҳсәнем Ғәриб кеткендин соц тыйғы айралық бағрыны тилип, ҳижран оты жаныға иетип
сиймабдек титиреп, қамышдек қалтырап, суўсызлықгын ажыз болған аҳуўлардек болуб арадан беш
йылны өткерди. Бир күн өзигә өзи көцил берип айтты:
— Мунша қайғудын зәрре пайда йоқгурур. Ғәриб-Ғәриб деп өзимни мунша бәлаға салмайын,
емди мундын кейин Ғәрибниц ҳәргиз атын тутмайын, тилимге келтирмейин, — деп Ш аҳсәнем ҳәм
зар-зар чун әбри-нәўбәҳәр йығлап бир сөз айтты:
Он төрт йашдын бери болған ҳәмдемдур,
— Ғәриб-Ғәриб дейип өмрим өтирдим,
Намус-арым демес болдым мен емди.
Ғәриб атын тутмас болдым мен емди,
Жан шәҳриге бу күн талан өткердим,
Кеше-күндиз Ғәриб йадым етибмен,
Себепкәрим демес болдым мен емди.
Ҳижран шегип ғам-қайғуға батыбмен,
Ҳалым қарап, өлмекликке йетибмен,
Күнде ҳәмдем маца қайғы-ғам болды,
Ғамгүзарым демес болдым мен емди.
Әлип қәддим эгди, өмирим кәм болды.
Йығламакдын йақаларым нәм болды,
Йолында телмирди екки көзлерим,
Үмидўарым дәмес болдым мен емди.
Кәҳрабадек солды гүлдей йүзлерим,
Кеше-күндиз «Ғәриб» айтған сөзлерим,
Сазасыдур ҳәр ким йара инансын,
Емди йарым демес болдым мен емди.
Көрмесин, көзлери қана булансын,
Қорғаны йықылсын, малы талансын,
Ш аҳсәнем дер, елге болдым әшкара,
Қарыйдарым демес болдым мен емди.
Йар-йар дейип күним кешти бир пара,
Өзиц кетип, мени қылдыц аўара,
Ҳәмдемим мунисим кдйғыдур, ғамдур,
Аҳы-зарым демес болдым мен емди.
Бизге башдын ғамны берген игәмдур,
Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзлерни айтып йығлар эрди. Әгер йарымны түшимде көрсем ҳәм көцлим
әрам алур эрди, деген қыйал билә бир аз йатып уйқылады. Бир аз пурсаттан кейин уйқыдан ойғанды.
Ғәрибни түшинде ҳәм көре билмей, ҳалы бурынғьщан өзге болып, табы-тақаты қалмай, бийсабырбийқарар болып, зар-зар ағлаб Ш аҳсәнем йәне бир сөз айтты:
Ише алмадым йарныц ўисал мәйиндин,
— Ғамдын кутылмаған қайғылы башым,
Емди йүреклерим бәдқумар болдым.
Қайта башдын ғам отыға йар болдым,
Ғәриб эрди кеше-күндиз йолдашым,
Сабрым кетти ҳижран күним пәрд болып,
Емди йүзин бир көрмеге зар болдым.
Йарымны куўлады тамам йурт болып,
Қарай-қарай екки көзим төрт болып,
Йарым кетип, бәлаларға болдым йар,
М әҳнетниц йолында қалып хор болдым.
Йар ышқында йығлайурмен зары-зар,
Қайғу-ғам демине болдым гириптар,
Маца ғам тапылур ҳәр бир ишимде,
Өз ғамымға өзим себепкер болдым.
Йар келмесе өлем бу йүришимде,
Ҳеш болмаса көрә билмен түшимде,
Бир несип йетмеди мүшки бойыдын,
Акды-ҳуўшым кетип, бийқарар болдым.
Жаным шығар болды көчә-күйиндин,
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«<ЙШО§е>
Етти йыл ўәдесин йығлап өтирсем,
Несип болып, өзим йара йетирсем
Көдлим суўыр эрди түшимде көрсем
Көрмек ҳәўес әйлеп интизар болдым’
у
интизар Оолдым.

АкшаХйш^“
п тн

™
Ш аҳсәнем дер, саца зауқы-сапа йоқ,
д арын узак ^ҮШти, зәрре ўапа йоқ,
А ш ы кболсан сапа ҳәм йоқ, ўапа йоқ,
Түшиб ышқ әлкине тириптар болдым

е ^ Г к ^ С "Г м '

„™ь,РлРа° 1Ь,Ға
келди. нөрсе, Ш аҳсәнем иығлап
олтурубтурур. Анда° ЛТурыб
Ақша айтгьг Ш*” « ™

хоп н.?пгР,Ш
ЖаН’ бУ/ ЗИҒуЛарДаН зәрре пайда Й°ВДУР- Сабақлы ийне сааты билән болур
X р әрсениц уақгы-сааты бар, бу қаиғу-ҳәсирет билән өзицни ҳәлек қылурсен, хошўақытлш
Ш а х с а билӘ*! ашь1ЛУР. иүриц, бағқа сәйирге баралы, шайад көцлиц ашылғай, - деп Акш;
Шаҳсәнемге қарап бир сөз аитты:
Гүллер ашылыпдур паслы баҳарда,
Кел Сәнемжан, баға сәйре баралы,
Бәнапша түшипдур бағда кәнарда,
Кел Сәнемжан, баға сәйре барады.
Сәнәўбер шегипдур көкке бойыны,
Сумбил тарқатыпдур мүшки бойыны,
Бүлбил гүлде ҳәр күн қылмыш ойыны,
Кел Сәнемжан, баға сәйре баралы.
Нәркес көзин ашып бақмыш жаҳана,
Отлар ҳәм түшипдур зағы-зағана,
Нәўбет йокдур бу күн болды хазана,
Кел Сәнемжан, баға сәйре баралы.
Бәҳәр әййамлары түшмиш араға,
Гүл дейип түшипдур бүлбрщ сараға,

Қызыл-йашыл дөнип ағыў-қараға,
Кел Сәнемжан, баға сәйре баралы.
Чәшми раўан ҳәр тәрепке сачылур,
Бу күн шадлық келип, ғамлар қашылур,
Бағны сәйир әйлесец, көндиқ ашылур,
Кел Сәнемжан, баға сәйре баралы.
Қумыры тәбәссумде, бүлбил пығанда,
Тоты тәкәллумде, шийрин зибанда,
Мундағ тамаша йоқ ошбу жаҳанда,
Кел Сәнемжан, баға сәйре баралы.
Гүлниҳал дер, жаным сада қурбандур,
Дүнйаньщ мақсети беш күн дәрўандур,
Лалазарлық бағ ишинде турғандур,
Кел Сәнемжан, баға сәйре баралы.

Әлқысса Шаҳсәнем әжеп болур деп, Ақша билән қошылып қырқ кәнизини йанына алып бш
сәирине рауана болдылар. Бағларны сәйир йетип, ол йан, бул йан гездилер, авдьш өтип Тунь
дәриасыныц иақасына бардылар. Көрсе, Туны дәрйа мәўиж урып ағып турғанын көрип, «бу дәрйг
т УШЫН Мәуиж урар’ мәгер Ғәрибжанны көргенмикен йәки шул дәрйаға түшип өткенмикен» деп
Туны дәриаға қарап зар-зар ағлап, Шаҳсәнем бир сөз айтгы:
нми
Д
— Не себепдин мәўиж урарсен қайнайып,
Туны дәрйа, сендин Ғәриб өттиму?
Ақармусен йарым көрип ойнайып,
Туны дәрйа, сендин Ғәриб өттиму?
Тақатым йоқ мениц йарсыз болмаға,
Жапа тыйғын шийрин жана салмаға,
Келдим сендин бир хабарын алмаға,
Туны дәрйа, сендин Ғәриб өттиму?
Мениц мунда йоқдур йарсыз қарарым,
Ҳеш ким билән йокдур сүҳбет бәрарым,
Тириклигим, айшым, хошым, мәдарым,
Туны дәрйа, сендин Ғәриб өттиму?
Мениц йарым кетти Ҳәлепшыраўана,
Эхтимад йетмеди әхди-пәймана,

Сендин саўал сордым әйлеп баҳана,
Туны дәрйа, сендин Ғәриб өттиму?
Алты айлық узақ йердин йол ашып,
Мениц ушын хижр отына туташып,
Иар өтти ме йоқса суўыца түшип,
Туны дәрйа, сандин Ғәриб өттиму?
Йүрген күнлер өтги күлип-ойнайып,
Айралықга йүрдим жанны қыйнайып,
Мәўиж урып ағыпсен мунша қайнайып,
Туны дәрйа, сендин Ғәриб өттиму?
Сәнем дер, пыраққа тапмадым ҳийле,
Тәцри ушын бизге туғрысын сөйле,
Йар сендин өтмесе, ақмассац бойлә,
Туны дәрйа, сендин Ғәриб өттиму?

? ЛМенСиНТ япТ ӘНеМ бу СӨЗНИ тамам ЙеТТИ- Дәрйадын хеш сада шыкмады. Анда Шаҳсәнем айтгь
„ М
н иарым ШУЛ дәрианыц ишиндетурур, дәрйаныц суўы не себепдин мунша мәўиж уоы
каинар, иарым ишинде болмаса, бу тарийқа мәўиж урмас эрди. Емди өзимни дәрйаға ташлап йарымғ
қ о ш у ^ м а н - деп өзин дерйаға ташдар болды. Ол ўақытга Ақша Шаҳсәнемни ушлап тесеГ е берш
- Ашық болған дәриаға ташлап бийәжел өлерму? Сабыр қылғыл, - деп Шаҳсәнемге нәсийҳа
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берип, Ақша бийшара бир сөз айтты:
— Айралық дегениц тәнри қысмети,
Недин бойньщ бурып мәлул болурсен?
Тоққыз йылдур, мән ҳәм шекип мәҳнәти,
Недин бойньщ бурып мәлул болурсен?

Узақ йолға йүрген хийлә йүришур,
Несип болса бир-биреўге барышур,
Сабыр әйлесе ақыр бир күн көришур,
Нечун мойньщ бурып мәлул болурсен?

Айралык дәрдидин ағлап, күлмедим,
Қызыл гүлдек ашылмадым, солмадым
Айралықны ҳәргиз йадка салмадым,
Нечун мойньщ бурып мәлул болурсен?

Ҳәр ким аш ық болса аньщ әҳди бар,
Ғам чекиб әйлеме жанына жәбир,
Хошўақглық ешигин ачадур сабыр,
Нечун бойньщ бурып мәлул болурсен?

Қумыры деген бир әжайып қуш болур,
Маца Акща дерлер, атым Гүлниҳал,
Пәрин тартсан келур түби бош болур,
Сәнемжан, көп мәлул болма биймаҳал,
Өлмеген қул бир-бириге душ болур,
Ҳақныц буйрығына сабыр еткен абзал,
Нечун бойньщ бурып мәлул болурсен?
Неге бойныц бурып мәлул болурсен?
Әлкысса, Ақша бу нәсийҳатларны айтып көцил берип, Ш аҳсәнем билән бирге қайтдылар.
Нәгаҳ буларньщ алдыдын Эмерли елиниц қырық кызы йолықтылар. Ҳәр ўақыт ол қызлар келгенде
Шаҳсәнем ҳеш сөзлемес эрди. Аларньщ ишинде Айжамал исмли бир кыз бар эрди, ол айтты:
— Әй, Сәнемжан, бизлер билән не себепдин сөзлешмессен, сенин билән ашыкдық сөзин сөзлешип
ҳәмдем болмаққа келдик. Зәр кәдирин зәргер билур деген, әлбетте, ашыксан, ыш қ зәҳметин көп
билурсен, мен башымдын өткен сәргузәштлеримни байан кылайын, сен қулак сал, — деп Айжамал
кыз Шаҳсәнемге қарап бир мухаммес айтты:
— Әй, Сәнем, мажрух олубмен йардын айрылғалы,
Бүлбили шорыйдамен гүлзардын айрылғалы,
Бар ләтапат гүлшәни бийқарардын айрылғалы,
Тотый шийрин сухан ғуфтардын айрылғалы,
Хулқы хош, гүл йүзли, мәҳўеш йардын айрылғалы.
Болмағай ҳеш иш кудадын бийсебеп, әй, Ш аҳсәнем,
Т әщ ш кыллы ол нигарымға ғәзен, ә й , Ш ахсәнем,
Тынмайын кдн йығласам, демен әжеп, әй, Ш аҳсәнем,
Ҳәўизи кәўсер саҳиби мухтардын айрылғалы.
Мәҳнет әййамында дайым тынмай ағар көзде йашым,
Душмана кәр етмеди ҳәр күнде қылған карғышым,
Титретур әрзун-сама дәрди-ғамдын налышым,
Ҳалымны шәрҳ етмеге йоқдур йанымда бир кишим,
Йеккемен бир ўақыфый әсрардын айрьшғалы.
Тынмайын қан йығларам ҳәр йан йүрип йерге бақып,
Ағларам ҳәр кешелер бағрым езип суўдек ақып,
Бир йанымдын тағнайы әғйар жанымны йақып,
Қозы гөшти бирлә ағыў берди йарымға рақип,
Қалмады тақат маца дилдардын айрылғалы.
Бахтымны көрдим қара, ҳәр йерде аштым кәсби-ҳал,
Нәўшеликте гүл едим, бадыхазан берди мәлал,
Йетмеди мақсуўдә, тәцри өмирине берди заўал,
Нәйлесин өз ҳалыны алдында йығлап Айжамал,
Айбек атлы ол гүли бийкарардын айрылғалы.
Әлқысса, Айжамал кыз бу сөзни тамам етип айтты:
— Әй, Ш аҳсәнемжан, менин йарыма душманлар қазы гөштине ағыў салып берип өлтирди, емди
аныц дийдары кыйаметке қалды. Сениц йарыц тири болса, ақыр бир күн дийдарыца мийассар болур,
www.ziyouz.com kutubxonasi

сен мунда зар-әнкар болмағыл, — деп көп пәнди-нәсийҳат қылды.
Анда Ш аҳсәнемжан, тири айралық өлимдин йаман болур эркән деп, Айжамал қызға қарап
Ш аҳсәнемжан бир мухаммес айтты:
— Тири айралық өлимдин бетер эркән, Айжамал,
Ҳәр бир күниц бир йылға йетер эркән, Айжамал,
Дәрди-кулпет көндицни тутар эркән, Айжамал,
Күнде жаныц шыкмаға қәтер эркән, Айжамал,
Ғам әждары дем шегип йутар эркән, Айжамал.
Өлгени йахшы эркән, ақыр көндиц суўынур,
Тирик болса, айралық ғам көцлинде жа болур,
Не жанында рәҳәт бар, не көзинде хаб олур,
Кдра бағрыц қан болуб, аҳыў көзде аб олур,
Күнде йүз «аҳ» жанындын өтер эркән, Айжамал.
Йарым тирик йүргәнмиш, күнде келмей өлтирур,
Ғам ләш керин көндиме күнде йүз мыц толтурур,
Анда ўә ғам отына көндим ишире йолтурур,
Күнде йүз мыц өлермен, мениц ҳалым шултурур,
Кимсе мендек ғам шекип йатар эркән, Айжамал.
Сен бир өлгенни айтсац, күнде өлер Ш аҳсәнем,
Айралық тыйғы бирлән бағрын тилер Ш аҳсәнем,
Мәламатныц ғаўғасын башға салар Ш аҳсәнем,
Истедигиц сәўер йар, қашан келур Ш аҳсәнем,5
Сәўер йарым қайсы ўақ йетер эркән, Айжамал.
Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзини тамам етги. Анда Айжамал қыз айтты:
— Әй, Шаҳсәнем анша көп бийқарар болмағьы, иншаалла мурадьщға йетурсен, - деп көнил
ерип, қызлар өз мәканыға кеттилер. Ш аҳсәнем ҳәм көшкине келип қарар тапты. Алғәрез бу
рәуиште арадын йетги йыл өтти. Бир күн Шаҳсәнем йатып түшинде Ғәрибни көрди. Ҳайт күни
эрди. Ақшаны сәйирге йибәрди, «бар, шайад биреўдин хабар тапып келгейсеқ» деп. Нәгаҳ бир бөлек
түие кәрўан саўдагерлер Ақшаньщ алдыдын өтип кәрўансарайға түше бердилер. Келип Шаҳсәнемге
хабар берди. Шаҳсәнем Ақшаны буйырып кәрўанлардьщ бир-еки йашуллыларын ҳузурына алдырып
хабар сорап, Шаҳсәнем бир сөз айтгы:
Етги йылдур, шунқарымны қашырдым.
Көрген барму, билген барму, йаранлар?
Қайғу-ҳәсирет билен өмирим кечирдим,
Көрген барму, билген барму, йаранлар?
Киш инин сәўдиги шөйлә болурму?
Әўел алып, ақыр көздин салырму?
Йарын бәйлә ағлатыбан қойарму?
Көрген барму, билген барму, йаранлар?
Йарымньщ саўдасы түшти башыма,
Бир сырдаш тапалмадым келсе қашыма,
Әзел күнде йазылғанды башыма,
Көрген барму, билген барму, йаранлар?
М ениц йарым ғошакларныц биридур,
Шаҳымәрдан шул йарымныц пийридур,
Ғәриб йарым Ҳәлепшырўан йүрибдур,
Көрген барму билген, барму йаранлар?
П әлек мени бүгин талан йетмишди,
Қайғы-ҳижран отларына түшмишди,

Көз алдымдын йарым сәҳра кетмишди,
Көрген барму, билген барму, йаранлар?
Игәсиз қылыпдур алтын-гүмишлер,
Шарбағымда кишмиш, түрли емишлер,
Йарымньщ атыны Ғәриб демишлер,
Көрген барму, билген барму, йаранлар?
Бир киши сөзлемес көцил хошыма,
Қайғу-меҳнәт йакка түшти башыма,
Ҳәр кешеде йарым кирди түшиме,
Көрген барму, билген барму, йаранлар?
Ҳәр бир адам байан яетсин көргенин
Мен билмен не яерде дәўран сүргенин,
Ҳәр ким билсе айтсын көрген-билгенин,
Көрген барму, билген барму, йаранлар?
Етти йыллар пәлек мени күйдириб,
Ҳижран шамалыға күлим суўырыб,
Аны мендин, мени андын айырыб,
Көрген барму, билген барму, йаранлар?
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Айралықньщ зәҳрин бизге берибдур,
Ол ҳәм бизден айра түшиб йүрибдур,

Ш аҳсәнем сәўдиги ашық Ғәрибдур,
Көрген барму, билген барму, йаранлар?

Әлқысса, Ш аҳсәнем бу сөзни тамам йетти. Анда саўдагерлер айтты:
— Бизлер Ҳәлепшырўан йуртьщын келдик. Әмма Ҳәлепшырўан йуртында бир мүсәпир ғәриб
адам өлди. Ол сизнин айтқан адамьщызму йа өзге бир адам болурму, бизлер билмесмиз, — деп
жаўап бердилер.
Ш аҳсәнемжан оларға бир аз наҳар йедирип қайтарды. Әмма Ш аҳсәнемнин, кәнизлеринин
арасында Тансуқ исмли бир қыз бар эрди. Ол келип айтты:
— Әй, Шаҳсәнемжан, менин ағам Ғәрибнин өлгенин өз көзи билән көрип келипдур, — деди.
Ол ўақытта Ш аҳсәнемниц жаныға от түшип, зар-зар ағлап, тақат қьша билмей Ғәрибниц анасьгға
барып, ешиткен хабарын бир-бир байан йетип бир сөз айтты:
— Йығла, ана, уғльщ тайын өлипдур,
Сүйенишиндин, мәдарындын айрылдыц,
Бир кәрўан хабарын билип келипдур,
Тәр ашьшған гүлзарындын айрылдын.
Әшкара болубдур душманға, доса,
Қулақ салғыл сыры-пинҳан ьпсдаса,
Йахшьшық күнлерин дөнипдур йаса,
Ол қызыкды базарындьщ айрылдыц.
Етти йыл ол гезди Ҳәлепшырўанда,
Мени қойды қайғы билән ҳижранда,
Ол Юсуп Кәнъандур болған зинданда,
Мысыр елинде Кәнъанындыц айрылдыц.

Тизиц бүгилибдур, мертилип белин,
Күш-куўатыц, мәдарындын айрылдьщ.
Ҳижринде күйибан қағшар ағларам,
Кесип-кесип қара бағрым дағларам,
Дийдарыны мәҳшер күни йокдарам,
Мен йарымдын, сен уғлындын айрылдыц.
Мени зар ағлатқан йарнын пырақы,
Дүнйадын өтибдур калмайын бағы,
Йүзицниц шуғласы, көзиннин ағы,
Йүрек йағы мәдарындын айрылдыц.
Шаҳсәнем дер, менде кдлды көп әрман,
Айтсам ада болмас бағрымдур бирйан,
Өлгенини тақыйд қылды бир кәрўан,
Йурт игәси Султанындын айрылдьщ.

Хазанда солубдур ашьшған гүлин,
Бағындьщ ушубдур шайда бүлбилиц,
Әлқысса, Ш аҳсәнем бу сөзни тамам еткендин сон Ғәрибниц анасы зар-зар ағлап, жаҳан әлам
көзине қарацғы болуб, пәлекдин ш әк-ш икайат қьшып бир сөз айтты:
— Мәҳнет әййамындын, пәлек әлиндин,
Кара бағрым қана дөнди, нәйлейин,
Ықырары йоқ Шаҳ Аббасныд жәбридин,
Гулшәним хазана дөнди, нәйлейин.
Өмирим ақырында берди туз етип,
Ҳижран бәласыны мана күзетип,
Уғлым өлмес бурын тирик узатып,
Суд ишим зийана дөнди, нәйлейин.
Ҳешбир гийнем йокдур, Шаҳсәнем, сендин,
Әжел келип жаным шығар бу тәндин,

Ели-халқым йүзин дөғщирди мендин,
Йақшьшар йамана дөнди, нәйлейин.
Ш аҳ Аббас әўелде не ўәде етти?
Ўәде йеткен ўәзир дүнйадын өтти,
Бу сөзлер уғлымныц башына етти,
М әнзили Ш ырўана дөнди, нәйлейин.
Абадан дер, айтсам, түкенмес дағым,
Ғам йолы қурытты салған шарбағым,
Уғлым өлген болса, сөнди шырағым,
Баҳарым хазана дөнди, нәйлейин.

Әлқысса, Ғәрибнин анасы бу сөзни айтып тамам етги. Анда синдиси Гүлжамал бийшараныц
ҳалы қарап, бағры кәбап болып, Ғәриб ағасын йоклап бир сөз айтты:
— Кеше-күндиз ағлап күним өтирдим,
Көз йашым мегземиш дәрйа селине,
Етги йылдур шунқарымны қашырдым,
Ғәриб түшти Ҳәлепшырўан елине.

Дост-душман ишинде қызыл йүзим йоқ,
Ағам йоқ, иним йоқ, сөзлер сөзим йоқ,
Ҳижран билән йығлайдурмен, көзим йоқ,
Излеп шықсам Ҳәлепшырўан елине.

Ағам дейип ҳеш тәрепе бақмадым,
Жығамны санчмадым, ҳәйкел тақмадым,
Мәжнун болып башым алып шықмадым,
Ләйли сорағына, ҳижран шөлине.

Ҳаслым Бағдадыйдур мәскеним-жайым
Мүсәпир йуртларға салды қудайым,
Ешиткил дадымны қәдир аллайым,
Йетишгейму енди бүлбил гүлине.
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Сырдашым дер эрдим, Шаҳсәнем, сени,
Гүлжамал дер, тәнри қоймасын мени,
Йарым деген сенин Ғәрибин қәни?
Шул күн нәўбет йетсе әжел қолына.
Әлкысса, Ғәрибнин синлиси Гүлжамал бийшара зар-зар ағлаб, бу сөзни тамам етти. Анда Акша
-лл ф ъ л т а с « .л 5 \« ,

к е я п ^ й П % и р е ө з 'аЙТТЬГ.

— Йалғаншы паны дүнйада,
Ҳеш кимсе аман қалмады,
Йақшы кетип бу арада,
Өлмей ҳәм йаман қалмады.

Жумлә әжел мәйин ишти,
Рустеми дәстан қалмады.
Ҳақньщ достьщур Муҳаммед,
Үммет ушын шекти мәҳнет,
Сен бу демни бил ғәниймет,
Шул Пәҳри жаҳан қалмады.

Бу дүнйадын өтти Ҳатам,
Өлмейин қалмас ҳеш адам,
Ш үкирни бил, өтер бу дәм,
Суд илә зийан қалмады.

Әбиў-Бәкир, Омар, Осман,
Рәсулиге едилер йаран,
Ҳәзирети Әлий, Шаҳымәрдан,
Ол Ш аҳымәрдан қалмады.

Өзини базара салған,
Бир қул келип сатун алған,
Мысыр елинде падшаҳ болған,
Юсиби кәнъан қалмады.

Бу дүнйа бир көне сарай,
Нешше йыл кешти, нешше ай,
Нәўбет билән шаҳы-гәдай,
Йегленип заман калмады.

Дүнйаны бир көзде көрген,
Әдил болып йуртын сорған,
Дәўпәрийнин дадын берген,
Шаҳы Сулайман қалмады.

Гүлниҳал дер, йанды йүрек,
Өлмесликке барму дәрек?
Искендер дүнйадын кешти,
Бәрше адам өлмек керек,
Не шаҳбазлар йуртдын көшти,
Мунда келген жан қалмады.
Әлқысса, Ақша бу сөзлерни тамам етип, Ғәрибнин анасы билә синдисине нәсийҳат етип, көқил
берип қайтгьшар. Андын сон Шаҳсәнем Ақшаға айтты:
— Әй, Ақша апа, Ғәрибнин өлгенин өз көзим билән көрип келмесем болмас, бул хабарны ешитип
менин мунда пәрағат йатқаным лайық эрмәс, әжел йетип Ғәриб өлген йерде мен ҳәм өлейин. Әгәр
йалған болса, өзим барып йүзин көрейин, — деп Ҳәлепшырўанға кетмекши болып, кәнизлерге
қарап Ш аҳсәнем бир сөз айтты:
— Емди мен кетермен Ҳәлепшырўана,
Ансыз бу йерлерде қарарым йокдур,
Зәрре қайғу йемен емди бу жана,
Йарсыз бу жайларда қарарым йокдур.
Барып йастанайын йарныц мазарын,
Сийнем үзре тәўсыйқ хатын йазайын,
Тәцри отқа йақсун Бәкирдийарын,
Емди бу жайларға келәрим йокдур.
Йарым тутты Ҳәлепшырўанда ўатан,
Йат еллерде йарым дүнйадан өткен,
Жан берип топырақны йастанып йатқан,
Йарны көрмей мунда турарым йокдур.

Пырақныц мәйине тойғаным йетер,
Емди зәҳәр ишсем қумарым йоқцур.
Аман болса, йарым алып келмесем,
Йа барлығын, йа йокдығын билмесем,
Өлген болса, мен ҳәм барып өлмесем,
Тақатым, әрамым, қарарым йокдур.
Тирикликте ансыз жанны нетейин,
Истеп йарны әзми сапар етейин,
Емди турмай Ҳәлепшырўан кетейин,
Зәрре егленменем, турарым йокдур.

Сәнем айтур, отқа йандым жаҳанда,
Зәрре ықгыйарым қалмады жанда,
Замана болубдур бетердин-бетер,
Йарым өлген болса Ҳәлепшырўанда,
Күнде йүз қыйаллар башымдын өтер,
М енин бу йерлерде қарарым йокдур.
Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзни тамам етти. Әмма шул әййамда шаҳ Аббасныц бәргаҳында Бабаха:
шатыр деген бир гөне хызметкер бабасы бар эрди. Шаҳсәнемжан шул бабаны йолға сәрдар кылы
кетмеге шақырып алып, ҳалы-зарын бир-бир байан қьыып Бабахан шатырға йалбарып, мен;
Ҳәлепшырўанға алып барғьш деп, Шаҳсәнем бир сөз айтты:
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— Бир карышдын мени бағып бежердин,
Сендин өзге ғамгүзарым йок мениц,
Анамнын орныға кой сүтин бердин,
Сендин өзге эҳтибарым йоқ мениц.

Йарымнын мазарын қушып йатайын,
Бу дүнйадын йар-йар дейип өтейин,
Өмризайа йулдыз киби батайын,
Бу ўатанда ҳеш турарым йоқ мениц.

Менин мунда зәрре көцил хошым йоқ,
Күйип йығламакдын өзге ишим йоқ,
Сендин өзге сырым айтар кишим йоқ,
Колым тутар досты-йарым йоқ мениц.

Өмиримнин гүлине тушипдур талан,
Ақыры өтәдур, бу дунйа йалған,
Пәлек мана дағы-айралық салған,
Мундын башқа аҳыў-зарым йоқ мениц.

Кел, мени сен элткил Ҳәлепшырўана,
Сәнем айтар, Ғәриб салды хцжрана,
Мунда көзим түшер йахшы-йамана,
Маца йол башлағыл Ҳәлепшырўана,
Өмирим гүлин бердим бады хазана,
ТТТу қүн өлсем әрман етмен бу жана,
Енди ашылар лалазарым йоқ мениц.
Тирикликке эҳтибарым йоқ мениц.
Әлқысса, Шахсәнем Бабахан шатырға бу сөзни айтып, Ақшаны атасыға йибәрди:
— Мана қырық күн мүҳлет берсин, көцлим шикәсте болупдур. Сәйир-саҳраға кетип шикар
қылғым келур, — деди.
Анда Ақша Ш аҳсәнемниц атасына барып мүҳлет алып келди. Бабахан шатыр билән қошылып,
Шаҳсәнем Ҳәлепшырўанға кетер болды. Ол халда Ақша бийшара, Әзберхожа йарына салам айтып
бир сөз айтты:
Ҳәр кешкен күнлерим бир йылдан бетер,
— Мундын барсац айтьщ қәўли йалғана,
Ш еккен аҳым кашан ол йара йетер,
Арадын мухаббет кешти дегейсиз,
Даўамет
аўқатым қан йығлап өтер,
Йетише билмеди әхди-пәймана,
Дәўлет
кушы
башдын ушты дегейсиз.
Ўәделер узакка түшти дегейсиз.
Эҳтимад калмады йар билән йарда,
Мени мунда қойды ғамда, азарда,
Өзи анда гезип гүли-гүлзарда,
Кимлер билән башын қоштыц дегейсиз.

Әзберхожа мениц халым билмесе,
Бу шеккен ҳижраным көзге илмесе,
Халымны сорайып мунда келмесе,
Йүз мьщ саўда баша түшти дегейсиз.

Гулниҳал дер, пәлек бизге каст етер,
Бу айралық ығбалымны пәст етер,
Пыракцыц ағыўсы бизни мәст етер,
Бал орныға ағыў ишти дегейсиз.
Әлқысса, Акдиа бийшара бу сөзни тамам етти. Анда Ш аҳсәнем кәнизлерге карап бир сөз айтты:
Сәхәрлерде ақ сүт берген,
— Мен кетермен Ҳәлепшырўан,
Ғәриб анам, хош қал емди.
Карындашлар, хош қал емди,
Келур-келмесимдир гүман,
Емди йара йетер шағым,
Ҳәм сырдашлар, хош кал емди.
Қозғалыпдур дәрди-дағым,
Сейилгәҳим, бағ-шарбағым,
Бизниц билән хылўәт тутан,
Ўатанларым, хош ҳал емди.
Ағыў, балны бирге йутан,
Ақша дебан ат көтерген,
Қырык кәнизнин сәрўери,
Гүлниҳалым, хош қал емди.
Бу күн қурылды мәҳшери,
Йарым кеткен ўактан бери,
Бәршени бир көзде көрген,
Гезген гүлим, хош қал емди.
Ели-халыкныц дадын берген,
Әдил болып йурт сораған,
Бизни тәцри бойлә етти,
Шах Аббас хан, хош кал емди.
Йар өлди деб хабар етти,
Сәнем Ҳәлепшырўан кетти,
Тоққыз ай он күн көтерген,
Дийарбәкир, хош қал емди.
Бағып кәмалға йетирген,

Хожа деп баш коштым әўел өзине,
Ықтыйар болмады айтқан сөзине,
Токкыз йылдур, Гүлниҳалнын йүзине,
Тәәссиф болып сепкил түшти дегейсиз.

Әлқысса, Шахсәнем бу сөзни тамам етип, кәнизлери билән хошлашып, Бабахан шатырны алдына
салып йолға раўана болды. Бир нешше мәнзил йол йүрип, ўә бир нешше күнлер арадын өтти. Нәгаҳ
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— Шүкир, емди келдим Ҳәлепшырўана,
Иарым ғәриб болған жайға йетиштим,
Иеккеликте телмурибан ҳәр йана,
Иарым ғәриб болған жайға йетиштим.

Иар, йар дейип йарым салып зибана,
Өзим келдим излеп енди бул йана,
Гөззал йарым көрсем дейип ғайбана,
Әрман билән өлген жайа йетиштим.

Етти йылдур, йарым мунда келипдур,
Өзин ышқньщ базарына салыпдур,
М ениқ ушын әрман билән өлипдур,
Иарым топырақ болған жайға йетиштим.

Етти йыл қошылдым натаўан билә,
Көрише билмедим Ғәрибжан билә,
Иарым үлпет болып Қаразбан билә,
Иарым жапа шеккен жайға йетиштим.

Менин ушын өзин салып ҳижрана,
Мусапырлық билән болып ҳәмхана,
Әйлемишдур етти йылны баҳана,
Иарым гүлдек солған жайға йетиштим.
^
ш аты ™ йгаы ШаХСЭНСМ Зар-За»- ч>’н абрч-наўбөкәр

Ш аҳсәнем дер, йандым йарньщ дәртине,
Қайылмен Ғәрибниц эҳтиқатына,
Иар, йар дейип минип әжел атына,
Жаназасын
қылған
жайа йетиштим.
--- ииш
ш ш м.
йыглап бу сезни гамам еггп. Анда Бабаха,

сснн ™
~
Г
к
^
мурад ҳасыл қылсам керек, — деди

өзицге қабул қылғыл, сениц билә!

шығарып
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Қол көтерип емди ҳирси-хәуеслин
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Баш алып бир йана кетмесем болмас.
Иарны көрмек тәцри нәсип етмесе,
Жан барында жәсет йара етмесе,
Айтқанымны Бабаханым етмесе,
Аца бир ҳийлени етмесем болмас.
Мени қоймас ҳәргиз йара бармаға,
Иар йанында өз қәбримни салмаға,
Бул йерге келтирди өзи алмаға,
Мен муныц башына етмесем болмас.

М~ £ . Г
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х ; б°ШбУ КЬ' Р“ К ТеНГе™ Н
Нахар к№'ш
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Уа—
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б„р кыйЕцт^кешип^зар-зар аглан, вз халына б„р
5 ӘЛе" алмақ
ЖП КеЛ™РДН
ИЗаКДӘШТННе’
Мени
ушын көнил
хошыня
\л~ *
пил хошына,
Мен буньщ өмириниц ушар кушына,
Қурып дузақ билә тутмасам болмас.
Баба алдап мени мунда келтирип
Сүҳбет етмек мениц билә отырып,
Ҳийле билә бул бабаны өлтирип,
Ғәрибжанны излеп кетмесем болмас.
Кел Ш аҳсәнем, емди шүкир ет бу дәмә,
Бойлә болдым дейип зәрре ғам йеме,
Емди мени көрмек йоқтур ҳеш кимә,
Бир йат үлкелерге йетмесем болмас.
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Яттьгыгса Шахсәнем бу сөзлерни айтып пикир етип отырды. Әмма баба ҳәм шәҳәрге қырык барып

— Кел, бабажан, кир бу баға,
Келгил, гүлистана йүзлен,
Муҳаббат салып араға,
Бу күн айшы-ғамә йүзлен.
Шийрин-Фарҳатдек козғалып,
Көқил берип, меҳрин, салып,
Турмағыл мендин уйалып,
Жошып, гүл әндама йүзлен.
Бағыма кир, тер гүлимдин,
Қанду, әсел сор тилимдин,
Тут қолымдын, куш белимдин
Айшы-әширет кәне йүзлен.
Тут сийнемде қоша нары,
Кетсин көцилнин, ғубары,
Бағыш әйледим ҳәр не бары,
Хош сүргин, дәўрана йүзлен.

Егленмегил саат заман,
Сүргил дәўран, берме аман,
Сийнем сан,а тахтыраўан,
Ш ық, сүрер дәўрана йүзлен.
Ш екер ләбдин йемишәли,
Доланышып, шырмашалы,
Өпишәли, қучышалы,
Кел бизе, долана йүзлен.
Сенде әжеп сүўрет-сыйақ,
Тиш төгилген, сақалын, ақ,
Хулқыц Ғәрибдин йакшырақ,
Кел, шийрин зибана йүзлен.
Бийкар Ғәриб деп шыққаным,
Қаш-қабағыц алды жаным,
Мақсет саца йолыққаным,
Йандырма, бу йана йүзлен.

Сәнем айтар қайнап-жошып,
Бабахан. кир каинап-жоша,
мухзббег бшаән бел шешип,
Иүзде калым коша-коша,
Пәшск гүлдек шырмалышып,
ГҮл йүзимдин алып поса
"
^
Хоб-хоб зәнәхдана иүзлен.
осл ^
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“

=

кир —

ташлады. Бабанын бурын ҳәм иши питкен эрди. Қызғын бәденге чәшменин суўы қсууьпә
қайтып чәшмедин шығарға мәжалы болмады. Шаҳсәнемге бақып.
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бйаГйакьш барьш, белинде пинхань, бир канжарь, бар

^ к и м и и н башына бу өлим келсе керек. деп, бу шаркыпәлекиин гириптарлығыдын шикаиат кылып,
көнди бузылып, Шаҳсәнемжан бир сөз айтты:
Ақыр өлер, көзи топыракқа толар,
— Дад әйлерем шаркыпәлек әлиндин,
ТТТыны йоқ, йалғаншы паны дүнйасан.
Ш өйлә бир заманлы паны дүнйасан,
Кимлер келип, кимлер кетти қолындын,
Сениц ҳеш қолыцныц расты болурму,
Күнде йүз нышанлы паны дүнйасан.
Ҳеш ким сени тутып ала билирму,
Саца келген адам өлмей қаларму,
Нешше ўақытлар хошлап, бир күн төгерсен,
Суды йоқ, зийанлы паны дүнйасан.
Мудам бийўапалық туқымын егерсен,
Жан болған адамныц қанын төгерсен,
Бир нешени көрсец алдап алурсен,
Суды йоқ, зийанлы паны дүнйасан.
Аца нешше меҳрибанлық қылурсен,
Ақыры башына саўда салурсен,
Ҳәр киши мурассағ тажыны кийер,
М әккар, хош зибанлы паны дүнйасан.
Мақтанар, дүнйаны мен алдым дийер,
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ГШ 1

Бабахан, мәкирине сенин инанып,
Игри иолға иүрди, туўрьщан танып,
Мақсудқа. иетмеди бу отқа йанып,
Ықрары иалғанлы паны дүнйасан.

Сениц бир хийлене тақат йетмеди
Ш аҳсәнемнин ана кеўли кетмеди ’
Ш атыр елди, мурадына йетмеди
Биймәҳәл қазалы паны дүнйасан

Шықгым Ләйли-Ләйли дейип
Гезгеним шөлистан болды,
Зуләйҳадек Юсуп дейип,
Мәнзилгәҳим зиндан болды.

Турсам өлермен бу йерде,
Қутылмағым гүман болды.
Кашки, маца келсе әжел,
Бахтым қара рузы әзел,
Ғам ели ести биймәҳәл,
Өмирим гүли хазан болды.

Мусапырлық түшти баша,
Зар болдым қаўмы-ғардаша,
Ағлап көзим толды йаша,
Ҳәм ерип бағрым қан болды.

Жаным айрылмас апатдын,
Шыға билмен кәсапатдын,
Башға түшкен мәламатдын,
Йақшы күним йаман болды.

Ғәриб дейип мен зар болып,
Ашылмаған гүлдек солып,
Йаўыз дөҳмет дәртке қалып,
Суд ишлерим зийан болды.

Сәнем айтур, мискин башым,
Тынмай ағар көзден йашым,
Пәлек салды йаўыз дәрде,
Чаҳ ишинде ҳәм йолдашым,
Зар болдым ҳәр бир намәрде,
Йылан билән шайан болды.
Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзлерни айтып, ағлап-ағлап йатты. Нәгаҳ уйқы келди, бир әндек әоа
алды. Түшинде қаумы-қарындашлары, ели-йурты көзине көринип, сачырап йериндин турып өтке
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— Йаратқан бийрубар, ешит панаҳым,
Өзид йеткил аҳу-зарыма мениц,
Қысметим не болды, недур гүнаҳым?
Отлар йақгыц қәри барыма мениц.

Ҳақныц бир рәсиўли Ҳәсирети Муўса,
Өз нурындын болған Ҳәзирети Ийса,
Төбесиге әрре қойған Зәкәрийа,
Арзым етир бирубарыма мениц.

Бәршениц атасы ҳәзирети Адам,
Сизге пайғамбарлық болды мусәлләм,
Бу жайныц ишинде қолым тут бу дем,
Рәҳим етегөр аҳу-зарыма мениц.

Юсупниц атасы Ҳәзирети Яқуб,
Уғлыныц ҳижринде көз йашын төгип,
Ҳакцыц бәласына сабыр еткен Әйуп,
Рәҳим етегөр ҳалы-зарыма мениц.

Андын соцра кәлам йазғанмыш Нәбий,
Сиздин кешип келмиш пайғамбар көби,
Дәшти топан йеткен йа Нуҳы Нәбий,
Рәҳим йетегөр ҳалы-зарыма мениц.

Иетмиш йыл өлибан тирилген жиржийс,
Өлмейин жай тутған беҳиште Идрис,
Йа ҳәзирети Сулайман, Мәҳбубы Былхыйс,
Рәҳим етегөр ҳалы-зарыма мениц.

Пайғамбарға ўәҳи ендирген Жәбирайыл,
Ибраҳим Ҳалил уғлы Исмайыл,
Ҳақныц пәрманыға болыпдур қайыл,
Рәҳим етегөр ҳалы-зарыма мениц.

Юнус Нәбий ҳакдын тапты кәрамат,
Маҳыныц ичидин шықгы саламат,
Йашыйып көр болып, көрген әламат,
Рәҳим етегөр ҳалы-зарыма мениц.
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Мәдет берин, ҳасыл болғай бу мақсуд,
Қайда барсам ишим болмады бийҳуд,
Зәбурны хатм еткен ҳәзирети Даўыд,
Рәҳим етегөр ҳалы-зарыма менид.
Зинданда бодыидур ғамым пәрўана,
Муҳаммет Мустафа йа пахри жаҳан,
Әбиўбәкир, Сыдық, йа Омар, Оспан,
Рәҳим етегөр ҳалы-зарыма мениқ.
Мени бул зиндандын әйледиз халас,
Қызыр Илйас билән йа Қаўыс-Қыйас,

Пайғамбар сырдашы йа ибни Аббас,
Рәҳим етегөр ҳалы-зарыма мениц.
Ҳеш кимсе болмады бу йерде ғамхор,
Мусапырмен, ҳақтан өзге кимим бар,
П нрнм Судтан У әние, на нбнн Кдххар^
Рәҳим етегөр ҳалы-зарыма менин.
Ҳәсен бирлә Ҳүсен екки шәҳийдын,
М әканым болыпдур қаранғы зиндан,
Ш аҳсәнемнин пири йа Ш аҳымәрдан,
Рәҳим етегөр ҳалы-зарыма менин.

Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзни тамам етиб эрди, зинданбан ешитиб, йүкирип падшаҳыға барып
айтты:
—Әй, султаным, өткен ақшам зинданға уғры деп бир йигитни салып эрдик. Ол йигит әўлийаәнбийаларны қоймай йад етиб йығлап йатур, — деди.
Патшаҳ айтты:
— Андағ болса, ол йигитни алып кел, көрейин, — деди.
Зинданбан «әжеп болур» деп, Ш аҳсәнемни шаҳньщ ҳузырыға алып келди. Анда шаҳ айтты:
— Әй, уғлым, қайдын келип ўә қайда барурсен? — деди.
Ол ҳалда Шаҳсәнем ҳал-аўҳалын бир-бир байан қылып, падшаҳға қараб бир сөз айтты:
— Несип тартып мунда келип,
Әй, шаҳым, бул йана түштим.
Мәжнун киби Ләйли дейип,
Шөлдин шөлистана түштим.

Бир шатыр келтирди мунда,
Йуртымда шаҳ эдим анда,
Миршаб тутып қылды бенде,
Дөҳметдин зиндана түштим.

Болды маца биреў ҳәмдам,
Ишим болды күнде матам,
Йақшылық көрмедим бир дем,
Күн күндин йамана түштим.

Ақыр өлермен бу ғамдын,
Дәртим артар дембе-демдин,
Айырылып ата-анамдын,
Жуда илә бул йана түштим.

Ақыр өлермен бу дәртдин,
Сәрдар йетип бир нәмәртдин,
Сәбеп шул, айрылдым йуртдын,
Йол ашып бул йана түштим.

Мени сорсац, азадаман,
Бир пәрийге дилдараман,
Аббас уғлы шаҳзадаман,
Келип бағры кана түштим.

Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзни байан еткендин сон, падшаҳ Ш аҳсәнемге иззети-икрамлар кылды.
Бир неше күн Шаҳсәнем анда болды. Бир күн Шаҳсәнем өз йуртына қайтар болып, падшахдын рухсат
алды. Падшаҳньщ Бабайы Палус деген шатыры бар эрди. Бир неше йигитлерни аца нөкер қылып,
Шахсәнемни оларға қошып йолға раўана қылды. Бир неше күн йол йүрип Дийарбәкир ўәлайатына
йақын келди. Ол ҳалда Шаҳсәнем йанында бирге келген ҳәмрахдарыға рухсат берип қайтарып өз
йуртына йиберди. Өзи көшкине келип қарар тапты. Анда Ақша бийшара келип Ш аҳсәнемдин ҳалаўҳал сорады. Эрсе Шаҳсәнем Ақшаға жаўап берип бир сөз айтты:
Туғмағайдым, Ақша, әўел анамдын,
Бу дүнйаға келип раҳат көрмедим,
Ғәриб билән әхди-пәйман еткели,
Қайғы-ғамдын өзге ниғмат көрмедим.
Ғәрибим кеткели Ҳәлепшырўана,
Мени қойды қайғу билән ҳижрана,
Дәрдим көпдур, йеталмадым дәрмана,
Сырым айтышмаға үлпет көрмедим.
Бабахан йол башлаб сәрдар болмаға,
Ғәриб өлген йерге алып бармаға,

Йолдын адаштырды өзи алмаға,
Ҳешкимдин йақш ылық нисбәт көрмедим.
Шатырды өлтирдим қырық йол йүкиртип,
Суўық суўға салып жазасын берип,
Өзим чаҳға түштим несийбем тартып,
Өмирим ичре бойлә меҳнәт көрмедим.
Қуда рәҳим әйледи, зиндандын шықгым,
Күнде йүз мьщ мәламатқа йолықтым,
Ғәрибимни тапмай жанымды йақтым,
Бу ыш қ ара зәрре ләззет көрмедим.
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Сәнем дийер мын бәлаға йар болдым,
Түкәнмес саудаға сазауар болдым,

Бойлә өмирим кешти, хоры-зар болдым
Бу дүнйада айшы. ишрет

Ә ™ ’ Шахсәнем бу сөзни тамам йетип, башындын өткенлерин байан қылып пырак отыға
ианып, күндиз парахатлық, кеше раҳатлық йоқ, Ғәрибтен белли үмитим үзип ҳәр нёшик кеуилин
сууытарға маиыл болар эрди, әмма ҳәргиз көцли суўымас эрди. Бәлки бурынғыдай ҳалы өзге болар
эрди, кенлине каиғы-ҳәсиретлер толып, гәҳа зар-зар ағлар эрди. Күнлерден ^ р ^ н Х с ә н е !
көшки үстине шығып, әине сәҳәр ўақга ағлаб олтурып эрди. Нәгаҳ танньщ шамалы ести шул ҳалда
Шаҳсәнемжан тадныд шамалына арзы-ҳалын байан етип бир сөз айггы:
’ У
— Есип-есип келген тадныд шамальг
Тәдрим өзи ҳәр кимсеге йар болса,
М енид арзы-ҳалым йарға дегейсед,
Зиндан гүлзар болур ҳәрчанд тар болса,
Өлмеге йетибдур Сәнемнид ҳалы, ’
Шырўан ишре йарым Ғәриб бар болса,
Иығлап-йығлап ол дилдара дегейсед.
Йанды йүрек-бағры нара дегейсед.
Дағларныд башыны алыпдур думан,
Йалғаншы дүнйада саў болсын аман,
Йакдсы түгмели, әбрүўси кәман,
М енид йығлағаным зара дегейсед.
М енид йарым пәрағатта йатыпму,
Ы шқныд оты шийрин жана өтипму,
Зары-ҳижран жигерине батыпму,
Сәнемнид бағрыны йара дегейсед.
Йарым тириклиги болды гүмана,
Сөз болдым елимде йақшы-йамана,
Өткен күни дөнип ақырзамана,
Сийнеси ғам билән йара дегейсед.

М енид көдлим ҳар қыйала кетипдур,
Йарым келер муддетийдин өтипдур,
Жаным шығар ўақытқа йақын йетибдур,
Қоймасын намысқа-арға дегейсед.
Йетти йылдур, шектим аҳ илә зарын,
Башым үзре курдым өлим базарын,
Өлген болса таўып йарым мазарын,
Ачыбан қәбрини йара дегейсед.
Ярыд қара бағры қанға толды де,
Пырақында гүл йүзлери солды де,
Кеше-күндиз ҳалы өзге болды де,
Сәнемнид бахтыны қара дегейсед.

еш„

аЙТЫП 3аР' 3аР аРЛа6 0Л7УРЫб ЭРДИ- Сәнемн™ б*л
Сада немә ҳал болды, ағлаб олтурубсен?
— Мен нешик ағламайын, — деп дәртин айтып бир аўыз сөз айтгы:

Мен сана дийәйин, Гүлниҳал апам,
Дәртим күшли болса, йығламайынму,
Бағым ҳазан урып, солыпдур гүлим,
Дәртим күшли болса, йығламайынму.
Көзде йашым жәйҳун сипәт болупдур,
Менин йүрек-бағрым қанға толупдур,
Иа бир бийўапаға көнил берипдур,
Дәртим күшли болса, йығламайынму.
Ҳалым көрип ҳеш ким йетмес дадыма,
Ғәрибим ҳәмийше түшер йадыма,
Әзел күнде ғам питилмиш атыма,
Дәртим күшли болса, йығламайынму.

Күнбе-күн, дембе-дем ғамым зийада,
Дәртим күшли болса, йығламайынму.
Йетги йылдур көрә билмен йарымны,
Хазан урды алма билен нарымны,
Емди тәрк әйледим намус-арымны,
Дәртим күшли болса, йығламайынму.
Йар истедим, көринмеди көзиме,
Ҳижран ниҳалыны екти изиме,
Гәхи келсем, гәҳи келмем өзиме,
Дәртим күшли болса, йығламайынму,

Мен нәйлейин, бағрым пара болубдур,
Ғам отыдын сийнем йара болубдур,
Шарқы пәлек йеткермеди мурада,
Сәнем дийер, бахтым қара болубдур,
Кимге барай аньщ әлиндин дада,
Дәртим күшли болса, ыйғламайынму.
Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзни тамам этди. Анда Ақша айтты:
7 Сен иаРынДьш айрылғаньща йетти йыл болубдур. М енин Әзберхожа йарымдын айпылғанымя
екеўи м и з^й ^а^Г
^ аЙТқаньш ««КХУТУР, сен мунша бийқарар болмағыл. Кел,
тәҳарәт қылып биразырақ иаталы, шайат уйқымызда бир зат көргеймиз - деп йекеўи
бип бөлек
б о Т е Гпиирлернин
^ ШЬШ’ ИСКИ
РӘКЗТ НаМа3
ЙТ ОҚЬ1П
ЙЗТГЬ1Лар- Нәтах тан -езгилинде Ақшаньщ түшивде
бир
әрўағы
ҳәзир ХаЖ
болып
келип:
ү
де
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— Ҳәсен ўәзирнин, уғлы Ғәриб тириктурур, ертед чашгәҳте бир бөлек кәрўанлар келип Ғәрибтен
хабар берер, — деп көзден ғайып болдылар. Эрсә Ақша бийшара йерийдин сачрап турып, көрген
аўҳалын Шаҳсәнемге байан кылып бир сөз айтты:
— Йатурем, Сәнемжан, бир аўҳал көрдим,
Мәгәр Рәҳман ола шәйтан дегилдур,
Шад болып ойғанып сачрадым турдым,
Тақыйық тағйын көрдим, пинҳан дегилдур.

Ҳалқа-ҳалқа зулпы бардур белинде,
Тумағалы кушлар көрдим қолында,
Кәраматлы пийрлер сағу-солында,
Растдур бул сөзлерим, йалған дегилдур.

Бир бөлек пийр әрўакдары келдилер,
Келип мениқ дегрә-дашым алдылар,
Ғәрибжанны аман-есен дедилер,
Пийрлер изҳар етти йалған дегилдур.

Айтай көргенимни мен ҳәр не барын,
Көцлинде қаст етер Бәкирде йарьщ,
Ертец чашгәҳ кәрўан берер хабарын,
Дейип пийрлер айтты, порхан дегрщдур.

Сен мендин йешиткил пийрлер сөзини,
Ақша байан етти түште көргенин,
Мәдет тилеп сүрме қылғыл изини,
Пийрлер руҳы эрди хабар бергенин,
Аўҳалымда Ғәрибидниқ өзини,
Гүлниҳал дер ҳәр не көрген-билгенин,
Көрдим Шаҳсәнемжан, йаман дегилдур.
Сизге байан йетти, гүман дегилдур.
Әлқысса, Ақша бу сөзни байан йеткендин соқ Ш аҳсәнемниц көнди гүл-гүл ашылып, өлик
тирилген йанлы, қәстеге шыпа тапқан йанды болып, Ақшаныц йүз-көзлерин өпиб, әгер бул көрген
аўҳальщ раст болып, Ғәрибжанды бир көрер күним болармекен деп, Ақшаға қарап Ш аҳсәнемжан
бир сөз айтты:
— Ақша апа, әрман қалмас кеўилде,
Мурадым-мақсетим — көрсем Ғәрибим,
Зәрре ғамым болмас жан билән тәнде,
Мурадым-мақсетим — көрсем Ғәрибим.

Садағац болайын өзице бенде,
Ҳеш тақат қалмады жан билен тәнде,
Иарымны тиледим кудадын күнде,
Мурадым-мақсетим — көрсем Ғәрибим.

Қуда рәҳим әйлейип ашса бахтымды,
Ғәриб келип хош әйлесе ўақтымды,
Саца бахш әйлермен тажы-тахтымды,
Мурадым-мақсетим — көрсем Ғәрибим.

Әрман етмен ғамлы өткен күниме,
Хош ҳаўазлық пайда болмыш үниме,
Ш ыққан жаным қайтып келер тәниме,
Мурадым-мақсетим — көрсем Ғәрибим.

Мунша көрген күнлер бир күнше болмас,
Бағым ишре гүлим ашылар, солмас,
Бу көндимде зәрре әрманым қалмас,
Мурадым-мақсетим — көрсем Ғәрибим.

Йәне ҳәм көрсем йарымныц йүзин,
Ҳәр ертеде таўап етермен өзин,
Ғәриб келип көрсе Ш аҳ Аббас қызын
Мурадым-мақсетим — көрсем Ғәрибим.
Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзни айтьш көзлери шар тәрепке телмирип, не йердин хабар келер эркән
деп көшкнин үстинде көз тутып олтырды. Нәгаҳ Ҳәлепшырўан тәрептен бир бөлек кәрўан сарайға
түше бердилер. Анда Шаҳсәнем кәрўанбашыны киши йиберип ҳузырына алдырып, Ҳәсен ўәзирнин
уғлы Ғәриб дегеннен хабар билермусиз? — деп бир мухаммес айтты:
Йетти йылдур, болмышам мен дәрбедәр, кәрўанбашы,
Мана түшмишдур даўасыз дәрдисәр, кәрўанбашы,
Қайсы йуртдын келдиниз әйлеп гүзер кәрўанбашы,
Сөзлегил дем болмайын, кылмай ҳәзер, кәрўанбашы,
Билдигин болса Ғәрибжандын хабар, кәрўанбашы.
Ол Ғәрибим кеткели мундын больщцур йетти йыл,
Күнбе-күн ҳалым зәбундур, раҳатым болды тахил,
Билмен, ол ҳалы нешикдур мунда харузы дил,
Өлди деп бир сөз ешиттим, йолыда болдым сәбил,
Көрген болсан ол Ғәрибдин бер хабар, кәрўанбашы
Билсениз, Ҳәсен ўәзирнин уғльщур, аты Ғәриб,
Йетти йылдур йығларем хижринде анын сарғарып,
Сағлығын әйлен байан, гәр келсениз аны көрип,
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Сағ болса, мунда келмей не қылур анда йүрип
Сағмыдур, көрсениз Ғәрибдин бер хабар, кәрўанбашы.
Ол Ғәрибим қайда, билмен, аҳ, мувда дат етем,
Ҳижр дәштинде қалып мен, ағыў ҳәр күвде йутам,
Иа көрем йарым жамалын, йәки көрмейин өтем, ’
Ошбу кеше түш көрипмен, сағлығына көз тутам,
ағму, көрсец Ғәрибимдин бер хабар, кәрўанбашы.
Кетти, билмен, келмеди, етти йыл эрди ўәдели,
шты бүлбил, солды гүл, пишмеди бағым мийўасы,
1отылар сөзин унытгы, кетти таўыс шийўәси,
Хижривде зар ағларам, мен йетти йылныц пәйўәстәси
Ахы-зарым ол Ғәрибдин бер хабар, кәрўанбашы.
Иетти йыл хижран отыға өртенер жану-тәним,
Бағрым ичрә ғам отыдур, йығларам көзлерде нәм
Күвде иүз мыц дәрди-ғамдын ләҳзе бир айрылманам
Иығлабан ҳалыны бир-бир сизге айтты Ш аҳсәнем
Сағмудур, көрсен Ғәрибдин бер хабар, кәрўанбашы.
Олқысса, Ш аҳсәнем бу мухаммесни тамам етги. Авда кәрўанбашы айтгьг
бар а д и '
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Анда Ш аҳсәнем айтгы:
Сизлерге дәли көринсе ҳәм өзимизге сағтлпд/п
_0__
г
_
разы болсын, — деп кәрўанбашыға зийапят ^т.тгт^7УР’
а сағлЬ1^ хабаРын билдиргениқизге ал.
Кәрўанбашы кеткендин соц Ш ахсәнемжан д^т ҮС™ ^е сарпай йапып ўақтын хош етип қайтард
чун әбри-нәўбаҳар йығлап бир сөз айггы:
3 баҚЫП’ Ғәрибниц ҳалыны қайғырып зар-з:
— Уа, дарийғ, Ғәрибим бу ҳалда болса,
М әгәр живдин әскер йеткен болурму,
Ғәрипликте гүлдек йүзлери солса,
Ж анына бир зәҳмет йеткен болурму.

Кәрўанбашы бизге минәсип көрмес,
Дейур, Ғәриб суды-зийанын билмес’
Сағ болса себеп не излейип келмес,
М әгәр ақлы-хушы кеткен болурму.

Тақаты болмаса олтырып-турып,
Бахтым йықылғавдур дарахтым қурып,
Ақыддын айрылып мәгәр жин урып,
Аца зийан-зәҳмет йеткен болурму.
Қәсте болып йат еллерде кан жутып,
Ғам салдыму пәлек шадлығы өтип,
Жин әсери билән йарын унытып,
Келмей авда ўатан тутқан болурму.

Телбелердек башын урып ҳәр йана,
Сөзлеп ҳәр түрли сөз келсе зибана,
Ақлын билмей барып ол қаразбана,
Дийхан турып хызмет еткен болурму.
Бизден айрылғавда шахзада эрди,
Милайым тәбийат азада эрди,
Ҳүсни пәрийзатган зийада эрди,
Ол шаны-шәўкетлер кеткен болурму.

Пәрўанадек ҳәр шуғлаға баш урып,
Кәкили төгилип, гүл йүзи солып,
Пәрий зәҳмет қылып ақылдын шашып,
Жин әсери тийип, масўа болып,
Қарын кийип, зәр кәкилин йашурып,
Өлмесе ҳәм өлген қатары болып,
Өзин кәл сипетли йеткен болурму.
Ш аҳсәнемдин дәрўан өткен болурму.
Әлкысса, Ш аҳсәнем бу сөзни тамам етип айтты:
~ Әй, Акша апа, менин сабру-тақатым болмай,
әгер сен мениц ҳалыма рәҳим етип сөзимни
қабул әйлесец, мениц ушын Ҳәлепшырўанға барып,
Ғәриб бар болса, өзини, йоқ болса, хабарын
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айтып келсен, сендин өлгенше разы эрдим, — деп Ш аҳсәнем Ақшаға қарап бир сөз айтты.
— Ақша апа, мениц ушын Ҳәлепшырўана барып кел,
Бәлки қоймай бәлент-пәстин, бирин-бирин ақгарып кел,
Тирик болса Ғәрибжаным, өзиндин қоймай алып кел,
Әжел йетип өлген болса, матам тутып үн салып кел,
Йа өликму, йа тирикму, ғәрез бир хабар алып кел.
Шырўан барып бил хабарын, йарым тирикму, өликму,
Бабанийаздын барып сор, аца ҳәмдем болыпму,
Сағ йүрерму өз ҳалында, йәки мәгәр жин урыпму,
Жин әсери билен мунда келмекни билмей йүрүрму,
Йа қәстему йа сағмудыр, андын бир хабар алып кел.
Ж ин әсери йеткен болса ақлы-ҳушыны ҳеш бимес,
Сағ болса истер ўисалым, гәрчи жин урса келмес,
М енид көндим Ғәриб өлген дийип үмитим үзилмес,
Жаным кетти гәр изийдин, көзлеримге бир көринмес,
Көзим нуры, тәнде жаным шулдур, бир хабар алып кел.
Дүри-гәўҳәр ҳәм зумәррет, ол йақуты-кәнни келтир,
Мен қәстеге излеп даўа, дәртиме дәрманны келтир,
Ҳәлепшырўанға сағ барсан, болса Ғәрибжанны келтир,
Йетти йылдур айра түшкен арзыў-әрманны келтир,
Сәнемнин көнлини алып, йардын бир хабар алып кел.
Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзни тамам еткендин сон Ақша бийшара «әжеп болур» деп, еркек
либасыны кийип, башыға суўсар телпек кийип, шашын төбесине түйип, йаракларын белине ҳәмайыл
кылып, Хожазада сүўретинде болып, Шәҳсәнем билән хошласып йолға раўана болды. Нешше мәнзилмәрайьшларны тай кылып, нешше тағы-дәштлерни кәшт етип, бир нешше әййам, бир нешше күнде
Ҳәлепшырўанға дакыл болды.
Ол йан-бул йан йүрип, акыры Бабанийаз қаразбанныкин таўып Ғәрибнин йаныға барды. Анда
Ғәриб Ақшаны бу ҳалда көрип танып, Ш аҳсәнемнин ҳал-аўҳалын сорап, Ақша билән саўалыжаўаплар айтышып бир сөз айттьшар:
Ғәриб:
Ғәриб:
— Бир гүл един, Сәнем ушын солыпсан,
— Сөзле хожам чархы пәлек әлиндин,
Неше мәнзил йол азабын шегипсен,
Ешиткенин бир-бир бәйан дегейсен,
Жәхд әйлеп, хожам, мунда келипсен,
Шаҳсәнемнин аўҳалыдын, ҳалыдын,
Ғәрибнин кәҳри көп йаман дегейсен.
Бир-бир кыссаларны әйан дегейсенАқша:
— Мени сорсан, Дийарбәкирдин келдим,
Сәнем көп йығлады келсин Ғәриб деп,
Себеп шул, өзимни бул сипет қьшдым,
Сәнем көп йығлады келсин Ғәриб деп.

Ақша:
— Ашық деген инсан шойлә болырму,
Өз йарыны қойып айра салырму,
Йарын бөйлә йығлатыбан қойарму,
Сәнем көп йығлады келсин Ғәриб деп.

Ғәриб:
— Мени кетер дейип үмид етмегил,
Бул сөзлерни, хожам, мана демегил,
Сәнем ушын көп хунаба йутмағыл,
Ғәрибнин кетмегин гүман дегейсен.

Ғәриб:
— Ғәриб дер, мен сана арзы әйлерем,
Үмит йетме, Шаҳсәнемге барманам,
Әжел йетип мунда қаза әйлерем,
Көрмен, болса ақырзаман дегейсен.

Ақша:
— Жәбри-жапа тартмақ хеш бундын өтмес,
Ашық болған машукыны унытмас,
Жапа тартмай ашық мурада йетмес,
Сәнем көп йығлады келсин Ғәриб деп.

Акша:
— Ақша айтур, ҳәр кимде бир қыйалы,
Сен бармасан, шығар Сәнемнин жаны,
Қыйаметте мойнындадур обалы,
Сәнем көп йығлады келсин Ғәриб деп.
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Әлкысса, бул саўал-жуўапларны айтышып болғандан кейин Ғәриб айггы:
— Әй, Ақша, йетти йыл мен мунда зары-гирйан болып көзлеримдин йаш орныға кан төгип,
ҳалым харап, жисмим пырап болып, дәли дийўана болып йүргенимде ҳалымдын хабар алмады, йа
бир кимсе мендин хабар алмады, мен Сәнем йанына бармасман, — деди.
Анда Ақша айтты:
Әй, Ғәриб, сени Шаҳсәнем өлди деп ешитип, бир нешше күнлер аза тутып, кеше-күндиз зар
ағлап матам билән күн кечирди. Йәне бир күн бир кәрўандын тири деген хабарьщны йешитип,
коймай мени йиберди, — деп, Ш аҳсәнемнин башьщын өткенлерин бир-бир бәйан кылып, Ақша
Ғәрибдин мухаммес билән саўал сораб, Ғәриб жаўап берип, бир сөз айттьшар:
Ақша:
— Айтайын,ешит жана,бу нешик саламатдур,
Ол анда күйиб йығлар,ана не пәрағатдур,
Ықрарына садық бол,йоқса не қәбәҳатдур,
Башында анын гөйа ҳәр күнде қыйаметдур,
Ол анда жапа тартар,сана бу не рәҳәтдур.
Ғәриб:
— Ол Сәнем диларамым жанымға жапа қылды,
Достларға қылып тағна,душманға ўапа кыдды,
Дайыма мушаққатда мана не ўапа қылды,
Бир зәрре шәпағат йоқ,өмиримни әда қылды,
Ғам бирле қылып ҳәмдем,кейнинде гәда қылды.
Ақша:
— Ол анда қалып ҳайран,жаныны кьшып қурбан,
Ҳәсретде көзи гирйан,көнлинде эрур әрман,
Муштақы жәмалындур, дәрдиге керек дәрман,
Сен мунда эрсен налан, ол анда көзи гирйан,
Ол анда сәмендердек, ана не пәрағатдур.
Ғәриб:
— Мен мунда қылыб налан, өмиримни кылыб талан,
Ол маца бәлайы жан, күйдирди мени жәнан,
Қоймаса мени ол жан, не мүшкилу, не асан,
Бу дағы жудалықга, көнлимге кылыб хижран,
Ол шаўхы жан пәйўәсте жанымға жәпа қылды.
Ақша:
— Ол анда ки меҳнәтде, сен муғща ки рәҳәтте,
Ол авда пәрийшавдур, сен айшу-пәрағатта,
Сен истер рәҳәтда, ол авда мәламатта,
Ы шқывда кеше-күвдиз сийнеси жәрәҳәтде,
Йүргилки, кетәли тез, сана не пәрағатдур.
Ғәриб:
— Дуўчары мана салды ол йар жәпа пешә,
Маца ситеми көбдур, ҳеш қьшмады әндийше,
Ол ташы жәпа бирлә көвдимге урыб тешә,
Көвдимни не пәҳим етти, бу көнил эрур шийше,
Ғамньщ йүки бирләнким,қәддимни дута қылды.
Ақша:
— Акша қыладур зары,йүргилки кетәли деб,
Ол дилбары жәнаны дәрдиге тәбиб тапыб,
Рәўшен қылурәм көзни, барсам сени мен алыб,
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Бүлбилге болуб шәйда, гүл ышкьвда сарғарыб,
Ол анда ж әпа тартар, саца не пәрағатдур.
Ғәриб:
— Айтур Ғәриб, әй, Акша, ышк мени хараб етти,
Башымға салыб саўда, бағрымны кабаб етти,
Ол йар не рәҳим етти, не мунша азаб етти,
Ел ишире кылыб мәйусдек мени пираб етти,
Дайыма пырақында өмиримни әда кьвдды.
Әлкысса, Ғәриб билән Акша бу саўал-жуўапны айтыш ыб, көриш иб, ҳал-аўҳал сораш ыб
Шаҳсәнемнин башьвдын өткенлерин Ақша бир-бир бәйан қылыб, Ғәрибниц көндин алып кетер болды.
Ғәриб ҳәм бир неше сөзни гийне кылып айтса ҳәм, Ш әҳсәнемнин келсин деген хабарын ешитиб,
йетти йылғы шеккен жәбри-жапасын зәрреше көрмей, йеридин сачыраб турыб, Бабанийаздын
рухсат алып, Акша билән йолға раўана болдылар. Бир неше мәнзил йол йүриб, Ғәриб Ш аҳсәнемнин
дийдарын көрерменму деб бир сөз айтты:
— Нәсиб болуб Ш аҳсәнемниц,
Дийдарыны көрерменму?
Раҳаты жану-тәнимнид,
Дийдарыны көрерменму?

Йетти йыл мен чекип ҳижран,
Ғамда өткериб күнлерим,
Таўланған зүлпи чийнлерин.
Бир тарыны көрерменму?

Бағда ашылған гүлимниц,
Аўазы хош бүлбилимнин,
Сачы сийа сүмбилимнин,
Дийдарыны көрерменму?

Көрсем йарымньщ жамалын,
Емсем ләбиндин балын,
Ак йүзинде коша калын,
Несиб болуб көрерменму?

Кирпиги оқ, жәллад көзли,
Ғәриб дер, ҳалым харабий,
Тажы сипет, шийрин сөзли,
Ағар көзлеримнин абы,
Ғунша дәхәнлы, гүл йүзли,
Сәнем қолында шарабы,
Дийдарыны көрерменму?
Кәса алып ишерменму?
Әлкысса, Ғәриб бу сөзни айтыб, көзи йолда, Ш аҳсәнемжанны қашан көрермен деп қыстаныб
кела турсын. Емди Шаҳсәнемдин сөз йешитин. Әмма Ш аҳсәнем Ақшаны йибергели бир неше ўақыт
өтти, ҳеш хабар болмады. Екки көзи йолда болуб, зар-зар ағлап Ш аҳсәнем бир сөз айтгы:
— Келер муддетинен өтти кеш болып,
Йа, рәб, нешик болды, келмес Ғәрибим,
Бағрым кәбаб болды қайғы ғам толып,
Йа, рәб, нешик болды, келмес Ғәрибим.

Йарым келмей, мунда өртейур мени,
Ол келмесе қурур бағым гүлшәни,
Йоқса раст болдыму йарым өлгени,
Йа, рәб, неш ик болды, келмес Ғәрибим.

Ансыз өткен күним думан, дағмадур,
Гезген йери шөлистанму, бағмудур,
Ғәрибжаным аман-есен сағмудур,
Йа, рәб, нешик болды, келмес Ғәрибим.

Мен йығларам аныц ҳижринде гирйан,
Көзимде қанлы йаш, бағрымдур бирйан,
Йокса Ақша тапмай йүрибму ҳәйран,
Йа, рәб, неш ик болды, келмес Ғәрибим.

Узак йолда мәйданларда калдыму,
Йа қәсте болдыму йаки өлдиму,
Йокса өзге дилбар көнлин алдыму,
Йа, рәб, неш ик болды, келмес Ғәрибим.

Ш аҳсәнем кыз дерлер мениц атыма,
Бир аҳ урсам пәлек йанар отыма,
Йаратқан бирубар еткил дадыма,
Йа, рәб, неш ик болды, келмес Ғәрибим.

Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзни айтыб йолға караб турсын. Әмма Ғәриб бийшара ҳәм кыстаныб
йол йүриб, ем ўақгында кәбутер көрген қаршығадек, йайдын шыққан оқ киби зынғып, йүргенде
айағыныц зарбьщын йапырақлар шамалға шьщғыб, мәўж уруб акқан дәрйа киби жош етиб, бир
неше ўақыт арадын өтместен бурын Ғәриб бийшара Дийарбәкир қаласына дақыл болды. Келип
Шаҳсәнемжанньщ көшкине кирди. Көрсе, Шаҳсәнем әғщек әрам алып уйқьвдап йатур эркән. Анда
Ғәриб Ш аҳсәнемжанға қараб бир сөз айтты:
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— Хублар ишире қызыл гүлим,
Сөзле шийрин тиллериндин,
Йүзи гүл, сачы сүмбилим,
Хабар ал бүлбиллериндин.

Бир поса бер әлйанакгын,
Әгер келсе қолларындын.
Әжеп уйкуда йатыбсен,
Өзинни ғәплет йетибсен,
Сәнемжан уйкылап йатыбсен,
Өпсем сағу-солларындын.

Кеўил гийнесин ачалы,
Жан билә сәрдин кечәли,
К әса-кәса мәй ичәли,
Қуйыб бергил балларындын.

Иүзлерин хуршидим, айым,
Ғәриб қулдур, сенсен шахым,
Руўзы қылса бир қудайым,
Қушсам нәзик беллериндин.

Мен сени тиледим хақцын,
Ж әпа чектим айралыкдын,
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Шүкир йетейин қудаға бизни йара етирди,
Өртеп дәрди пырақға бу гүлзара етирди,
Көцилде қалмас әрман, аҳу-зара етирди,
Иетти йыл ўәде еткен сәўер йара етирди,
Жәллад көзли, қашы йай, зүлпи тара етирди.
Айра түшиб йетти йыл биреў-биреўни көрдик,
Зәрре әрман қалмады, заўқы-сапаны сүрдик,5
Меҳнәт чекип неше йыл, дәрди-пыркдтга йүрдик'
Әшрет әййамы болды, ҳижранны откд бердик,
Бәнақшалы лалазар бу гүлзара етирди.
Мары сийа зүлплериц зәнәҳдана доланмыш,
Мужганларыд ништердур, көзлериц жан аланмыш,
Сәрўи сәнеўбер көкке қәметлери доланмыш,
Шархыпәлек мат болып, көрип ҳәйран каланмыш,
Ләбде балу, йүзде қал, сәўер йара етирди.
Шүкир, әлҳәмдилулла, Сәнемжана йетишдик,
Әл алышыб ойнашыб сазы-сүҳбет курушдық,
Гүли гүлзар сәйир етиб заўқы-сапа сүриштик,

Алтын кәса қолында, бал орныға мәй иштик,
Дәрдим тапты дәрманны, себепкәра етирди.
Бизлерге бул дәўлетни игәм етти мийассәр,
Көцилге хошлық етти, йырақ кегги дәрдисәр,
Чеккен меҳнәт айрылды, зәрре қалмады әсер,
Өтиб ғамныц күнлери, кетти емди қайғу-әсер,
Иетти йылдур аҳ шеккен интизара етирди.
Бул ачылған бағларда бүлбил пыған етерлер,
Чәшме суўы мәўж уруб, ҳәр йан ағып кетерлер,
Шәмшад, сәрўи сәнәўбер көкке бойьш тутарлар,
Тәкәллимде тотылар таўыс жилўә етерлер,
Алма, әнжир, әнарлы бу гүлзара етирди.
Сениц йүзиц көрмекни куда мийассар етти,
Ғәриб тапты мурадын, қалмай әрманы кетти,
Иетти йылғы жәпасын, бәршесини унутты,
Зәрнигарлы көшк үзре гүлшәнде мәскен тутгьг,
Шөлде қалған бүлбилни мурғузара етирди.

Әлқысса, Ғәриб сәрўиниц сайасында сайраған бүлбилдек болып бу
Шаҳсәнем ҳәм Ғәрибке қараб, мойныны буруб, йүз мыц муқам билән ғәззелни тамам йетти. Эрсе
жилуә қылыб, Ғәрибниц бу
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айткан сөзини мәрапат қылыб, тәбессум бирлә сөзлеп, ғамзе бирлә күлип, Ғәрибжанға қараб бир сөз
айтты:
— Кел Ғәрибим, сүргил заўқы-сапаны,
Йеткенде максудка әрман не дәркар?
Ҳакнық өзи берди дәртке дәрманны,
Дәртимдин әсер йоқ, дәрман не дәркар?
Ғәрибим, хошўахт бол, ғам йоқ арада,
Ғамда өткен күним салмағыл йада,
Меҳнәт күни өтти, йеттик мурада,
Сүр Ғәрибим дәўран, әрман не дәркар?
Менин емди йоқтур зәрре әрманым,
Жисмим рухы келди дәртке дәрманым,
Гәнжим келип курулмышдур дүканым,
Зәри-гәўхар, гәнжи пинхан не дәркар?
Қайтадын ашылды бу солған гүлим,
Сәбзе қонды курып қалған сүмбилим,

Гүлге қонды хош нағмалы бүлбилим,
Емди матам, аху-әпған не дәркар?
Ракибнин ашылған гүллери солсын,
Көриб бу ишлерни рәшкидин өлсин,
Тишлери төкилсин, қәдди бүгилсин,
Көнди минафыкқа ийман не дәркар?
Қоша нара қол салып көр, ҳәбийбим,
Алма зәнәхданым болсун несийбин,
Ак сийнемни йат йастанып Ғәрибим,
Муғщын башқа тахты-раўан не дәркар?
Йетти йыл ынжылды жан бирлә тәним,
Ғам кетди, шад болуб қайғу емәнем,
Мурад тапыб, шад болубдур Шаҳсәнем,
Емди қайғу билән әрман не дәркар?

Әлрюса, Шаҳсәнем бу сөзлерни тамам етти. Ол ўакытта Ғәриб айтты:
— Ўа, дарийғ! Менменге заўал деген сөз бар эрди, мурад тапыб шад болубдур ўә Шаҳсәнем емди
кайғу билән әрман не дәркар дедин, халә алдымызда йүз мьщ кәтер бардур, бу сөзин улуғ сөз болды.
Бизлер йәне айралык бәласына гириптар болмасан йахшы эрди, — деди.
Ол ўақытта Шаҳсәнем айтты:
Менин атам өзиндин айрылып қалған Динар төбесинде үстиме келди. Ол ҳалда кудайтаалаға
минажат қылдым, алла қысмети, атамға өзге сүўретте көрсетти. Дәрхал атам мени көрип бийхуш
болып атынан йықылды. Мен атамнын атына минип шәҳәрге келдим. Атам мени танымай ҳәйранасәрәсима болуб, ашыкдык саўдасы башыға түшиб, мени сана бермегенине пушайман болуб, Ғәриб
келсе, Шаҳсәнемди берур эрдим деб, сенин ананға ҳәм, уғльщны тапыб келсин деб киши йибәрип
эрди, сеғщин ҳеш наму-нышан болмады. Емди бул ўақытта атамньщ көғщи билән болса ҳәм, өз
рызалығы билә мени сана берур. Сен қайғы емегил, — деб, анщын сон айшы-иширетке мәшғул
болдьшар.
Әлғәрез, бу рәўиште арадан алты ай өтти. Көнлердин бир күн Ғәрибнин келгенин падшаҳ ешитги.
Дәрқәҳәр болуб айтты:
— Мен келсин дегенде келмей, менин айткднымньг бәўәр қьщмай, өз ыхтыйарынча келип, мендин
бийхабар Ш аҳсәнемнин бағына кирген болса, ол бәдбахтны Ғәриб билән алып келин, — деб ғәзеп
билән жәлладларға караб Шаҳ Аббас бир сөз айтты:
— Бағда болса Ғәриб билән Шаҳсәнем,
Барып тапыб алып келин, жәлладлар,
Қолын бағлап арқасыға бәнт етип,
Бойньғға ғул салып келин жәлладдар.

Тутын, писент әйлеп инанып турман,
Шаҳым рәҳим әйлер деб ҳасла көп созман,
Жәҳл әйлениз, ғапьщ болуб қайғырман,
Бағлап тутып алып келин, жәлладлар.

Еккисини көрсениз, қойманыз, тутьщ,
Бағлап колларыны мәҳкемлеп чатын,
Йүз мьщ азап бирлә алдымға элтин,
Әгленмей тез алып келин, жалладлар.

Көзге илмей менмеғщикни кьғлыбдур,
Мәгер аньщ пәйманасы толыпдур,
Ҳалын билмей хабарлашмай келибдур,
Ҳалын бғщсин, алып келин, жәлладлар.

Мен келсин дегенде ана келмеди,
Мәгәр Ғәриб мени көзге илмеди,
Неге менин падшахдығым бғшмеди,
Тутып пәрше-пара қылын, жәлладлар.

Шаҳ Аббас дер, турмай, жәлладлар, барын,
Тапмасаныз, ҳәр тәрепке ахтарьщ,
Бөйлә жәпа бирлә сийнесйН йарьщ,
Бағлап тутып алып келин, жалладлар.
Әлқысса, палшах бу сөзни айтыб, жәллад йиберди. Емди сөзни Ғәриб билән Шаҳсәнемдин
йешитин. Ғәриб бирлә Шаҳсәнемге достийана адамлар келип, болған ўақыйаларны бир-бир байан
қылды.
— Бир пикир кьщмасақызлар, падшаҳ катты қәҳәр әйледи, дәрҳал жалладлар келур, — деди.
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Авда Ғәриб билә Ш ақсәнемжан мәсләҳәт қылыб, Ғәриб Бағдадқа кетер болып, пәлекдин шикайат
қылып зар-зар ағлап, еккиси бир-бирине қараб хошлашыб, ўәделешип, саўал-жуўаб
қылып бир
сөз аитты:
Ғәриб:
— Аҳ уруб, дад йетиб зарлап ағлайын,
Йығла Сәнем, айралықньщ кунидур,
Көзивдин қан төгип бағрыц дағлайын.
Йығла Сәнем, айралықнын күнидур.

Сәнем:
— Емди жууаб берсем, Бағдада барыц,
Сағ болсам аларман истеп хабарыц,
Қалмасын мәҳшерге, йарым, дийдарыц,
Аман-есен қошылғаймыз, Ғәрибжан.

Шаҳсәнем:
— П әлек йәне айралықкз башлады,
Йығла десен, зар йығлайын Ғәрибжан,
М әламат қайғысын башға ташлады,
Сени қайдын сорағлайын Ғәрибжан.

Ғәриб:
Сийа зулпыц пәрийшана төзитме,
Бизни келер дейиб бойлә күзетме,
Сыр билдириб рақибларға сөз етме,
Йығла Сәнем, айралықньщ күнидур.

Ғәриб:
— Мәлул болуб ҳәр тәрепке бақыбсац,
Дал гәрденге тилла ҳәйкел тағыпсан,
Қолларыца қызыл қына йақыбсан,
Йығла Сәнем, айралықнын кунвдур.
Шаҳсәнем:
— Севдин айра баш көтериб бақманам,
и
ТуТ , тилла ҳәйкел тақманам,
Иүзге гүлап, қолға хына йақманам,
Матам тутыб зар ағлайын Ғәрибим.
Ғәриб:
— Айра түшиб ҳижран билән йүрерсен,
Емди биз кетермиз, жуўаб берерсен,
Емди бизни мәҳшер күни көрерсен,
Йығла Сәнем, айралықньщ күнидур.
бер®“

Шаҳсәнем:
— Тизден қуўат кетти, белдин мәдарым,
Қолдин кетти сабыр билән қарарым,
Емди тәрк әйледим намусым-арым,
Нетей, нәйлей, зар ағлайын Ғәрибжан.
Ғәриб:
— Ғәриб айтар, кетсем йоллар думавдур,
Ж амалыц көрмесем арзыў-әрмандур,
Бу қүн айралықга ақырзамавдур,
Йығла Сәнем, айралықныц күнидур.
Шаҳсәнем:
Ш аҳсәнем дер, бағрым пара қылырмен,
Ғунша гүлим ашылмайын солурмен,
Гүл йүзин көрмесем ақыр өлермен,
Емди бағрым қан әйлейин Ғәрибжан,

ы еИШСИ бУ Св3лер™ аЙТЬ,ШЫб- Ғәри6 Ша« * « м г е -=<>" пввду-несийхат кылыб, к е ™

падшаҳьщьщ уғлы әсасы-салтанат бирлә келур эрди. Көзи Ғәрипге түшти, йахшы зеҳин етип карады
Бир назенийн иигит шәҳзада сипет, кәдди-кәўмети зийба көринди. Падшаҳньгц уғлынын көзиге
зииада иахшы көривди. Ғәрибни алдыға шақыртырыб алып, авда Ғәрибдин сорды:
„Р1т„ ДЫН келУРсен Ўә кайда барурсен? ўә йәне ҳаслы-наслыцны бизге бир-бир бәйан қылсацыз
деди.
5
Анда Гәриб Шаҳзадаға қараб ҳаслы-наслыны бәйан қылып бир сөз айтгы:
Ш ыққан йерим мениц Дийарбәкирдур,
П әлек гәжирлиги әйлейиб әвдад,
Қастым Бағдад келур йерим, шаҳзадым,
Элдин ғайры салмыш кәрим шаҳзадым.
Көвдимде йүз кайғу, йүз мыц пикирдур,
Көпдур мениц дәрдисарым, шаҳзадым.
Барып Шаҳ Аббасқа ўәзир болыпдур,
Аныц инан-ыхтийарын алыпдур,
Атам аты Ҳәсен, мәканым Бағдад,
Падшаҳ қызын бизге бермек болувдур,
Бағдад шаҳы болуп тутубдур устад,
Бахшидам Ш аҳсәнем йарым, шаҳзадым.
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Бир күн падшаҳ билип, болды қабаҳәт,
Турмаға тар болды йерим, шаҳзадым.

Атам өлди, мени йахшы көрмеди,
Ыкбалым кәж болып, бахтым йүрмеди,
Ўәдесин унутты, қызын бермеди,
Сорсан, шулдур дәрдисерим, шаҳзадым.

Тура билмей қашып мен андын шыктым,
Қайғу-налыш әйлеп асмана бактым,
Ш әҳри Бағдад келип сизге йолыктым,
Шулдур келип турған йерим, шаҳзадым.

Ол Ҳәлепшырўанда йетти йыл гездим,
Көндимге ашыкдық ҳинжисин тиздим,
Сәнемнин бағынан келип гүл үздим,
Йетги мана рәҳим игәм, шаҳзадым.

ДИЛ О И р ы М

Андын сон Сәнемге болдым ҳәмүлпет,
Мурада йетишиб көб көрдим рәҳәт,

50МЫ А ™ к™ еХ^

Ш яҳ е аи вм , вты м дур Ғприй,

Сәнем деб нешше йыл гездим сарғарыб,
Қайда меҳнәт мени табар ақгарыб,
Көпдур шеккен аҳу-зарым, шаҳзадым.

с о Х з ор“ ыҒа па^шах болдьп, - деб бэйан кьшды. Ғернб бнншаран, иззетбилсин, биз билурмиз. Сана Ш ахеенем атлы
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паппа., кылды Ғәриб ҳәм шул рәўиште бир нешше күнлерни өткерди. Әмма Бағдад

жаүәхуодек зүлплери дәсте-дәсте, даҳаны писте, көрмеген адамлар көрсем деп ҳәуесте, көргевди
™
кяйтьтп көпгенше болур еди кәсте. Шункар киби сүзилген, көргеннин бағры езилген, зиинет
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л и ^ ^ ш ^ ^ Ж й д г е н , беллери кылдын незик, колывда тилла йүзик. сашыға
аГпишимлин сачак зәрдин сачбағ, қызларнын ишивде ғошшақ, бағда питкен әнардек, көксивд
, емчәк беллери кыпша билиўи шунча, ўаспы анча, тәбәссүм әйлегевде ағзы мисли ғуншадек
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жахәнгәште кәлендер келди. Ғәриб ҳәм Ш аҳсәнемнин пырақында зары-ҳәиран больш турып эрд .
Ғәрип бу қәлевдерлерни көрип, Дийарбәкирден келген болурму деб, әсте ианыға барып, Ш аҳсән
йарын сорап бир сөз айтты:
— Кәшт әйлеген қәлендерлер,
Шаҳсәнемни көрдиқизму?
Дийарбәкир бизин жайлар,
Шаҳсәнемни көрдицизму?
Йолында телмурттим көзи,
Зағпер әйледим гүл йүзи,
Шаҳсәнем шаҳ Аббас қызы,
Сәўер йарым көрдиқизму?

Қәлендерлер, ешит зарым,
Кеше-күндиз йоқ қарарым,
Көдил берген сәўер йарым,
Ш аҳсәнемни көрдицизму?
Көргенлер аны аҳ әйлер,
Андағ болмас пәрий-пәйкер.
Додағы бал, ләби шекер,
Шаҳсәнемди көрдицизму?
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Тоты сипет, шийрин сөзли,
Қырмызы ләб, қамар йүзли,
Писте даҳан, жәрен көзли,
Шаҳсәнемдни көрдинизму?

Ғәриб айтар, күйдим-йандым,
Бисмилдек қана буландым,
Күнбе-күн арттырған дәртим,
Шаҳсәнемди көрдинизму?

Айсәнемжан, көрдик сәўер йарьщны,
Қәдди-бойы әжеп зийба көринди,
Сабрьщ кетти, алды йар қарарьщны,
Қулқы хош тәбийат, дана көринди.

Бир турушы, ҳеш тәрепке сәр йетмес,
Қыйалы өзгедур, қапа көринди.
Қапа болма, шаҳым, ошбу сөзлерге,
Айтам сөз болсын деб бул кәнизлерге,
Бир йол тиклеп қарамады бизлерге,
Шул себепдин ол бийўапа көринди.

Бул той ишире аныц киби киши йоқ,
Нәзанин йигитдур, ҳасла иши йоқ,
Көнди ғусса киши билән иши йоқ,
Шектиги рәнж, жәбри жапа көринди.

Әдепли, икрамлы, шәримли, ҳайалы,
Хуршийд сипет, йузи-ройы сийалы,
Көвди нахош, өзге эрур қыйалы,
Өзге йардын көнди эга көринди.

Нагаҳындын келди екки дәрўиши,
Алар билән болды хуб сөзлемиши,
Қайғы-ғамда, йоқтур бир көцил хошы,
Көцли өзге бир бийўапа көринди.

Кдйыл айтар, бийбим, болғыл хабардар,
Болған ухшар бир дилбарға гириптар,
Уалла-аләм, муньщ өзге йары бар,
------- ҳәмра көринди
Ы шқ оты көндинде

Мәгер аньщ сизге ҳеш көнди битмес,
Өзине көп көрер, йа қолы йетмес,

бола бердилер. Шул Ўакыгга Айганрмшга
неше

Куда хүкими өзге болмас, к ән и м ер ,
Ҳақ әмирине бойынсынмақ керекдур,
Пайдасыздур ҳәмме айтқан бу сөзлер'
Тәғдирге тән берип турмақ керекдур.’

Ҳақ йаратты ҳәм бизлерни, сизлерни,
Таба билән сарғартмацыз йүзлерни,
Сөзлемейин келер-келмес сөзлерни,
Озиц саклап қарап турмақ керекдур.
Төҳмет әйлеп, қыздар^
Бу сөзлерниц, билиц, көбдур зийаны,
Бир көрип билинмес йақшы-йаманы,
Ахырына бағып турмақ керекдур.

УРУ

рд

деп’ екки^екки оолып сыбырлашма

сырын биадирме" б“ р
Йазын бир йазылар, екки йазылмас,
Тәғдирде не болса көрмек керекдур.
Ш ын ҳақыйқат әйлеп қудайым қошса,
Иүзим йүзге, меҳрим меҳрине түшсе,
Сүҳбет қурып, сөз сөзиме йарашса,
Ш ын ҳақыйқат дәўран сүрмек керекдур.
Билинмес йарымныц сыры-пинҳанму,
Бегму, бегзадаму, шаҳзада, ханму,
Н е н Бнлменем, нахшымудыр, йаманму,
Сүҳбет қурып сынап көрмек керекдур.

Айсәнем дер, несийбемиз қошулса,
Иар
ҳәмдем дослықны араға салса,
Йахшыму, йаманму, ҳеш бири билмес,
Өзге аныц сәўер йары бар болса,
Бир көрип сынамай малыўмы болмас,
Ҳәр ким өз бахтынан
оахтынан көрмек керекдур.
Әлқысса, Айсәнем бу сөзни тамам еткен ҳалда кәнизлеринин ҳеш бири Айсәнемниц бу сөзине
жууап бера алмадылар. Нәгаҳ той тарқады. Айсәнемни Ғәрибке никаҳ қылып бердилер. Екеўи
тилладын накыш етилген көшкиниц үстинде әбришим билән пәрш кылынған төсек үстинде йатып
өз ыхтыиарына болдылар.
Арадын үш күн өтти. Ғәрибжан Айсәнемге сөз ҳәм қатмады, қол ҳәм узатмады. Айсәнем үстине
либасы гүлгинлерни кииип, зүлпиге шана уруп, тәбессум илә сөзлеп, Ғәрибни сөзлетмек ушын ҳәр
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түрли зийба сөзлерни шохлық етип айтар эрди. Гәҳа әлўан-әлўан таамларны пиширип, шийриншәрбеттен болған шараплардан азырақ нуш қылып ҳеш бир сөзлемес эрди. Ол ўақытта Айсәнемниқ
табы-тақаты қалмай, бийсабыр-бийқарар болып, Ғәрипке қарап «не себепдин бойлә бийдимағсен,
көнлинде не мақсетин, бар?» деп зар-зар ағлап, Айсәнем қыз бир мухаммес айтты:
— Бойлә мениц бағрымны кәбап етме, нигарым,
Көндим ғамлы, көзимни пирап етме, нигарым,
Зулмьщ бирлә қәҳәр әйлеп, итап етме, нигарым,
Салып даўасыз дәртни, бийтап етме, нигарым,
Рәҳим әйлегил ҳалыма, қарап етме, нигарым.
Билмен сенин, ҳалыцны, көндимде көп әрманым,
Сен бақмассан йүзиме, кетти тәннен дәрманым,
От йағылып жаныма, лал болубдур зибаным,
Пәрўаз етер тәнимдин шықмақлыққа бу жаным,
Йүрек-бағрым еритип шәрап етме, нигарым.
Дүрлер сачқыл тилиндин, әй, тотыйы шәкер ләб,
Не мақсетиц бар? Айтғыл, әйлеме мендин гизлеп,
Шад етермен көцлинди, мурадыцны мен излеп,
Әндек көцлим хош әйле, бир-еки ағыз сөзлеп,
Ҳалыцны билдир, ҳалым карап етме, нигарым.
Айтғыл, мендин гизнеме, не мақсетиц бар болса,
Малы-дүнйа, сийму-зәр, керек сәўер йар болса,
Тоты сөзли, гүл йүзли, керек зулпы тар болса,
Аныц ушын шектигиц мудам аху-зар болса,
Ҳәм өзицни, ҳәм мени бийтаб етме, нигарым.
Көрип сениц ҳалыцны, акды-хуўшым кетибдур,
Ҳәм йүрек, ҳәм бағрымдын ғам ништери өтибдур,
Зулмыц билән, сәўер йар, жана жәпа етибдур,
Қамап көндим қаласын ғам ләшкери тутубдур,
Чәшмимни хийра әйлеп, пираб етме, нигарым.
Қайғуда турма йарым, башыцны көтер, сөзле,
Әшкар йетип шадлықны, йашур әламны гизле,
Сөзле шәрҳий дилицни, ўақтыхошлығыц гөзле,
Олтурмағыл дем болып, мақсыўдыц мендин изле,
Кесип бағрымны дузлап, кәбаб етме, нигарым.
Суўретиц хош милайым, сөзлегели тилиц йоқ,
Қуруғ бағқа мегзерсец, тәр ашылған гүлиц йоқ,
Гүлшен ара сайрамыш хош нағма бүлбилиц йоқ,
Мәгер бу ғам ичинде бир сачы сүмбилиц йоқ,
Айсәнемниц ҳалыны қарап етме, нигарым.
Әлқысса, Айсәнем бу сөзни тамам еткендин соц Ғәриб бийшара не илаж етерин билмей, ҳәйранысәрасийма болуп, әгер «Шаҳсәнем деген йарым бар» десе, Айсәнемниц көнди қалур болды, әгер
айтмаса, көнди Айсәнем билән айшы-ишрәтке майыл эрмес эрди. Ахыр, әлем-әндийше билә айтты,
«мен муныц көцлин қапа қылмайын, бир ўәж билән жаўаб алып болмасмекен» деб, Айсәнемге
қарап, тәбессум билә сөзлеп:
— Әй Айсәнемжан, «Сүўретиц хош милайым, сөзлегели тилиц йоқ, бағында гүлиц йоқ» деген
сөзиц бизни ҳеш бир йахшы-йаманныц парқын билмеген адамға мецзетмиш болды. Ўә йәне бир
сөзинде «мақсетиц сийму-зерму, йа сәўер йарму?» дедиц. Әгер мен малы-дүнйа излесем, бәзирганлық
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Аисәнемге карап. - Мени боилө кврип пәрийшан бодма, - деб Ғернб

Г ,!УЛ. дем.менин Шул сөз Ч-шиб йадыма,

Дшыкка мундағ сөз кө6 ^
болур
Бойлә сөздин көцил қалур, мат болур,
Бийсабыр кәмалға йетмес зат болур,
Бийтаҳатлық әйлеп бәдгуман олдьщ.

Мени бойлә көрип пәрийшан олдьщ,
Өртенурдим шул Кәәбамньщ отына,
Төзмедин сен йарым, пәрийшан олдьщ.
Сөз қатарсен, не максетиц бар дейиб,
Дем урмай ашупта бийкарар дейиб,
Көнлинде бир сәўер йар бар дейиб,
Бөҳтан әйлеп бизге бәдгуман олдьщ.

Көрдим сени, ҳүсниц йетмиш кәмала,
Сабыр әйлегил, кетме йүз мыц қыйала,
Иүзиц алма киби, әнару, лала,
Неге мойныц бурып пәрийшан олдыц?

Неге сөзлемес деб өртенип-пишиб,
Мыц әндийше бәдгумана еришиб,
Иүз мыц тумән қайғу-ғамға чолашыб,
Көцлиц ҳәр йан кетиб пәрийшан олдьщ.

Сен дилбарсен, енди маца не әрман,
Иүзин әбтаб сипәт, ҳүснин пәраўан,
Излесем табылмас сен киби жәнан,
Ғайры йар не дәркар, меҳрибан олдыц.

Қуруғ сүўрет дейиб әйледиц гүман,
Анда ҳәмдем болып ачмадым зибан,
Шул сөзиц қатты сөз, қабаҳәт йаман,
Бийсабырлық әйлеп пәрийшан олдыц.

Деб, дем урмай ўә йәне көб үзүр қылыгг:’ У

Ғәриб дер, бир йыл бер сен маца мүҳләт,
Барып әйлей Кәәбам-анам зийарат,
Разы етип алай анамдын рухсат,
Анласац
пәхимдан олдыц
олдыц.
-----^ ^бу сөзим и^димдан

иаРамас болса, бурынғыдын ҳәм қабаҳәт түшер

биймәлад рС^Т атСӨболесынК ^
^
саца мендин
келгейсец, мени ҳижран бәласыға қоймағайсан
леб
РуХ£ат бердим- БиР йылдын соц
қарап Айсәнем бир сөз айггы:
Н’ “ Деб Зар‘3ар чун ә бри-нәўбәҳәр йығлап, Ғәрибке
Бар, рухсат, алла йар саца,
Бир йылдын соц кел Ғәрибим.
Келмесец ҳижрандур маца,
Муны тақыйық бил Ғәрибим.
Билме бул сөзимни йалған,
Бир йыл болды әхдим қылған,
Истеб келип мениц билән,
Мудам ойнап күл Ғәрибим.
Келмесец чырағым өшти,
Мудам йығлап күним кешти,
Қылма гийне, мендин қашты,
Бир йарамас тил Ғәрибим.
Шул сөзимни гийне қылма,
Иар көндице қатты алма,

Ҳа истеб кел, ҳақи келме,
Емди өзиц бил Ғәрибим.
Ҳалым харабдур келмесец,
Ш икәсте ҳалым сормасац,
Сәўир әйлейип бағқа кирсец,
Бағбан болып кел Ғәрибим.
Гүлим тергил кирип баға,
Сендин бул жаным садаға,
Мен тапшурдым бир худаға,
Аман барып кел Ғәрибим.
Сенсец ҳәмдемим, йолдашым,
Иолуцға қоймышам башым,
Сен келмесец көзде йаш ым’
Суўдек ағар сел Ғәрибим.
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Ҳәр күним бир айдан бетер,
Айым йылдек болып өтер,
Йыл өткенше хуўшым кетер,
Муны тақыйык бил Ғәрибим.

Бир йыл өткен сон әгленме,
Бул ўәдеге кел Ғәрибим.
Айсәнемни әйлеп ғарәт,
Ышқ үйин қылдым имарәт,
Әйлеп ананды зийарәт,
Рухсат алып кел Ғәрибим.

Дөнме бул сөзиндин, дөнме,
Рақип сөзине инанма,

Әлқысса, Айсәнем бу сөзни тамам еткендин сон Ғәрип бийшара Абдулла ханнын, ҳузыўрына
барып, бир нечә зийба сөзлер билән биймәлел әйлеп рухсат алды. Қайтып Айсәнемниц йанына
келип, йерге бақып турды. Анда Айсәнемжан зар-зар ағлап, бул ҳәм Ғәрипке рухсат берип:
— Бир йылдан сон кел Ғәрибим, та йыл өткунчә кечә-күндиз йолында интизар болып олтурырмен,
бар, сени аллаға тапшурдым, — деб Ғәрибни йолға салып раўана қылды.
Ғәрибтин Шахсәнем йары йадына түшип, хцжран отыға йанып зар-зар ағлап келур эрди. Нәгаҳ
йолы бир мәрекениц үстидин түшти. Ол мәрекенин басшылары қырық йигит эрди. Алар Ғәрибни
бул ҳалда көрип, ҳал-аўҳал сорашып:
— Әй, йигит, сен не ушын ағларсен, қайдан келип, қайда барурсен? —дедилер.
Анда Ғәриб ағлағаныныц себебин бир-бир бәйан әйлеп, адамларға қарап бир сөз айтты:
— Әй, йаранлар, мусылманлар,
Мен бул зар учын йығлармен,
Дил ҳамразым, жан йолдашым,
Сәўер йар учын йығлармен.

Қанду-шәкер ләби баллы,
Зәнәхданлы йүзи қаллы,
Кирпиги оқ ҳәм кәманлы,
Сәўер йар ушын йығлармен.

Көрсем хылўетте хулқы хош,
Мен бир ғәрибмен көнди бош,
Дәрди жаным дәрйайы жош,
Шаҳсәнем учын йығлармен.
I
Ярдын өтип кетмек олмас,
Хунабалар йутмас олмас,
Қызыл гүлни сатмақ олмас,
Қарыйдар ушын йығлармен.

Йигитлер айтмац бу сөзни,
Гирйан етем екки көзди,
Шаҳсәнем Шаҳ Аббас қызы,
Шаҳсәнем ушын йығлармен.

Мәй ичерлер голы-толы,
Шөйләдур ашыкдық йолы,
Досты-йарлар көбдур ўәли,
Ўападар учын йығлармен.

Үстиниздиц йолым тушиб,
Келдим нәсийбәм йетишиб,
Ғәриб дер, өртенип пишиб,
Аҳу-зар учун йығлармен.

Аныц учын чеккен аҳым,
Көзим йашыдур гуўаҳым,
Куда қошқан баш ҳәмраҳым,
Шаҳсәнем ушын йығлармен.

Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам еткендин соц ол мәрекениц адамлары айттылар:
— Сен бойлә ағлама, бу үлкеде көнлиннин қәлеген қызы болса, саца алып берурмиз, — дедилер.
Анда Ғәрибниц қәҳри келип, олтурған адамларға қарап бир сөз айтты:
Йандурды жанымны, йақты бағрымны,
Жанға жапа ошбу сөзлериц сениц,
Пәрий-пәйкер дәркар емес ҳеш бири,
Отқа йансын гүлли қызларыц сениц.

Йигитлер, Сәнемсиз сазьщ керекмес,
Бүлбил сипет хош ҳаўазыц керекмес,
Маца паслы бахар, йазыц керекмес,
Зимистанға дөнсин йазларыц сениц.

Ышқым заҳыр олды халқым, елиме,
Шум рақиблар түшмиш мениц йолыма,
Көзлеримдин аққан қанлы селиме,
Ғарқылдашып гезер ғазларын сенин.

Турман бийўапаныц сүҳбет сазына,
Кулақ салман ғайры йарньщ разына,
Ш аҳсәнемнин бир доланған назына,
Йетә билмес ошбу қызларыц сениц.

Шаҳсәнемдин ғайры йарны нәйлерем,
Мен ашығам, ҳәзер етмен өлимдин,
Сәнемжансыз әхд-әўладны нәйлерем,
Мен бүлбилем, пәрўаз етмен гүлимдин,
Йүзи гүлгүн пәрийзатны нәйлерем,
Әйлемец нәсийҳәт, қоймац йолымдын,
Бийкар эрур ошбу сөзлерин сениц.
Тутьимас бу айтқан сөзлерин сениц.
Әлқысса, Ғәрип бу сөзни тамам еткендин соц мәрекедеги жәм болған адамлар:
— Ҳайрән ўә әпарин бу йигитке, шын ашық эркән, муца ҳеш сөз суд етмес, ҳәр сөзи найза йанды
жанындын өтер, өзи саҳиби ақыл эркән, — деб Ғәрибке рухсат берип йибердилер.
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Әй, Ғәриб, Ш аҳсәнемниц йанындағы Ақша йарымны излеп Дийарбәкирге барурмен, йетти
йылны ўәде йетип кетип эрдим. Ҳәлан он йекки йыл болубтүоуо сен мунда не ишлеп йүрерсец?
— деди.
Анда Ғәриб айтты:
— Мен Шаҳ Аббас зулмындын қачып чықып Бағдадқа бардым. Анда бир ай болдым Бағлалта
турмаи, ҳәзир мунда келдим. Сен Дийарбәкирге кетмекчи болсац, мениц а р з ^ ҳ а л ы ^ ы ^ Ш ^ ә н е м
иарымға аитқыл, - деп, зар-зар, чун әбри-неубеҳәр йығлап, Әзберхожаға қарап Ғ е р и п Т р сез а й Г
— Хожам, барсац Сәнемге, бәйан ет арзы-ҳалым,
Толды көзлерим нәмге, кетти тәндин мәжалым,
Түшип дады пәрйада, кәйиш көрип зийада,
Бардым шәҳри Бағдада, Сәнемдедур қыйалым.
Бағдатта бир ай болдым, қайғу ҳәсиретке толдым,
Келдим, саца қошылдым, билсец, ошбудур ҳалым.
Бағырханам сайрабдур, ҳижир отыға кәбабдур,
Билсец хожам, харабдур йарсыз ҳалы-аҳўалым.
Ҳәр күним айдек өтер, ҳәрдайым йылға йетер,
Иыл өткүнче көп кәтер, бултурур маҳы-салым,
Өзгени көзге илмен, мен анысыз ойнап-күлмен,
Сәнемдин өзгени билмен, қачан болур ўисалым.
Кесип бағрым дағлармен, йар ўисалын сорағлармен,
Мудам күлмей ағлармен, бугилди қәдди далым,
Ғәриб келди зибана, рәҳим йет аҳу-пығана,
Барсац Шаҳсәнем жана, бәйан әйле бу ҳалым.
п
РИб бу СӨЗНИ тамам ®ткендин сон Әзберхожа Ғәриб билән хошлашьш йолға раўана
олды. Бир неше күнлер иол иүрип Дииарбәкирге дақьш болды. Көчә билән йүрип, нечә тахтабәнт
дүканлардын өтип, ҳеч иерде иркилмей, Ш аҳсәнемнин көшкинин астына саўдагер сипет болып ҳәр
түрли маталарны иазып, саўда еткен киши болып олтурды. Максети: Ш аҳсәнем билә Акша көшки
үстинен көрип мени таныр. Ҳәр нечик йарымныц хабарын бул баҳана билән билейин, деп олтурды
Ащпа бирлә Шаҳсәнем төменте қарап қөрсе, көшки астында бир адам дүкан ачып о л т у р у б С
Шаҳсәнем иақшы-иақшы нәзер етип көрсе, Әзберхожаньщ өзитурур. Шул ҳалда Шаҳсәнемжан
Ақшаға қарап сүйинши сорап бир сөз айтты:
— Бер сүйинши, Ақша апа,
Йарыц олтур ол арада,
Сени истеп йарьщ келмиш.
Өткен күнни салма йада,
Емди сүргил заўкы-сапа,
Ақша, йеттиц сен мурада,
Излеп ўападарыц келмиш.
Сүйикли дилдарыц келмиш.
Ҳәлепшырўандын сорағлап,
Ҳижир отыға бағрын дағлап,
Матам тутып, қанлар ағлап,
Чеккен аҳыў-зарыц келмиш.
Қошьшурсен сәўер йара,
Бойьщ түзет, зүлпин тара,
Элтиб өзиц сал базара,
Алур қарыйдарыц келмиш.
Көшким астында олтурыб,
Көцлинди ғамға толтырыб,
Сен себепли дүкан курыб,
Қызыклы базарыц келмиш.

Ушлап қолына сийму-зәр,
Көшк астында дүкан дүзер,
Сениц чун болуп саўдагер,
Излеп гириптарыц келмиш.
Сендин болып хабардарлы,
Үстинде дүкан базарлы,
Муўзайы башы дәстарлы,
Излеп ўападарыц келмиш.
Алып матайын дәстине,
Сени көрмекнин қастына,
Баҳана шул көшк астына,
Сени истеп йарьщ келмиш.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Шаҳсәнем дер, Ақшажаным,
Ҳәм сырдашым, қәдирданым,
Ҳәм мунисим, меҳрибаным,
Сениц қарыйдарьщ келмиш.
Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзни тамам етип, Ақшаны бир пинҳан жайда йашырып қойып, бир
кәнизни буйырды:
— Бар, шул дүкан ачып олтурған хожаны мунда алып кел, — деп.
Д әрҳәл ол кән и з барып, «Ш аҳсәнемнин әмри» деп, Әзберхожаны ы хтийарына қоймай
йүкирттирип-йорттырып алып келди. Анда Шаҳсәнем айтты:
Әй, бәзирген, сен көшк астында не учун дүкан йазарсан, өзге базарларда сата билмедицму,
әгер баҳанаға келген болсац, растьщны айт, әгер растьщны айтмасац, сени мьщ пара қылдырсам
керек, — деб ғәзеп алуд болды.
Ол ҳалда Әзберхожаньщ хуўшы башыдын учып, ҳәмде растынан келип, Шаҳсәнемге қарап «менин,
излегеним Гулниҳал эрди» деп, Әзберхожа бир сөз айтты:
Шул йарньщ ышгд»шда өртенип йанам,
— Ҳәлепдин чықмышам бир йар йитирип,
Ошол йарым аты Гулниҳал эрди.
Ошол йарым аты Гулниҳал эрди,
Себеп шулдур, мунда келдим ахтарып,
Шаҳ Аббас йарымны қызым демишлер,
Сорсақ, йарым аты Гулниҳал эрди.
Сәнемге қошылып ҳәмра эмишлер,
«Ақша келин» демек не йаман ишлер,
Матайымны йазып базара салдым,
Менин йарым аты Гулниҳал эрди.
Йар ҳәўеси учун бәзиргән олдым,
Баҳана әйлеп көшкин астына келдим,
Бу дәрдисәр ҳалым эйлесем дәптер,
Менин истегеним Гулниҳал эрди.
Өзин шаҳзадасан бу елге сәрўер,
Ақшаны инам ет бизге мийассәр,
Ҳәлепдин чықмышам ешитип шунда,
Мақсудым-мурадым Гулниҳал эрди.
Адтмыш күн йол йүрип йетиштим мунда,
Йар сорағын алдым Сәнем көшкинде,
Әзберхожа деген бәзиргән олдым,
Менин йарым аты Гулниҳал эрди.
Мен сана билиндим хуб меҳман олдым,
Сәнемжан, йар ушын сәргәрдан олдым,
Йарымны йитирип сәргәрдан менәм,
Мана жапа салған Гулниҳал эрди.
Алтындын түзетмиш көшкини Сәнем,
Әлқысса, Әзберхожа бу сөзни тамам еткеннен сон Шаҳсәнем тәбәссум билә сөзлеп айтты:
Әй, хожам, мен сизге қәҳр етмесмен, әмма қәҳр етмек болып эрдим, сен меҳманлығьщны бәйан
еттин, эмди гунаҳьщны өттим. Йәне ҳәм қәўетерин жәм болсын, истеген йарын не йерде болса,
тапыб берермен, сен Ҳәлепшырўаннан келген болсан, бизин Ғәрибтен хабар билермусен? — деди.
Анда Әзберхожа айтты:
— Әй, Шаҳсәнемжан, мен Дийарбәкирге йүрер болып турғанымда Ғәрип алдымдын чықып, мана
арзы-ҳалыны бәйан етип, сана ҳәм көп саламлар айтты, — деди.
Анда Шаҳсәнемжан Әзберхожадан Ғәрибни сорап, Әзберхожа жаўап берип, еккиси бир йағлыбәҳәр айттылар:
Шаҳсәнем:
- Сөзле, әй, базирғен, қайдын келурсен?
Көрсен-билсен Ғәрибжандын хабар бер,
Растын дегил, йоқса, хожам, өлерсен,
Көрсен-билсен Гәрипжандын хабар бер.

Әзберхожа:
— Мен чыққанда Ғәриб Ҳәлепде эрди,
Сенин учын ол ҳәм тәлепте эрди,
Зинҳарлап саламын айтып йиберди,
Сабыр әйле Шаҳсәнем, келур Ғәрибин*

Әзберхожа:
— Қылмышым не болды? Недур гүнаҳым?
Сабыр әйле Шаҳсәнем, келур Ғәрибин,
Мәсгеним айтайын: Ҳәлепдур жайым,
Сабыр әйле Шаҳсәнем, келур Гәрибин*

Шаҳсәнем:
— Ҳәлепшырўан барсан, болалы йолдаш,
Көзимдин ақтырдым қан орныға йаш,
Кдбул еткил хожам, болалы ғардаш,
Көрсен-билсен, Ғәрибжандын хабар бер.

Шаҳсәнем:
— Ол кеткели ишим аҳ билән ўайда,
Бийкар аҳ әйлемегимдин не пайда?
Мен билмен Ғәрибнин йүдигин қайда,
Көрсен-билсен, Гәрибжандын хабар бер.

Әзберхожа:
— Бизин елге кетсен, атаныз билер,
Ҳүким етер, беглери қутқармас, алар,
Бизге шум өлимнин иснаты қалар,
Сабыр әйле Шаҳсәнем, келур Гәрибин.
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Шахсәнем:
Шунқар қушым, қаршығамны алдырдым,
Ғаўғасына йүрек-бағрым тилдирдим,
Қызыл йүзим зағпәр киби солдырдым,
Көрсец-билсен Ғәрибжандын хабар бер.

Әзберхожа:
— И арықны ц көцлинде дағы-ҳижирандур
Сениц ушын иши аху-пығандур,
Өлди деп ғам йеме, йарыц амандур,
Сабыр әйле Ш аҳсәнем, келур Ғәрибиц.

Әзберхожа:
Ол ҳәм әхдин бир ықрарға бағлайдур,
Сенид ушын йүрек-бағрын дағлайдур,
Кеше-күндиз аҳ шегибан йығлайдур,
Сабыр әйле Ш аҳсәнем, келур Ғәрибиқ.

Шаҳсәнем:
— Ш аҳсәнем дер, пәлек айра салдыму,
Иа, билмен, йарымныц көнди қалдыму,
Иа Ғәрибжан мунда келмес болдыму,
Көрсец-билсец Ғәрибжандын хабар бер.

Шаҳсәнем:
— Иа бир йат үлкеде сайыл болдыму,
Иа бир бийўапаға көцил бердиму,
Иа әжели йетип йарым өлдиму,
Көрсец-билсец Ғәрибжандыц хабар бер.

Әзберхожа:
— Әзбер айтур, йарыц жәпа шеккендур,
Көзлериндин қанлы йашын төккендур,
Сапар әйлеп йаки мунда чыкқандур,
Сабыр әйле Ш аҳсәнем, келур Ғәрибиц.

а й т ^ ы ^ 1003’ ӘзберХОЖа биЛӘН Шахсәнем саўал-жаўапларны айтышыб болғандын кейин Әзберхожа
а п ~ Ә й’ ШаҲ^пНем’ Ғәрибин сағдУР’ сени1[ ушьш ҳижранда турур. «Дийарбәкирге барсан менин
т1% п Т е Г м 1 л Г м Не Г * * * * * ЗИНҲӘрЛЗП Қальт эрди' Ме™ « эмди
йарым кәне, йарьщнь,
1 я т п !1 Т и
менин көнлимни хош етип эрдициз, - деп Акша йарын сорап Шаҳсәнемге
қарап, көздин қәтре-қәтре иаш төгип Әзберхожа бир сөз айтты:
— Тапылур деб хош еттициз көцлимни,
Қәни мениц сәўер йарым, Сәнемжан,
Истеп келдим чекип рәнжи әлемни,
Қәни менин сәўер йарым, Сәнемжан?
Ашықма, табылур дединиз бизге,
Йалған сөзлемесдей инандым сизге,
Иарым не себепдин көринмес көзге,
Қәни мениц диләпкарым, Сәнемжан?
Истеп көре алмадым йарым қарасын,
Ким билур сийнемниц пинҳан йарасын,
Көзлейурмен кәнизлернин арасын,
Көрә билмен, қәни йарым, Сәнемжан?
Йа мунда келмәсдек қәсте болдыму,
Йа бир өзге йерде, йоқса өлдиму,
Йа болмаса өзге билән болдыму,
Растын сөзле, қәни йарым, Сәнемжан?

Йа имтихан әйлеп, еттициз ҳәйран,
М ен аны көре алмай, көцлимдур ўәйран,
Көб ҳәйран әйлемей, әйлениз бәйан,
Қайда болур мениц йарым, Сәнемжан?
Ярымны көрмесем, тапманам ҳийле,
Растын айтьщ, ҳәйран етмециз бойлә,
Иа өлик, йа тирик хабарын әйле,
Барму, йоқму менин йарым, Сәнемжан?
Көзимге көринмес ол сәўер йарым,
Әлимдин кетипдур гүлли ыхтийарым,
Көрмегунше йоктур сабру-қарарым,
Сабрым алған қәни йарым, Сәнемжан?
Мен билменем сәўер йарныц ҳалыны,
Келип көре алмадым қәдди-далыны,
Әзбер тәрк әйлейур дүнйа-малыны,
Тайын билгил, қәни йарым, Сәнемжан?

^^ы^ ЛҚЬ' ССа’ Әзберхожа бу сөзни ЙҮ3 мыц әрман билән айтып турған ҳалда, Ш аҳсәнем билән
кәнизлер бирден қаҳ-қаҳ урып күлиштилер ўә йәне айтурлар:
- Әи, хожам, карыйдар эркәнсиз, меҳнәтициз күйгендур, сен қайда, Ақша қайда әййам сенлин
үмитин үзип, башқа биреўге берип йибердик, бу йыл он еки йыл болубдур, саца йар керек болса
сопапсан
ЭРДИИ’ ҲӘЛИ өзирний ,[айдалы саЎДац ушын келип йарьщны бийганаўар
сорарсан, саца Гүлниҳал иоқтурур, — деб сәрзәниш қылдылар.
м.)т,^ НЛа Әзберхожа бу сөзлерни йешитип ҳуўшы башьщын учып, тәниге титретме пайда болуб
изтирабқа түшә берди. Шул ҳалда Ш аҳсәнем айтты:
^ ’
— Әй, хожам, раст ашық эркәнсен, йарыцны тапыб берсем не берерсен7 — деди
Анда Әзберхожаныц тәниге қайтадын жан кирип:
г - Әи’ ШаХСӘНСМЖаН’ ° гер йаРымны тапыб берсен, көнлицнин қәлеген затыны берейин - деб
бШШП' ° Л

ЎӨДеНИ 6Э^ Р е™ ей ’
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Әзберхожа:
— Қәр не десен алғыл көнил барынча,
Миннетдарәм, тапыб бергил йарымны,
Мени бойлә көрип таҳат қылғунча,
Миннетдарәм, тапыб бергил йарымны.
Шаҳсәнем:
— Менин мақсетимни өзин билмесен,
Ҳәйран етем, тапыб бермен йарьщны,
Менин бир мақсетли ишим қылмасан,
Гирйан қылам, тапыб бермен йарынны.
Әзберхожа:
— Бу ишдин жаныма салмағыл ҳижран,
Башына үгрилсин дәўлетли заман,
Мақсетинни худа берсин, Сәнемжан,
Миннетдарәм, тапыб бергил йарымны.
Шаҳсәнем:
— Әлбетте, мақсетке худа йеткерур,
Эрк өзинде, ҳәр не қылса ол қылур,
Көнлимде бир зәрре мақсет иш эрур,
Ол болмаса, тапыб бермен йарьщны.
Әзберхожа:
— Бойлә Сәнем хараб етмегил ҳалым,
Көрип рәҳим әйлегил бу қәдди-далым,
Зәр-зийўәр берейин ҳәм дүнйа-малым,
Миннетдарәм, тапыб бергил йарымны.

Өзберхожа:
— Ақызма, Сәнемжан, көзимдин йашым,
Бергил тапыб мириўетли йолдашым,
Сәнем, ешикинде кул болсын башым,
Қулын болам, тапыб бергил йарымны.
Шаҳсәнем:
— Хожам, бу сөзине ҳеш көцлим толмас,
Бу сөз билән сәўер йарын табылмас,
Пайғамбәр әўладын кул етмек болмас,
Бу сөз билән тапыб бермен йарьщны.
Әзберхожа:
— Дүнйа-малым берсем, оны алмассан,
Кул боларам десем, қабул қылмассан,
Йарым тапыб бериб көндим алмассан,
Көнлим алып, тапыб бергил йарымны.
Шаҳсәнем:
— Мен нечук етермен көнил хошынны,
Кул қыларсен хожазада башьщны,
Сөз айтурсан ҳәнуз билмей ишинни,
Бул сөз билән тапыб бермен йарьщны.
Әзберхожа:
— Менҳа нечик көнил хошьщ билейин.
Сөзим хош алмасан, не иш қылайын,
Әзбер айтур, йарьщ алып келейин,
Миннетдарәм, тапыб бергил йарымны.

Шаҳсәнем:
Шаҳсәнем:
— Сәнем айтур, әўел айтсан бу сөзни,
— Дүнйа-мал дегениц бисйары-бисйар,
Йарын тапыб, хошўақыт етердим сизни,
Зәри-зийўәр менде көбдур бийшумар,
Алып кел Ғәрибни, шад әйле бизни,
Маца сениц сийму-зәриц не дәркар?
Мен ҳәм шад әйлейин берип йарыцны.
Бу сөз билән тапыб бермен йарыцны.
Әлқысса бул саўалы-жаўабларны айтышыб болғандын соц Әзберхожанын Шахсәнемге «иарыцны
тапыб алып келейин» деген сөзиге Шаҳсәнем хошўахт, хуррам болып пәриад кылды:
— Әй Акдна апа! Тез келгил, йарыц ҳәлек болмаға йақын йетиб тур, — деди.
Ол хавда Акшаныц өзи ҳәм бийсабыр-бийқарар болып, бийсебеп шыкмаға уйалып турып эрди.
Пинхам жайдан доланып, сәвдана-мәстана айағын иба билән басып, йүз мыц жилуа, мыц шииуә
билә Әзберхожаны йандырып өртемек болуп:
— Бу тарийка әхди билән ҳәргиз көришмен, — деп йүз дөндирип турды.
Анда Шаҳсәнемжан тәўелле қылып:
— Йарнын өзи миннетдар болып излеп келгени машукнын мурадыға еткенитурур, иарыцн ц
көцлин кавдырма, турып көришгил, - деб, Гулниҳалны айландырып Әзберхожа билән көриштирип
бул хәм әдеп-икрам билән сорашып болғандын сон, еккисин бир ҳәли жаиға узатып, бир-бири н
Уисалыға йетишиб, мурад ҳасыл болдылар.
Әлғәрез, арадын бир неше күн өтги. Әзберхожа хэм саўдасын бигкерип, Акша иарын алып
Ҳәлепшырўанға кайтар болды. Шул арада шах Аббас хан Шахсәнемни Шахўәлетке бермек болып
киши йиберди:
— Шаҳсәнем қызым Шаҳўәлетни кабул қылсын, — деб.
Анда Шаҳсәнем қабул йетмей десе, атасына напәрманлық болур, әгер кабул иеттим десе, көнди
Шаҳўәлетке ҳәргиз кайыл эрмес. Ахыр нәйлаж болып жаўап берди.
_ Шахўәлет етги ай, етги күн той берсин, анда кабул етурмен ўә әгер етги аи етги аи етги күн
той бермесе, мен ҳәм қабул етмесмен, — деди.
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Хожам, бәйан әйле ошбу ҳалымны,
Мендин салам дегил, келсин Ғәрибим.
Ғам болуб бүкилмиш бу қәдди-далым,
Айтғыл, салам дегил, келсин Ғәрибим.

Ҳаўызлар қаздырып қәддин толтырдым,
Ғуншалықта қызыл йүзим солдырдым,
Ғәриб ушын зәрли төшек салдырдым,
Мендин салам дегил, келсин Ғәрибим.

Бәзиргән хожасы, М әкке хажысы,
Зәҳрге меггзер талхы ағзым ажысы,
Ағламактын көр болыпдур ажасы,
Барсад салам дегил, келсин Ғәрибим.

Тапшырған саламым, хожамыз, сизге,
Болар охшар йардыц йолымыз өзге,
Етти ай, етти күн той берер бизге,
Той өтместен бурын келсин Ғәрибим.

Бәзиргән хожасы йүкин бағлады,
Ярға салам айтып Сәнем йығлады,
Алтмыш күнлик йолны үч күн чағлады.
Мендин салам дегил, келсин Ғәрибим.

Етти ай, етти күн тойымны берип,
Алмақ болды айтқан шәртим питкерип,
Шул той өтмес бурын келмесе Ғәриб,
Дийдар көришмек йоқ, билсин Ғәрибим.

Атам-анам пәрманыны тутмадым,
Ғәриб дейиб өзге йарға кетмедим,
Шаҳўәлетни ҳәргиз қабул етмедим,
Барсан салам дегил, келсин Ғәрибим.

Қыйаматлық ағам, хожам дийәйин,
Айралық дағына та ки күйейин,
Гулниҳалдек сәўер йарьщ берейин,
Зинҳар-зинҳар хожам, келсин Ғәрибим.

Кетен көйлегимни гүлге сердилер,
Бағым ичире кызыл гүлим тердилер,
Бизни қоймай Шәҳўәлетке бердилер,
Барсан салам дегил, келсин Ғәрибим.

Ғәриб:
— Сәрице дөнейин гүл жүзли хожам,
Хожам, менин йарым сен нечук көрдиц?
Ҳижран оты өртер күндизим-кечәм,
Хожам, мениц йарым сен нечук көрдиц?
Әзберхожа:
— Сениц ушын Шаҳсәнем ағлап йүрипдур.
Айралықта рәнжи меҳнәт көрипдур,
Бийықтыйар Шаҳўәлетке берипдур,
Мен сениц йарыцны шәйләче көрдим.
Ғәриб:
Хожам, алдамағыл йалған сөз билән,
Бойлә эрмес йар ўәдеси биз билән,
Шаҳўәлетке бергенини көз билән,
Көрдицизму, хожам, сен нечук көрдиц?

Бир түшсе йүзиме йарымньщ йүзи,
Көрмесин, көр болсын рақибнип көзи,
Шаҳсәнем йығлады Шаҳ Аббас қызы,
Барсац
салам дегил, келсин Г
Ғәрибим.
‘
орғшИМ.

Әзберхожа:
Шаҳсәнем қыз Ғәриб йарым бар дейиб,
Ықгыйар берген йоқ өртенип-күйиб,
Шаҳўәлетке ҳәргиз барманам дейиб,
Ғәриб деб аҳ шегер, шөйлечә көрдим.
Ғәриб:
— Иарымдур Ш аҳсәнем, әзийздур башы,
Айралықга йоктур бир көцил хошы,
Хошму, нахош, нешик эркән рәўиши,
Сен мениц йарымны қалайша көрдин?
Әзберхожа:
— Ш аҳсәнемниц сенсиз ҳижр илә дағы,
Арзыўы жәмалыц көрсе бул дағы,
Ол шәҳри ўәлайат бәрчеси йағы,
Ҳәмийше хылўетте шөйлечә көрдим.
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Ғәриб:
— Пәрўаз йетип бизниц елге йүрдинму?
Тәр ашылған таза гүлин тердицму?
Йа бир кечә, хожам, дәўран сүрдицму?
Хожам, мениц йарым сен нечук көрдин?

Әзберхожа:
— Сәнемге йетипдур ышқныц ҳаўасы,
Йардын айрылыбан бардур ызасы,
Кийгени аладур, мәш кин либасы,
Мен сениц йарыцны шөйлечә көрдим.

Әзберхожа:
— Бир кәнизни елчи қылып араға,
Чарлатды көшкине алып бармаға,
Бизни кыйамәтлик окынды аға,
Сәнем синдим болды, шөйлечә көрдим.

Ғәриб:
— Шығадурму әйўанына, көшкине,
Бойын түзеп аўд-әнбар мүшкине,
Баш қойыпму Ш ахўәлетниц ышқына,
Сен мениц йарымны қалайша көрдиц?

Ғәриб:
— Дағы-ҳәсирет қойдыц көндим ичинде,
Мүшки-әнбер йарныц сийа сачында,
Мениц йарым етти пәрде ичинде,
Шул тарийқа йарым, сен нечук көрдиц?

Әзберхожа:
— Ағыў ичер Сәнем сениц ҳижриндин,
Шаҳўәлет бағыныц термей гүлиндин,
Үш күни қалыпдур етти айындын,
Мен сениц йарыцны шөйлечә көрдим.

Әзберхожа:
— Қыйамәтлик синдиц болайын деди,
Қуданы ортаға салайын деди,
Ғәрибни келтиргил, көрейин деди,
Мен сениц йарыцны шөйлечә көрдим.

Ғәриб:
— Гулжамал синлимдур, ол бажым анам,
Ғәриб Ш аҳсәнем деп өртенип йанам,
Ҳижран зәҳрин йутыб мен бүгин қанам,
Бәйан әйле, йарымны сен нечук көрдиц?

Ғәриб:
— Йар ала кийипму йоқса қаралар,
Қанжар алып йүрек-бағрым паралар,
Бизге ҳарам болды йары-жоралар,
Сен мениц йарымны калайша көрдиц?

Әзберхожа:
77 ^зберхожа айтур, ошбу саўалдур,
Қаитагөр, Ғәрибжан, айни мәҳәлдур,
^ары м келмеди деп Сәнем бийҳалдур,
нтизардур сана, шөйлечә көрдим.

Әлқысса, бу саўал-жуўабларны айтышыб болғандын соц Әзберхожа Ғәрибке Ш аҳсәнемниц
башындағы саўдаларны бир-бир бәйан етип айтты:
- Әй, Ғәрибжан, әгер сен шул той өтмес бурын бармасац, Ш аҳсәнем өзин ҳәлак қылар. Дийдарын
көрә билмей бийнесип болып қаларсац. Мен сени алып бармаға ўәде қылдым, өзим билән бирге
алып кетермен, — деди.
Ацда Ғәриб айтты:
Әй, хожам, мен Ҳәлепшырўанда етти йыл болып, бир нечә адамлар билән йар-дост болдым,
алар билән хошлашьш келейин, сен йол үстиндеги Султанытәбрийз әўлийаныц йанына барып турғыл.
Мен ҳәм тез йетишермен, деп, Әзберхожадын айрылып, өзи қайтып келип, йар-достларын йығнап
Бабанийаз каразбандын рухсат тилеп: — Маца Ш аҳсәнем йарымдын хабар келди, Дийарбәкирге
кетермен, — деб, Ғәриб бир сөз айтты:
— Мен кетерем Дийарбәкир елине,
Кетер болдым, жан еллерим, хош қалыц.
Бүлбил болып қонам йарныц гүлине,
Кетер болдым, қарындашлар, хош қалын

Етти йылдур мунда ўатан тутыпман,
Сәнемжан деп өзим отқа урыпман,
Ҳәр йана телмирип қанлар йутупман,
Көнил берген досты-йарым, хош қалыц

Бизә мунда мәрҳәматлар қылғанлар,
Пәрийшан ҳалыма нәзер салғанлар,
Мениц билән қаўмы-ғардаш болғанлар,
Кетер болдым, қәдирданлар, хош қалыц.

Емди мен кечмишем йоқы-барымдын,
Көргеғшер йығлашур аху-зарымдын,
Шу күн хабар келди сәўер йарымдын,
Кетер болдым, жан еллерим, хош қалыц.

Сәйир әйлейуб гездим қышы-йазлары,
Қарындашдек билур эрдим сизләри,
Ҳәлепшырўан қара көзли қызлары,
Кетер болдым, қарындашлар, хош қалыц.

Ғәриб айтар: рухсат бериц, кетурмен,
Пәрўаз йетип йар йанына йетурмен,
Йарым билән заўқы-сапа қылурмен,
Кетер болдым, қәдирданлар, хош қалық.

Әлқысса, Ғәриб бу сөзни айтып болды. Шул арада бир нанбайныц қызы бар эрди, Ғәрибке
18— Қарақалпак фольклоры
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ғайыбана ашық эрди. Ғәрибнин раст кетерин билип, жаныға от түшиб, йығламақ бирлә бола беоли
Анда Ғәриб ол қызға қараб, көцлини алып бир сөз айтгы:
РДИ'
— Мен саца дийәйин, гүл йүзли дилбар
Саца көцил берсем, анда йар йығлар,
Алыпсен сабрымны сен пәрий-пәйкер,
Саца көцил берсем, анда йар йығлар.

Йығлап бойлә, етме аҳу-нәдамәт,
Бу қайғу-кулпетте болма даўамәт,
Қылмасынлар рақибларыц мәламат,
Саца көцил берсем, анда йар йығлар.

Ҳәсирет оты бирлә жаным дағлаған,
Ышқ риштеси бирлә белин бағлаған,
Етти йылдур йолға қараб йығлаған,
Саца көцил, берсем анда йар йығлар.

Сийа зулпыц көп пәрийшан қылмағыл,
Өз-өзицни бойлә ҳәйран қылмағыл,
Келгил йарым, чәшми-гирйан қылмағыл,
Саца көцил берсем, анда йар йығлар.

Бойныц буруб, бизни мәлул қылмағыл,
Ышқ қанжары билән бағрым тилмегил,
Өзиц Ләйли, бизни Мәжнун қылмағыл,
Саца көцил берсем, анда йар йығлар.

Ғәриб дерлер, шын ашықныц өзидур,
Жаным алған шум рақибниц сөзидур,
Мениц йарым шаҳ Аббасныц қызыдур,
Саца көнил берсем, «анда
йар гипглаи.
йығлар.
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Өлқысса, Ғәриб ол қызға бу сөзни айтыб көндин алып, ҳәмме йар-дослардын рухсат алыг
хошласып, иолға рауана болды. Әмма бу Ҳәлепшырўанда Ашықы-чын деген бир баба бар эрди
Етги „ьиды н 6ер„ Ғерибни кермекхе арзы» эрдн. Асла кере бшшей йурур эрди Шуд Ғ э р Г е
елине каитар эмиш деген хабарны йешитиб, Ғэрибннн йолынын устинде олтуруб эрди Эрсэ Ғэои(
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Ашықы-чын:
Әзм етип чықмышам халыц билмеге,
Сорасам, жан балам, қайда барурсен?
Мунис ҳәмдемиц йоқ, бир өзиц йекке,
Сорасам, жан балам, қайда барурсен?
Ғәриб:
Нийетимдур Дийарбәкир елинде,
Баба, қойабер, Сәнемжана бараман,
Мени көб еглеме, жаўабқа тутма,
Әглемегил, Сәнемжана бараман.
Ашықы-чын:
— Ашық болмас киши теци болмаса,
Иамулмаслар тоныц йеци болмаса,
Сенде ашықлықныц пәни болмаса,
Сорасам, жан балам, қайда барурсен?
Ғәриб:
— Дәнданыц төгилген, сақалыц акдур,
Мениц аҳ шектигим дәрди-пыракдур,
Баба, көб еглеме, йолым узакдур,
Егленмейин Сәнемжана бараман.
Ашықы-чын:
Мен сени йеглейиб сорармен саўал,
Ашық болсац, жаўаб бергил биймәлал,
Көцилдегин айтғыл, недур қыйлы-ҳал,
Сорасам, жан балам, қайда барурсен?
Ғәриб:
Бәўер әйле, баба, ацла бу сөзни,
Қыстанурам, бийкар йеглеме бизи,

» ™ . С ^ и Г а Эс Г с о Г

Йарымдур Шаҳсәнем, шаҳ Аббас қызы,
Қойбер баба, Сәнемжана бараман.
Ашықы-чын:
Сабыр әйлегил, мунша болма пештаб,
Мурад табалмассац өзицни қыйнаб,
Тайақ йерсец, балам, еглен, бер жаўаб,
Мунша қыстанурсен, қайда барурсен?
Ғәриб:
— Қолдан келмес ишни бийкар дийерсен,
Қаҳар әйлеп ғәзеп тонын кийерсен,
Жәдел етме бабам, тайақ йийерсен,
Баба, қойбер, Сәнемжана бараман.
Ашықы-чын:
— Жаныца түшипдур Сәнемниц ышқы,
Жош әйлер йүрекиц, ләблериц әшки,
Алтмыш күнлик йолдур Сәнемниц көшки,
Чакдамассен ҳалыц, қайда барурсен?
Ғәриб:
— Көндиме қәўетер әрман салурсен,
Суст әйлеп көндимниц жошын алурсен,
Алтмыш күнлик йол деб билмей қалурсен,
Егленмейин бир замана бараман.
Ашықы-чын:
— Ашықы-чын дерлер бабаныц атын,
Ҳақ тағала берсин жумле мурадын,
Ашық айдын дерлер бабац устадын,
Сорасам, жан балам, қайда барурсен?
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Ғәриб:
— М ени сорсан, бу мәкана келипмен,
Етти йылдур, бу үлкеде йүрипмен,

М ениц атым сорсан — ашык Ғәрибмен,
Қойбер баба, Сәнемжана бараман.

Әлқысса, бу саўал-жаўаблар тамам болғандын сон Ашықы-чын баба айтты:
—Сен шын ашық эркәнсец, мен сенин ҳал-аўҳалынды биддим, сен бул йерге ҳәмра билән келген
болсан, хәмра билән қайтғыл, әгер бир өзиц келген болсац, шул йеккелигиц билән кетгил, сен
ашықсан, иншаалла машуқьщға қошулырсен, алла йарыц болсын, — деб ақ пәтийҳа бериб Ғәриб
билән хошлашды. Эрсә Ғәриб Әзберхожаныц йаныға келип айтты:
— Әй, хожам, мен йолда бир бабаға йолықгым. Ол маца ўәсийат қылды тәнҳә кет деб. Сен өзиц
мендин бурын йолға раўана болғыл, — деб Әзберхожаны йолға салды.
Ғәрибнин өзи тәнҳә йолға түшиб, бир неше мәнзил-мәрайылларны тай кылып келур эрди. Йолы
бир бөлек аўылныц үстинен түшти. Бир неше хатунлар тандырға от йақып турған эркәнлер. Алар
Ғәрибни анча мусапыр көрип, йаныға чақырдылар, көрсе, Ғәрибниц колында дуўтары бар. Анда
хатунлар айтты:
— Яхшы йигит, қайда барурсен?
Ғәриб айтты:
— Дийарбәкирге барурмен.
Алар айтгы:
— Сен узақ йерге барур эркәнсен, бир дем сабыр әйле, нан пишсин, нан йеб, андын соц кетерсец,
бизлерге бир-екки ағыз саз етип, сөз айтыб бер, — деди.
Анда Ғәриб әжеп болур деб, әлине сазын алып, шул турған келин-хатунларны тәрип қылып бир
сөз айтты:
— Хоп келишибдур бойларыц,
Сәрўи илә нара мегземиш,
Гөззалларим, гүл йүзлериц,
Шуғласы айа мегземиш.

Сөзлеген шийрин сөзлерин,
Ж ан алур жәллад көзлерин,
Йүзимге түшкен йүзлерин,
Бир ш ийрин жана мегземиш

Көб гөззаллар мәйлис қурған,
Ҳәр ким бир иште олтурған,
Йүзлериц нуры барқ урған,
Маҳы-сәтдарға мегземиш.

Тоты сипет кәламларыц,
Бизге берген саламларыц,
Хоп бәрнадур әндамларыц,
Ж ан ичире жана мегземиш.

Бириц саўсан, бириц сүмбил,
Бириц тоты, бириц бүлбил,
Бириц лаладур, бириц гүл,
Зулплериц мара мегземиш.

Ҳәммелерин хубныц-хубы,
Көндимде йарныц мәтлубы,
Ҳәр бириц бирниц мәҳбубы,
Муҳаббат жана мегземиш.

Бириц шәкирт, бириц устад,
Ҳәммециз бирдек ҳасыл зад,
Кирпигиц оқ, көзиц жәллад,
Әжеп хунхара мегземиш.

Ж әм болғанмыш сырдашларыц,
Тилла шаҳана башларыц,
Сәнемдек қара қашларыц,
Әбриў кәмана мегземиш.

Ҳәмсүҳбет, ҳәмдем болышыц,
Акдымны ҳәйран кылышыц,
Ҳалымдын хабар алышыц,
Ш аҳсәнемжана мегземиш.

Ғәрибниц ошбу келиши,
Намаз пешин жәм болышы,
Мудам мен Ғәрибниц иши,
Аҳыў-пығана мегземиш.

Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам етиб эрди. Ж әм болған хатунлар Ғәрибдин бул сөзни ешитиб
ашығы-интизар болып Ғәрибке айттыылар:
— Әй, йакшы йигит, сен емди бизнин аўылдан кетме, ошбу қызларныц ичинде көндицниц
қәлеген кызын саца алып берермиз, — дедилер.
Анда Ғәрип айтты:
— Мен өз йарымға қошылмағанча өзге йарға көнил берә билмесмен, — деди.
Анда шул турған кызлар айтты:
— Сенин йарыц пәрийзад емесдур. Әгер адамзат болатурған болса, биздердин артық емесдур.
Әгер сәўер йарьщ бизлердин артык болса, аны тәрип етип бир-еки ағыз сөз айтғыл, көрейик, артық
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иери бзрмскен, болмаса сенин бу сөзин билән йибермесмиз - деди.
тымсал келтирип бир сөз^айттьк ’ КЬ,ЗЛарҒа ҚараП Шахсәнем йарын тәрип етип, бир неше йерлердин
— Ешикли, әйўанлы, бақчалы, бағлы,
Хоб әжеп жайлары бардур Сәнемнин,
Ашықны күйдирер гүлгүн жәмалы,
Иүзинде нышаны бардур Сәнемнин.

Дилбарым қолындын шарап ичмеге,
Тилладын кәсасы бардур Сәнемнин.
Йарымныц жан берур өликке сөзи,
Ҳеш кимге мегземес Сәнемнин өзи,
Күнде йүз жан алур қаш билән көзи,
Қан төккен ғамзеси бардур Сәнемнин.

Ағзы мәнилидур, қолы сазльщур,
Алғыр лаш ын қушлы бәҳәр базльщур,
Бағлы, сәрҳаўызлы, қуба ғазлыдур,
Қолында шунқары бардур Сәнемнин.

Жәмалы көргенни ҳәйран етмеге,
Кирпиги оқ эрур жандын өтмеге,
Көнлимнин қаласын ўәйран етмеге,
Қолында жүдасы бардур Сәнемниц.’

Гөззалдан көп болур гөззалньщ парқы,
Буларға йетишмес аларныц нырқы,
Атасы Шаҳ Аббас, пәлекниц чарқы,
Пәрийзат анасы бардур Сәнемниц.

Шаҳсәнем қыз деген мениц маҳымдур,
Хүсин ишинде султанымдур, шаҳымдур,
Ғәриб ашық дерлер, кублагәҳимдур.
Тилинде сәнасы
бардур ^әнемниц.
Сәнемниц.
^па^ы иардур

Мен рыйза йолында жандын кечмеге,
Ғамзеси оқына сийнем ачмаға

бир —
р к ш бар
Сәнемниц, — деди. Йәне бир сөзиндеПопмй я Аб6 пәлекниН шаРхьҒ пәрийзат анасы бардл
аларнын нырқы - деди ШуЛ с Л ш ё и б и Т еп н Г Л
^ б°ЛУР ^ . б у л а р ғ а й етиш ^
бардур Сәнемниц» деди. Өзи ҳәм илим оқыған "зым э ™
Ҳеш б™ т Г ^ '
<<СӘНаСЬ
болмады. Бул сөзи билән ҳәммемизге пәнт бепдм
Р «' Ҳ
6 Р тьшсалы бизлерге ухшад
- Бар, машукынызға
ЖӘ^ан’ зәнан_маРДанлар
Ғәрибке рухсат бердилер.
'
УД 4 иеткеисен, иарьщ өзице несип етсин, — дее

кЫЛ’

миндирип, көз апгьщ^^ща^ша Д и й ар^ к и рге^ еи д^ щ . ЙәнГоГатлы ай^ы -

ЧЫКЬШ’ атына

КӨР 6“
™ уртсе ачылур, - деп
барыр эрди, алдынан бир көш шықгы Көште био келин ^ ^ мәрданньщ РУЎ*лары эрди. Ғәриб йүрип
мегзер. йүришиц йарыма
МЫСаЛЫСаЛЛанЫП
Шаҳсенемге
„ М әстана дилбар, йүришид,
Иүришиц йарыма мегзер,
Тәмәнна әйлеп турышыц,
Турышыц йарыма мегзер.
Бүлбилем, қонам бағлара,
Чыдай билмен о дағлара,
° Дағлардын бу дағлара,
Чықыш ыц йарыма мегзер.
Қызыл гүлдек ачылышыц,
Бир бақышта жан алышыц,
М ениц ҳалымны билишиц,
Билишиц йарыма мегзер.
Сөзлеген шийрин сөзлериц,
Жан алур жәллад көзлериц,
Салланып йүрген назларыц,
Назларыц йарыма мегзер.
Аләмде йоқ сениц ҳүсниц,
Ж ан алмақга эрур қастыц,

Өлтирди бул чәшми-мәстиқ,
Көзлериц йарыма мегзер.
Қанду-набатдур сөзинде,
Ж әлләд оқыдур көзинде,
Сийа зулпыц ақ йүзинде,
Доланур, йарыма мегзер.
Көрип жанымны алышыц,
Жилўа билән қозғалышыц,
Ы шқ отын жана салышыц,
Мысалы йарыма мегзер.
Түгмеге мегзер башларыц,
Кәманға мегзер қашларыц,
Мүшки-әнбердур сашларыц,
Сашларыц йарыма мегзер.
Саллана бақып келишиц,
Жилўа билән наз қылышыц,
Иар, қаҳ-қаҳ урып күлишиц,
Күлишиц йарыма мегзер.
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Ғәрибни отқа йақышын,,
Тилладын ҳәйкел тақышьщ,

Ҳәр йана, йарым, бақышыц.
Бақышьщ йарыма мегзер.

Әлқысса, бу сөзни тамам еткен бәрабәринде ол көштеги келиннин адамлары Ғәрибни дәлидийўана пәҳим қылып, қәҳри келип, Ғәрибни ура башладылар. Либаслары пара-пара болып Ғәриб
бийшара ара-йерде тайақ еб, аўара болды. Қолындағы дуўтарын урып сындырдылар. Ғәриб өлим
ҳәлетинде аларньщ колыдын халас таўып, намазшамда өзинин үйине келди. Қараса, анасынын
көзи ағлай-ағлай көр болубдур. Синлиси Гулжамалньщ ҳәм ағламакдын екки көзи ажыз болыпдур.
Буларны көриб көнди бузылды. Өзинин дуўтары ҳәнуз үйинин төринде қазықга турған эркән. Ол
дуўтарны алып бир-екки нама шертти. Анасы бирлә синдиси Ғәрибнин чалған сазын уғлыньщ
чалғанына мегзетип, дәртлери қозғалып, ағламақ билән бола бердилер. Аларньщ ағлағаныға Ғәрип
өзин тоқтатып тура билмей айтты:
— Әй, мама, мен ҳәм сизлердин бетер мусапырлық чеккен ғәрипдурман. Сизлер ҳәм маца ухшаш
эркәнсизлер. Дәртлинин халын дәрткеш билур. Келиц, бирге йығлашалы, — деб анасына караб
бир сөз айтты:
— Ғариб болған көзсиз мама,
Сен йығла, мен ҳәм йығлайын,
Қулак сал аҳыў-налама,
Сен йығла, мен ҳәм йығлайын.

Ҳәлепшырўандын келурмен,
Пақыр-бийчара эрурмен,
Дәртли, мен дәртин билурмен,
Сен йығла, мен ҳәм йығлайын.

Йаш башында ғамлы болған,
Зар ағлап гүл киби солған,
Рәўшан көзинен айрылған,
Сен йығла, мен ҳәм йығлайын.

Баша игәм дәртни салды,
Малы-мүлким бәрше қалды,
Көне дәртлерим қоғзалды,
Сен йығла, мен ҳәм йығлайын.

Ғамда сарғарған гүл йүзи,
Ажыз болған екки көзи,
Мамажан, ағлаттыц бизи,
Сен йығла, мен ҳәм йығлайын.

Бириц мама, йашьщ толан,
Бирин йашта ғамда қалған.
Кошылышып менин билән,
Сен йығла, мен ҳәм йығлайын

Кайғулы, әлемли башы,
Селге мегзер көзиц йашы,
Ағла, Ғәрибниц ғардашы,
Сен йығла, мен ҳәм йығлайын.

Бириц уғлындын айрьшған,
Бириц ағандын айрьшған,
Көр болып меҳнәтте қалған,
Сен йығла, мен ҳәм йығлайын.

Йығласац көндим бузьшар,
Ғамныц дәптери йазьшар,
Дәртли ҳалын дәрткеш билер,
Сен йығла, мен ҳәм йығлайын.

Мусапыр дәрткешлик болур,
Зар ағлап налышлық болур,
Ғарры көзи йашлык болур,
Сен йығла, мен ҳәм йығлайын

Мен ҳәм мусапыр меҳнәтли,
Мен дайым ағлап йүрибмен,
Кдўмы ғардашсыз ҳәсиретли,
Дәрти меҳнат көп көрибмен,
Сен ҳәм дәртли, мен ҳәм дәртли,
Мен уғлындек бир ғәрибмен,
Сен йығла, мен ҳәм йығлайын.
Сен йығла, мен ҳәм йығлайын.
Әлкысса, Ғәриб бу сөзни тамам еткен ҳалда анасыныц көзи көрмесе ҳәм, тәни сезип, Ғәрибниц
аўазын уғлыныц аўазына мегзетиб, меҳри келип, көнлинде ўақтыхошлық пайда болып, Ғәрибниц
анасынын көнди бузылып бир сөз айтты:
— Йетти йылдур, мен уғлымдын айрылдым,
Ситем йетти дәртли көзиме мениц,
Айралык дағына өзимди салдым,
Қашан түшер йүзин йүзиме менищ

Сәнемнин бағынан баш алып кетти,
Сийнелер дәрт олып етти йыл өтти,
Сағ, бар болса, келер мүддети йетти,
Аўазыц ухшайдур қозыма мениц.

Сүҳбәтим тән болып, сазым кетибдур,
Ҳәм паслы-баҳарым, йазым кетибдур,
Көрер көзим, йалғыз уғлым кетибдур,
Аўазын ухшайдур уғлыма менин.

Айралыкдын солды гүл киби йүзим,
Зар ағлап көр болды бул екки көзим,
Белимниц қуўаты, уғлым, йалғузым,
Мегзейурсен Ғәриб уғлыма менин.
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Аўазьщ ешитип, сүйинди жаным,
Дизге қуўат келди, дәртке дәрманым,
Алғыр лашын қушым, шерим, арысланым
Әпғаньщ ухшайдур уғлыма мениц.

Ўалла аләм мениц уғлым эрурсен,
Меҳрим сүти келди сийнеме мениц.
Уғлыма мегзейур әпғаныц өзиц,
Шалған сазыц билә ҳәм айткан сөзиц,
Көзим йоқ көрмеге, танысам йүзиц,
Уғлымныц өзисен көндиме мениц.

Нешше йыллар зар ағладым сарғарып,
Қудадын тиледим ҳаққа йалбарып,
Етти йылғы кеткен йалғузым Ғәриб,
Мегзерсен шул Ғәриб уғлыма мениц.

Сен эрурсен Абаданныц перзенти,
Сөзлериц ешитип жаным емренди,
Қатып қалған емшегиме сүт енди,
Сен ^л
ухшарсен
Ғәриб уғлыма мениц
мениц.
ш а^сн Горио

Растын сөзле, балам, кдйдын келурсен?
Етти йылғы дәртке шыпа берурсен,
■

ке.оГ ош

« п » Да?а х а б ь ^ к

кечә ағасы Ғәрибни түшинде көргенин айтып и ш п я Р
ИН синлиси Түлжамал бийшара ошбу
олтырыб эрди. Шул көрген түшине бул иш макул кеа и Г г ^ Г ^ “ Т Т ’ КӨШШ Х0ШЎахт б°лып
хам
« д ан ы п . «бу й к гш ғэриб агамаТхш ар, * б У“
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— Анажан.
Анажан, йят\/пп*л\л
йатурдым бир аҳўал -----көриб,
Етги йылдын бери болмас хабары,
Еренлер кеддилер қашыма мениц,
Мегзейур
шул емеқдәшиме менин.
Ҳәлепдин бир жыға келдилер алып,
Пирлерим саныштылар башыма мениц.
Күйди жаным хижр отыға туташыб,
Ҳижранда
өртенип ҳәм акдым чашыб,
Бу күн пирлер ахўалыма енипдур,
Сүт
емишкен
бир емчекдин талашыб,
Шул көрген аҳуалым мениц болыпдур,
Ухшайдур
шул
карындашыма менин.'
Уаш1а аләм, йалғыз ағам келипдур,
Дәўлет қушы қонды башыма мениц.
Атам салып эрди йахшы имарат,
Тез йықылды, бизлер көрдик ҳақарат,
Көзим ажыз, көрә билмен гүл йүзин,
Бизлерде
қалмады ҳәргиз парағат,
Ағама ухшаттым сөзлеген сөзин,
Сен
здаиайсан
көдил хошыма мениц.
Хулқы-пеғлы мисли ағамныц өзин,
Ухшамышдур шункар қушыма мениц.
Ағамныц Шаҳсәнем сүйикли йары,
Сәнем көб қылмышдур аҳ билән зары,

Гүлжамал дер, зәрре көцил хошым йоқ,
Иығламақдын ғайры өзге ишим йоқ,
Сәўбетим, баҳарым, йазыў-қышым йоқ,
Сен ухшарсен иазыу-қышыма
йазыў-қь!шыма мениц.

бидцирсем, мени Ш аҳсәтөТиц^тойы на Т б Т р Г Г Т
” Г >Н ҒӘРИб ОЙланды: әгеР мен өзимни
дәртлерим қозғалур. АндЬщ сон ш Т ән Г м н Г н Т й Р’
^
болУРлаР- М енин ҳәм көне
- Әй. мама! М
^
Г
э
р
" Деб аНаСЫНЗ СЫр бермей
болдым, сазенде, гөйенде, суханўәрликни оғлынльгн
ҲәлепшыРЎанла иетти йыл ҳәмра
шултурур, - дебмамағакараб, м е н ҳ ә м у ғ л ы н й а н л ы г а п и Г Т а МСНИН аУазымньЩ ухшатыптурғаны
бир сөз айтты:
^
Н ИаЦЛЫ ғәРиб-биишараман деб, өзин билдирмей Ғәриб
— Қойбер, мама, өз йолыма,
— -мен дегилмен Ғәриб,
Мама,
Қулақ сал арзы-ҳалыма,
Мама, мен дегилмен Ғәриб.
Келдим Дийарбәкир елине,
Қонам Сәнемниц гүлине,
Мама, инансац сөзиме,
Мама, мен дегилмен Ғәриб.
Келдим неше тағдан ашып,
Ҳижр отыға йанып-пишип,

|ғ(1„ . ни „
„
Келдим мунда иолым түшип,
Мама, мен дегилмен Ғәриб.
Анажан, йүз кыйалдаман,
Ҳәсирет шегип әрмандаман.
Қәлендермен, дийўанаман,
Мама, мен дегилмен Ғәриб.
Етти йылдур жуда болдым,
Сәнем ушын гәда болдым,
Күйип-йаныб әда болдым,
Мама, мен дегилмен Ғәриб.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Мени бир заман әглеме,
Ғәриб дейиб көп йығлама,
Йүрек-бағрымны дағлама,
Мама, мен дегилмен Ғәриб.

Мен болам Ғәриб орнына,
Баш урам Сәнем дарына,
Арзыўым бар дийдарына,
Мама, мен дегилмен Ғәриб.

Ғәриб билән ҳәмдам болдым.
Сазу-сөзни тәлим алдым,
Ҳөнерни андын үргендим,
Мама, мен дегилмен Ғәриб.

Узак йоллардын келурмен,
Мамажан, ҳальщ билурмен,
Әгленсем тойдан қалурмен,
Мама, мен дегилмен Ғәриб.

Шул дуўтарны бергил қола,
Мен бақманам сағыў-сола,
Уғлын келди м енин билә,
Мама, мен дегилмен Ғәриб.

Уғлыц орнына мен болам,
Ғәриб йанды хызмет қылам,
К өп әглеме, тойдын қалам,
Мама, мен дегилмен Ғәриб.

Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам етиб, бир сөзинде өзин билдирмей, йәне бир сөзинде билдирип,
анасыньщ көндин йүз мьщ кыйалға салып турған ҳалда сәҳәр ўақгы болды. Анда Ғәриб анасына
айтты:
— Әй, мама! Бүгин Ш аҳсәнемнин никах тойытурур, мен бир ғәриб-бийшара сазенде эрурмен.
Тойға барып бир-екки кәлийма сөз айтып, саз етейин, әмма Шахўәлет ҳәмир етиб койған эрмиш:
— Ҳәр йерде сазенде-гөйенде болған Ш аҳсәнемнин көш киниц астына барып бир-екки кәлийма
сөз айтыб, саз етсе, мьщ тенге, бир сарпай берурмен ўә әгер сазенде болып, келмей қалса аныц
тухымын қуртармен, — дебдурур. Әй, ана! Ошал турған дуўтарны алып Ш аҳсәнемниц көшкиниц
астына барып саз етип, сөз айтып, мын тенге, бир тонын алайын, ўә йәне Ш аҳўәлетниц әмириндин
қутылып, тонын өзим алып, тецгесин сизлерге келтирип берейин, — деди.
Анда анасы айтты:
— Бу дуўтар Ғәриб уғлымньщ дуўтарытурур, ҳәр ўақыт сыйпалап көргенимде уғлымны көргендек
болурман. Сен қайтыб келтирип бермесец, нечик такдт қылурман? — деди.
Анда Ғәрибниц синдиси Гүлжамал айтты:
— Апа, бу дуўтарны бул йигитке берип йиберәли, мысалы ағамны көргендек көндим хош эрур.
Мен кыйал кылурман, гөйа ағамньщ өзитурур, — деб дуўтарны алып берди.
Эрсә Ғәриб дуўтарны алып Ш аҳсәнемниц көшкине қарап раўана болды. Нәгаҳ Шаҳсәнемнин
көшкине йақын келип, өзиниц бурынғы заўқы-сапа етиб йүрген йерлерин көрип, көнли бузылып
Ғәриб бир сөз айтты:
— Қәдир алла, йарым билән,
Йүрдигим йерлерә келдим,
Ҳәсиретинде канлар ағлап,
Турдығым йерлерә келдим.
Сәўер йарныц шийрин тили,
Гүл йүзи, сачы сүмбили,
Сайратыб шәйда бүлбили,
Гездигим йерлерә келдим.
Бүлбиллер сайраб бу баға,
Муҳаббат салып араға,
Ярым билән ак отаўға,
Кирдигим йерлерә келдим.
Ай киби йүзин көрсетип,
Наз әйлеп, көзлерин сүзип,
Ш ийрин ләблердин сорып,
Йаттығым йерлерә келдим.
Йол йүришип салланышыб,
Бир-биреўден айланышыб,

Сүҳбет йетиб доланышыб,
Қушдығым йерлерә келдим.
Йарым билән сапа туруб,
Мураду-мақсетке йетиб,
Ақ қолын мойныма салыб,
Турдығым йерлерә келдим.
Йүзин көриб ҳәйран болуб,
Ы шқ отына бирйан болуб,
Йар қойнына урйан болуб,
Йаттығым йерләрә келдим.
Сәнемжан қызыл гүл киби,
Мен ышқында бүлбил киби,
Ы шқ мәўж урғанда сел киби,
Акдығым йерлерә келдим.
Йарым билән ҳәмраз олуб,
Бир-биреўге демсаз олуб,
Қыш кунлеримиз йаз олуб,
Йүрдигим йерлерә келдим.
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Йолда чекип жәбриў-жәпа,
Келдим иарымға баўапа,

Ғәриб айтур, заўқы-сапа
Сүрдигим йерлерә келдим

— Ағалар, бул кечә Ҳәлепшырўандын,
Куш болубан мунда уштым да келдим,
Иар йолында кечип бәлки бу жандын,
Бир йар саўдасына түштим де келдим.

Ҳәлепдин чықмышам мунда күн йерте,
Кәрбала шөлине келдим күн орта,
Бәлентте иүкириб, пәстлерде йорта,
Бийик-бийик дағдын аштым да келдим.

Пийрим Әлий бизге рухсат бердилер,
Алтын кәса билән шәрап сундылар, ’
Барғьы балам дейиб йолға салдьыар,
Мәй ичип, әселдин таттым да келдим.
Нечә йыллар гездим сәргәрдан болуб,
Ҳәр йетер-йетмеске сырым алдырыб, ’
Мақсудымға Ш аҳымәрдан йеткериб,’
Ш ийри-йәздан қолын туттым да келдим.
Нәсимийдей терилерим соймаға,
Мансур киби келдим дара чықмаға,
Жиржийс киби ышқ отына күймеге,
Бәлки әзийз жандын кешдим де келдим.
Йүзини ухшаттым байрам айына,
Қәметин мезгеттим кәман йайына,
Дилбарымныц бу күн қәдди бойына,
Бу жанымны қурбан етгим де келдим.
Шамлыбелде өзим тутмышам тезә,
Күн пешинде келдим Султан Тәбрийзә,
Халайықлар бәйан әйлесем сизә,
Лачын куш сипетли уштым да келдим.
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хузыўрына алып барып:

Әлимни мен бердим мәрдан әлине,
Сачрабан миндим мен дүлдүл белине,
Араз дәрйасыныц дашқын селине,
Ҳайдар нәжат берди, кештим де келдим.
Намазшамда келдим күлбеханама,
Сырым билдирмедим бажы анама,
Қанжар йарасыны чекип сийнеме,
Жан билән сәримдин кештим де келдим.
Отлар йақгым йәне Ҳәлепшырўанда,
Акдымны чашырып гездим хәр йанда,
Етти йыл болғунша көзим гирйанда,
Ш аҳсәнем ышқына түштим де келдим.
Дөнейин йарымныц қыпча белине,
Қонарман деп келдим йарныц гүлине,
Н әсип болып Дийарбәкир елине,
Рақиблар дийдесин бастым да келдим.
Сазымны көтерип кирсем ойына,
Курбан болсам йарныц қәдди-бойына,
Ғәриб ашық — Ш аҳсәнемниц тойына,
Мәўлам қанат берди, ууштым
шг ым да келдим.
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келтирдик, — дедилер.
Р
Қ НДЬ сон сизнин әм ирицизни тутыб бағлаг
Анда Шаҳўәлет айтты:

арасында өз ғәриблигимни билдирип айтсам мын
уғь*ныны3нЬ[ бил меДим, әмма саз билән сөз
деп нәпсим уғрына қашып айтыб эрдим Әмма йасаўыпп ИР сарпаидьш ҳәм көбирек бермәсмүкән
мыц тецгедин
КӨРГеН а3абЫМ бЮ1ӘН йеген таяғым
бийзар болдым, - деди
ғәриблигимни аи™б, мыц тецгедин ўә йәне бир сәрпайдын
Анда Шаҳўәлет айтты:
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- Әй, йасаўыллар, бу бийшарага тегмен, бул өз ғәриблигин айтур эркэн, ҳәрне айткан сөзи
‘Т р и Г ш Т е н ш н т С ш —
^

барьш мын тенге, бир сарпайын алып бердилер.
г ., ймгмт й^не бип-еки кәлийма сөз лйтып, слз етсин,
деди.

гымсал келтириб бир сөз айтты:
— Бир сөзим бар, уйалурман демедин,
Десем өлтирурлер, демесем өлем,
Ақ сийнен үстинде коша мәмедин,
Тутсам өлтирүрлер, тутмасам өлем.

Кәман кашларына, жәллад көзине,
Кдра сачларына, шәккер сөзине,
Бадам қабағына, гүлдек йүзине,
Баксам өлтирүрлер, бақмасам өлем.

Мен аны сәўермен жан билә дилдин,
Ол мени сәўмеге қорқадур елдин,
Кд>1тайы бармакдын, хыналы қолдын,
Тутсам өлтирүрлер, тутмасам өлем.

Шүкир Алла, көрдим йарнын йүзини,
Көзлеримге сүрме қылам изини,
Шаҳ Аббаснын Сәнем атлы қызыны,
Алсам өлтирүрлер, алмасам өлем.

Келин, кәшт йетәли йарнын бағларын,
Тәрипин дийейин шәйда қызларын,
Йупқа додақларын, бал ағызларын,
Йемсем өлтирүрлер, йеммесем өлем.

Пәлек ҳәйран қалур еткен ойнына,
Қолым салсам шул йарымнын бойнына,
Ғәриб ашық Ш аҳсәнемнин қойнына
Кирсем өлтирүрлер, кирмесем өлем.

Әлкысса Ғәриб бу сөзин тамам еткен сон йасаўыллар айттылар.
о о
_ Пай, занғар, Шаҳўәлет рухсат бергендин сон ағзына келгенин кайтармаи аита башлады, - деп
Шахсәнем көшк үсгинде Ғэрибке мын тенге билә бир сарпай ташлады. Анда Ғэриб:
- Мана зәр керек эрмәс, дийдарын керекдур, — деп Шахсәнемге қараб бир сөз аитты.
Ашыкдар нәйлесин дүнйаны-малы
— Мен ашығам, сырым ҳакқа әйандур,
Мана мал керекмес, дийдар керекдур.
Мана зер керекмес, дийдар керекдур.
Ҳалы-зарым ҳәр сөзимде байандур,
Мана зер керекмес, дийдар керекдур.

Мана дәркар емес бу дүнйа-малын,
М енин истедигим сенин ўисалын,
Дүнйаны нәйлейин, көрсем жәмальщ,
Мана мал керекмес, дийдар керекдур.

Бул кимге той болса, ол мана йасдур,
Көнил пәрўаз етер, таза ҳәўесдур,
Гүнаҳым бар олса дарына астыр
Мана зәр керекмес, дийдар керекдур.
Бәршенин мурадын бирубар берсин
Ҳәрким йары билән ойнасын, күлсин
Ҳәрким мүҳтаж болса, алсын, бай болсын,
Мана зәр керекмес, дийдар керекдур.

Етти йыл гезмишем, бағрымдур бирйан,
Көзим нәмде, көндим каласы ўәйран,
Ж әмалын истермен телмүрип ҳәр йан,
Мана мал керекмес, дийдар керекдур.
Ғәриб дийер, менин бул сөзим растдур,
Йалан демек ашыкдарға ҳәбесдур,
Бир Алладын өзге мана ким достдур,
Мана мал керекмес, дийдар керекдур.

Чын ашык ах чекер, өзгедур ҳалы,
Кечә-күндиз пикири йарнын қыйалы,
Әлкысса Ғәриб бу сөзни тамам еткен ҳалда Ш аҳсәнем айтты:
- Ўа дарийғ, мын тилла билә бир сәрпай ташлап, акдымдын айрылған эркәнмен, мен билмеслик
>Ткен эркәнмен, мен әўел өзимни көрсетмегим лазым эркән, - деп, токкыз пәрденин ичиидин
чыкып өзин көрсетип, Ғәрибнин көнлин шийрин сөзлер билән алмак болып, «Хош келдин Ғәрибим,
сапа келипсен» деб, Шаҳсәнем Ғәрибке қараб бир сөз айтты:
Көндим суўышмады йарнын дәстидин,
— Торға түшкен ақ қаршыға бақышлым,
Ҳәр ким излеп шығар досты-достьщын,
Хош келдин Ғәрибим, сапа келипсен,
Қойған қәдемлерин дийдем үстидин,
Бул менин жаныма отлар йақышлым,
Хош келдин Ғәрибим, сапа келипсенХош келдин Ғәрибим, сапа келипсен.
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Бойлә бир иш садыр болмасын мендин,
Иүз миннетдар болдым жан билә тәндин
Ҳеш бир гийнем йоқдур, Ғәрибжан, сендин,
Х°ш келдид Ғәрибим, сапа келипсед.

Етти йьшлап ақты көзимдин йашым,
Бәрше йағы болды қаўмы-ғардашым,
Мурадым-мақсетим, ҳәмдем йолдашым
Хош келдид Ғәрибим, сапа келипсед.

Емди таза болды бағым гүлшени
Белим кууатысад, көзим рәўшени,
Иүз мыд шүкир ҳаққа, йеткүрди сени,
Х°ш келдид Ғәрибим, сапа келипсед.
Несийбемиз түшти әжеп қайыма,
Игәм рәҳим әйлесин аҳу-ўайыма
Жан пайандоз болсын хакипайына
Хош келдин ғврибим, сапа келш свд.
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Башыда әўрилсин дәўлетли заман,
Хош болсын көндиде келмесин гүман,
Йолында пидадур сенид әзийз жан,
Хош келдиц Ғәрибим, сапа келипсед.
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түшиб: - Сен эўелдин чыкып взинни мэлим етип “й у з щ ш мротмедин™ *1 Й
ҚЫЛЫП бир нечә кинайалы сөзлер билән Ғәриб бир сөз айггы
— Себеп билән келдим йүзид көрмеге,
Баҳана әйлеп сада келдим саз билән,
Сен ар еттид мени чықып көрмеге,
Гәкәббирлик етдид әйлеп наз билән.
Ҳәр ким ашық эрмәс, билмесе дәрдим,
Көб эрди көнлимде бул аҳу-сәрдим,
Өзим келген хабарымны йеткердим,
Саз етип, сөз айтып хош аўаз билән.

от

хем

Г ҒәрИбКе м а ш
Шаҳсәнемге гийне

Сени истеп келип эрдим бу жайа,
Қайрылып бақмадыд мискин, гәдайа,
Билә билмен өмир өткерип зайа,
Сендек мухаббетсиз сәрўиназ билән.
Мен сенид болмышам ҳүсниде бәнде,
Сенид йадыд эрди жан билә тәнде,
Дийдарыда муштақ болуп келгенде,
Неге сырыд билдирмедид раз билән.

Озал башта сада билдирдим өзим,
Сада бәйан болды саз билән сөзим,
Мендин хабар алмай сарғарттыд йүзим,
Сен өзидни улуғ туттыд наз билән.

Ақ йүзид бир көрмей өзим өлтирдим,
Тыйғы зәҳмет билән бағрым тилдирдим
Сада келгенимни озал билдирдим,
Тилде ғәзел айтып, қолда саз билән.

Пешўаз чықмасдын әйледид ҳәзер,
Дүнйа бердид, әйлеп дийдарыц гүзер,
Ғарқылдашып көзим йашында йүзер,
Қошылышып келсе сонад ғаз билән.’

Әўел башта келгенимни билмейиб,
Иүз көрсетмей, тедге инам әйлейиб,
«Хош келипсед, сапа келипсед» дейиб,
Сен мени алдарсад хош аўаз билән.

Сендин бир зәррече әйлемен миннет,
Истеп келип болдым хару мәзеллет,
Саз етип, сөз айтып әйлейин хызмет,
Қол куушырып турып сәрепраз билән.

Мен келипмен ҳәсиретинде қан йутыб
Сен кетипсед мендин өзге йар тутыб,
Ярыд шаҳ болғансод мени унытыб,
Олтырған эркәнсен сәрепраз билән.
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Йешит Ғәриб арзым билән зарымны,
Сенид келгенидни билә билмедим,
Тәрк әйледим намыс билән арымны,
Сенид келгенидни билә билмедим.

Сада йетишмеге тапмадым ҳийле,
Иарым, қәҳр әйлейип етмгил гийне,
Мада етме йаўыз төҳметид бойлә,
Йарым, келгенидни билә билмедим.

Сендин өзге билән сүҳбет йетменем
Ақ йүзиме перделерим тутманам,
Шаҳўәлетни ҳәргиз қабул йетменем,
Иарым, келгенидни билә билмедем.

Сен кеткели ҳәргиз күлмедим ойнап,
Ҳәсирет пырақына пишмишем қайнап,
Қанжар урма тәнге, жанымны қыйнап,
Йарым, келгенидни билә билмедим.
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Сен келсин деп етти ай тойны еттирдим,
Сазенде, гөйенде йығнап айттырдым,
Сендин хабарым йоқ, ғапыл олтурдым,
Йарым, келгеницни билә билмедим.
Төхмет билән наҳақ төкме қанымны
Сени деп тәрк еттим ханы-манымны,
Сен йандырма бурын йанған жанымны,
Йарым, келгеницни билә билмедим.
Көп төҳмет әйлерсец сен мени қыстап,
Башымға мәламәт йастығын йастап,
Әўелден келдицму йарым деп истәб,
Йарым, келгеницни билә билмедим.

Бир келмедиц мени истәб көргели,
Йарым, келгеницни билә билмедим.
Йарым, бизге йетме төҳметлик сөзи,
Әйлеп гийне, зағпер қылма гүл йүзи,
От үзре от салып йандырма бизи,
Йарым, келгеницни билә билмедим.
Йарым, төҳмет билә бағрым тилдицму?
Мени йандырмаға бөҳтан қылдыцму?
Әўелдин бармедиц, йаны келдицму?
Йарым, келгеницни билә билмедим.

Той сонында келип көшким астына
Төҳмет әйлеп жаным алмақ қастына,
Сәнем өзин ташлар Ғәриб үстине
Етти ай болды бу тойларны қылғалы,
Көшк үстинде тақат қыла билмедим.
Бийыхтыйар Шаҳўәлетке бергели,
Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзни айтып тамам етип, бийтақаты-бийарам болып, сабры-қарары
болмай, көшк үстидин өзин Ғәрибниц үстине ташлар болды. Ол ҳалда Ғәриб Ш аҳсәнемни йәне
сынамақ учын Шаҳсәнемге қарап:
— Менин учын өзинни салма жәпаға. Сенин ушын Шәхўәлет етти ай етти күн той берип ханыманын сенин йолында пида қылған. Шаҳўәлетни қойып, мениц йацлы ғәриб билә ҳәмдем болмақ
ушын өзинни өзин өлимге берме. Сениц бул йалан сөзине ҳәргиз көцлим инанмас, — деб Ғәриб
бир мухаммес айтты:
— Сабыр әйлегил Сәнемжан, ҳәлак етме өзицни,
Көцлим мениц инанмас алдап айтқан сөзицни,
Йарын сениц Шаҳўәлет сүрме қылсын изицни,
Алдап мени мәкир етип, қылма гирйан көзимни,
Емди турмай кетермен, бәлки көрмән йүзицни.
Күйип-йанып Шаҳўәлет, сени дейип йүрибдур,
Разы болып атац ҳәм, өз қолындын берипдур,
Әйлеп сенин мурадыц, мақсуда йеткерипдур,
Етти ай етип тойыцны, тамамын өткерипдур,
Бу күн ника тойындур, сақла Сәнем өзицни.
Бу күнче сабыр ет Сәнем, никаҳьщны қыйдурур,
Екки шаҳид келтирип, рызалығын алдырур,
Ханзаданы хан алса, мурат деген шултурур,
Сени маца бермеслер, атац билсе өлтирур,
Мени дейип Сәнемжан, берме өлимге өзицни.
Бүгин сабыр ет Шаҳсәнем, мурадынға йетерсец,
Никах қылса Шаҳўәлет, заўқы-сапа етерсец,
Мени десец Сәнемжан, раст өлимге кетерсец
Шаҳны қойып мениндек бийчараны нетерсец,
Мен пахырны алдама, койғыл Сәнем сөзицни.
Сен шаҳзада, ол шахдур, Шаҳўәлет сени алған,
Ханы-манын тәрк етип, етти ай саца той қылған,
Шахдын йарыц болған сон, биз пақыйр сандын қалған,
Сен деп өткен өмиримниц бәрчеси болды йалған,
Әўел истеп келгенде көрсетмедиц йүзицни.
Емди ҳийле әйлеме мендек мискин гәдайа,
Шаҳны қойып болмассан мен пақырға ҳәмсайа,
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Сендин үздим үмитим, йалбарам бир қудайа,
Шаҳўәлетнид мәхнетин Сәнемжан етме зайа
Саат заман сабыр әйле, ташламағыл өзинни.
Ғәриб дийер, Сәнемжан, сорсан саўалы мендин,
Истеп се^лш келмишем мен сени жаны тәндин,
Бийкарға келген екенмен, әл чектим бул ўатавдын
Сен бийўәпа екенсен, кештим Ш аҳсәнем севдин, ’
Ғәриб дер, қайттым севдин, емди көрмен йүзинни
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бийсабры-бийқарар болып «Әй Ғәоибжан мен
лерин расг қыиЗоТ етип, көшк үстинд<
райывдық, бери долан Ғәрибим>> деб Шаҳсәнем бир с ө в д й г г ™ ЭРКӘНМСН>> Деб йалбаРып, «қаш
— Билдим, гүнаҳымны алдым мойныма,
Қайт райындын, бери долан Ғәрибим,
Ғам ләш керин киргизбегил қойны м а/
Гийне әйлеп жаным алған Ғәрибим.
Жаным чықар тәндин, қайтып келмесец
Кетип, йарым, сөзим баўәр қылмасац,
Қайтып келип мениц билән болмасац,
Бул өмириме салма талан, Ғәрибим.
Шын ашықта намыс билән ар олмас,
Сөзин ар еткендин сәўер йар олмас,
Сен кеткенсоқ көндим бәрқарар олмас,
Кдйт райындын, бери долан Ғәрибим.
Ашыққа керекдур гийне қылмаслық,
Аралыққа қабаҳәтлик салмаслық,
Кешир йарым, өтти бизден билмеслик,
Ашық эрмес гийне кылған, Ғәрибим.
Йарьщ Шәҳўәлет деп аларсац жаным,
Жана қанжар салып төгерсец қаным,

Шаҳўәлет маца дәрт, сенсец дәрманым,
Даўасыз дәртиме дәрман Ғәрибим.
Йалбарып, Ғәрибим, чарлап келтирем,
Сен келмесец, көндим ғамға толтырам,
Тақьшық бил, келмесец, өзим өлтирем,
Шаҳўәлетке өлмей барман, Ғәрибим.
Сөзге инанмассан нуқсандур дийинә,
Сөзге инан, маца йетмегил гийне,
Йарым, төҳмет етме, әпкардур сийне,
Қылма әпкар, бери долан Ғәрибим.
Ғәрибжаным, бақ доланып йүзиме,
Өз кемлигим, өз обалым өзиме,
Көп йандырма, инан ошбу сөзиме,
Билме бу сөзлерим йалған, Ғәрибим.
Бу күн Шаҳўәлетниц ўәкили келур,
Келсе ўәкил, Шаҳсәнем қыз не қылур?
Разы болмай Сәнем өзин өлтирур,
Сен қаларсен наҳақ қана, Ғәрибим.

Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзни тамам еткен ҳалда Ғәриб тәбессум әйлеп к \т
кетер кыйалында
^олмаса ҳәм Ш аҳсәнемни өртемек ушын, йәне ҳәм миннетдар қылайын деб
шул
турған йериндин
қозғалмаи Шаҳсәнемге қарап Ғәриб бир сөз айтты:
Билип гүнаҳыцны алып бойныца,
Миннетдар олмасац, барманам Сәнем,
Қозғалып орнымдьщ йүрип йаныца,
Өз айағым билән барманам Сәнем.
Әўелде көп зәҳмет бергенсец маца,
Билип гүнаҳыцны үзир еттиц йаца,
Үзир йетти деб йәне инанып саца,
Аштқан сөзиц баўәр қылманам Сәнем.
Йарым ўападарлық тухмын екмесец,
Әйлеп тәўбе, көзде йашыц төкмесец,
Мағзур әйлеп йүз мыц меҳнәт шекмесец,
Емди мен айналып барманам Сәнем.
Билип гүнаҳыцны етмесец хызмет,
Мағзурдарлық әйлеп чекмесец меҳнәт,

Куўшырып қолыцны етмесец иззет,
Ҳүрмет әйлемесец, барманам Сәнем.
Билип гүнаҳыцны тәўбе етмесец,
Башыц ийип изим таўап етмесец,
Тахты-раўан билән мени элтмесец,
Өз айағым билән барманам Сәнем.
Мен көзге илменем беги-ханыцны,
Нәйлерем тәрк етсец ханы-маныцны
Пайандоз етмесец жисми-жаныцны,
Мен сени йандырам, барманам Сәнем.
Емди айақ басман бәлент-пәстине,
Көз тикмишем жан алмақныц қастына,
Йәне қайтып емди көшкиц астына,
Көтерип элтмесец, барманам Сәнем.
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Ғәриб айтур, гириан әилермен көзиц,
Болмасан миннетдар, етменем сөзин,

Емди мен барманам, келмесен өзин,
ханын көзге илменем Сәнем.
Беги, ханын көзге илме

Әлкысса, Ғәриб 6у сөзни тамам еткен

чакы ринда бармай, әмирин

кГ л^Т иәж ел йастығынын астында. Йүр, занғар, әгленме, ағзьщға келген сөзни көп сөзлеме,

деб

йасаўыллар ҳәр тәрептин топылдылар.
^
ҒТантаарл™ ; кэр кайсыларын бир йанлын та?ы к алмата келтен шатал йанлы больш,
көзлеринни кызартман, - Деб йасаўылларға карап бир сөз аитты.
Зағпер қылдынызлар гүлдек йүзимни,
_Йасаўыллар, ғаўлап басып топылып,
Қойбермессиз, менде не қастьщыз бар?
Йасаўыллар, менде не қастьщыз бар?
Не қылмышам мунча маца ғам салып,
Бир Ғәрийбәм, ажыз неме ҳалым бар,
Йасаўыллар, менде не қастыныз бар?
Ғам отына күйген жану-дилим бар,
Түрпе кәҳәрленмиш райы-сийағын,
Топылурсыз тезлеп басып айағын,
Өзлеринде ҳүким, қолда тайағьщ,
Мана тиймен, менде не кастыныз бар?
Ҳәр қайсын бир йандын хүким әйлерсиз,
Ҳәр кайсын бир тәрси сөзни сөзлерсиз,
Қоймассыз ҳалыма, мени нәйлерсиз?
Не ҳаккыныз менде, не кастьщыз бар?
Қойын йасаўыллар, сөзин алманам,
Емди кайтып Шаҳсәнемге барманам,
Бәлки кетем, бу йерде ҳәм турманам,
Қойын мени, менде не қастыныз бар?
Барсам Сәнем баўәр етмес сөзимни,
Өзим 01Ш
алып
Ш қачып эрдим
--- өзимни,

Мени мунша ҳәйран етип залымлар,
Ғаўлап басып менде не кастьщыз бар?
Қаст әйлемен, сөзин баўәр қылманам,
Өз-өзимни мәламатка салманам,
Сәнем, Шахўәлетни пулға алманам,
Чикарасыз, меғще не қастьщыз бар?
Әўел бағлап
Шаҳға алып
Шаҳ даркан
Не кәрәсиз,

Шаҳўәлетке элтгиниз,
барып мени неггиниз?
әйледи, пәнт йеб кеттиниз,
менде не кастьщыз бар?

Ғәриб айтур, билсен сөзнин әзбери,
Көп надан ишинде ағрыпдур сәри,
Ҳәр йандын топылып Ш аҳнын ийтлери,
Ғаўлап басып, менде не кастьщыз бар?
.

Әлкысса, Ғәриб бу сөзни тамам е т к е н м у н д а ғ ^ б о л у р — деб Ғәрибни тайакқа
- Сенин көзине ийт кериндикму? Әне, иитнин иши
^
емг£н сүтин
йаткызып, көрмеген азабын көрсетип, коллар
колын мәҳкәм бағлап: — Сәнем билән
ағзьщын келтирип, Ғәрибни не әжеп азапларға
>
ындын зийада сөзлеп, шундағ бәлаға
Шахўәлетни бир пулға алмасан, жаза? Н“ Тан ™ ’Өзнне иззетни ьшайык көрмей, көп көрдин, - деб
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^заш » п Д ш ф болыпдурсен, еыди шул лурган йеринде

6ИРГ а а/ е Т и Г ~ ы н

альнн'<'Ашға дөнсин ШахУэлесеин
деб б„р сэз айдлы:
Айтмасам, айт дерлер, ситем етерлер
_Тойға келип жана раҳәт көрмедим,
Сөз сөзлесем ҳәм гүналы етерлер,
Аша дөнсин Шаҳўәлетнин тойлары,
Олтурсам қоймаслар, кетсем тутарлар,
Урып-тутар, өз эркиме йүрмедим,
Аша дөнсин Шахўәлетнин тойлары.
Аша дөнсин Шаҳўәлетнин тойлары.
Бу тойда тапмадым мехрибанымны
Урып, тутып азар берди жанымны
Суўдек ағыздьшар қызьш канымды,
Аша дөнсин Шаҳўәлетнин тойлары

Йасаўыллар алып сағы-солымны,
Тириклейин көрсеттилер өлимни,
Азап билән бағладьшар колымны,
Аша дөнсин Шахўәлетнин тойлары.
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Нешик сөз айтурман емди бу тапда,
Көзим нәмде, ичи-бағрым кәбабта,
Той деп келип қалдым йүз мыц азапта,
Аша дөнсин Шаҳўәлетниц тойлары.

Йасаўыллар мендин хабардар емес,
Ҳәр ким меҳнәт чекмей сә>Ч1 р йар емес,
Ашыкдарға жәбри-жәпа ар емес,
Аша дөнсин Шахўәлетниц тойлары.

Ҳәмме надан сөз мәнисин билмеслер,
Ш аҳыныц буйырған әмирин қылмаслар.
Патшаҳныц ийтлери мени қоймаслар,
Аша дөнсин Ш аҳўәлетниц тойлары.

Йасаўыллар жәраҳатлап тәнимни,
Маца көб салмышлар рәнжи-әламны,
Бермей Шахўәлетке алсам Сәнемни,
Матам болур Ш аҳўәлетниц тойлары.

Ҳәрне жапа йетсе Сәнемдин йетти,
Ы шқ отына бүгин тухым әйлеп екти,
Сәрўи шәмшат йанды қәдцимни бүкти,
Аша дөнсин Ш аҳўәлетниц тойлары.

Йасаўыллар, емди хоб таныц мени,
Ҳәсен ўәзир дерлер мениц атамны,
Ғәриб айтур, емди алсам Сәнемни,
Йаса дөнсин Ш ахўәлетниц тойлары
Олқысса, Ғәриб бу сөзни айтып тамам еткен ҳадда, йасаўыллар Ғәрибниц бурынғы айтқан
сөадерине қәҳри келип, урып, бағлап қойып эрди. Бу айтқан сөзлери жанларьщын найзайы-әбдәрдек
өтип кетти. Ясауыллар айтты:
и
— Паи, занғар, жанынға рәҳмин келмейтурған шорманлай эркәнсен, сөзлерин зәҳәрдин аччык
әжелине өзин ашыққан бир бийдеўлет эркенсен. Ҳели ҳем болса райындын^қайГТ^Ш ҳсенемни
б и тм еГ Б и ^еп яи н ИйаЛаРМаН,> Д6РСГ ' СбНИ Шахўәлетке
баРып дарға шектирген билән ҳеш иш
еч™и - деда
НИ
Р' СКИ КӘЛИЙМЭ 003 аЙТЫП’ Саз еткил’ сени азат
кольщны
Анла ҒәРиб иасаўылларға қарап, «қорқып сизлердин өзимни тилемесмен» деб бир сөз айтгы:
Алладын тилермен ҳәрне тилекни,
Ғайрыға әҳтимад етмегим йоқцур,
Сизлер деменизлер бойләче гәпни,
Накәслерге үзир айтмағым йокдур.
Сәнем дейип төктим көзде йашымны,
Йолында қоймышам әзийз башымны,
Алсалар жанымны, қойса лашымны,
Башым эгип мағзур етмегим йокдур.
Ақмақ йасаўыллар, болғыл хабардар,
Қудайым бар, Шаҳ болсаныз не дәркар,
Өзи пана болса, маца не ғам бар?
Өзгелердин үмит етмегим йоқдур.
Накәсликтин бағладыцыз қолымны,
Муўры-малаҳ йацлы сағы-солымны,
Қуршап бәнт еттициз йүрер йолымны,
Йүз дөндирип қайтып кетмегим йокдур.

Игәм өзи ашса бәнт болған қолым,
Йүзимни ғайрыға тутмағым йокдур.
Ибраҳим Халийлдек нара атсалар,
Жиржис киби пара-пара етселер,
Сойсалар тәнимни, дара ассалар
Ж андыц қорқып ҳәзер етмегим йокдур.
Сүдиреселер тәним бәленди-пәске,
Ж исмим параланса хар билән хәске,
Башым эгип сизлер киби накәске,
Билиц, мағзурлық етмегим йокдур.
Йасаўыллар беглик сүрән бир пара,
Болыпсызлар ақмакдыкдын аўўара,
Сизлер беги-бегзадацыз шикара,
Баш эгип мағзурлық йетмегим йокдур.

Ғәриб ашық дийер, ошбу дедигим,
Сәнем ушын қайғы-ҳәсирет эдигим,
Бағласан бағларсац бул менин қолым,
Ш аҳсәнем қыз куда қошған сәўдигим,
Ақмакдықдын бир аз әйлерсец зулым,
Қошылмай Сәнемге кетмегим йокдур.
Әлқысса, Ғәриб бу сөзни айтып тамам еткен ҳалда йасаўыллар айтгьшар:
— Паи, зацғар, раст моины йуған эркәнсен, зийада қарышмал наинсап, қолындын келмеген
өзлер ағыздьщ шығар әркән Сениц жазанны Шаҳўәлет берсин, - деп ҳәр қайсысы бир тайақ
урып, иүкиртип-иорттырып Шаҳўәлеттиц бәргаҳыға алып келди. Ол ҳалда Шаҳўәлет айггы
Ьу биишараньщ не гүнаҳы бар? Муны азапдын шығармадьщызлар, — деп күлди
Ясаўыллар айтты:
т
- Әй Шаҳы әлам, бу бийшара көринсе ҳәм, тили зәҳәрдин аччық, өзи хырс йацлы айтсан
аитқаныцны етмес, урсац таиақ өтмес зийада кәж зацғар әркән. Ш аҳсәнемнин көшкинин астында
сөз аитмаи, қәҳәр етип кетти. Бизлер тур десек, Ш аҳсәнемниц өзи келип арқасыға көтерип элтмесе
бармасман, - деп бизлерге кәйиш етип, ўә йәне ҳәм «беги-ханыцны бир пулға алмасман, Шаҳнын
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өзи келсе ҳәм бармасман» дегендин сон тутып бағлап Ш ахсәнемнин көш кинин астына келтирип,
«бир нәўбет сөз айт» десек, «аша дөнсин Шаҳўәлетнин тойлары» деп, арасында Ғәриб, Ҳәсен ўәзирнин
уғлыман» дер, бу сөзлерине ҳәм итибар етмей, сөзлетмек ушын «бизлердин өзинни тилеп бизлерге
бир-еки кәлийма сөз айтып, саз етип бер» десек, «йасаўыллар беглик сүрән бир пара, болыпсызлар
акмаклыкдын аўўара», ўә йәне бир сөзинде «Ғәриб аш ы қдийер ошбу дедигим, Сәнем ушын кдйғыҳәсирет едигим, Шаҳсәнем қыз куда кошған сәўдигим, алмай Сәнемжанны кетмегим йокдур» деген
сөзине қарап, гүман билән Ҳәсен ўәзирнин уғлы Ғәриб болмасын деп, Сизнин хызметинизге бағлап
келтирдик, — дедилер.
Анда Шаҳўәлет Ғәрибке қараб айтгы:
— Әй, сазенде, растындын кел, йасаўылларньщ айтқаны растму йа йалғанму? Әгер растындын
келсен сана зийан етмесмен, дархан кылурмен. Әгер йалған сөзлесеқ, сени дарға шектирүрмен, —
деди.
Анда Ғәриб айтгы:
— Әй, шаҳым, йасаўылларнын хәм айтқаны растурур, әмма менин, ҳәм айтқаным растурур, әгер
бир қашык канымны бағышласаныз, сизге дәлилин бәйан әйлейин, — деди.
Анда Шахўәлет:
— Қаньщны өттим, бәйан йет, — деди.
Ол ҳалда Ғәриб бийшара ҳийле билән ҳәр сөзинде бир перде қойып, Шаҳўәлетке карап бир сөз
айтты:
— Болған ўақыйаны бәйан әйлейин,
Айткан сөзге кулақ қойсан падшаҳым,
Бирин-бирин сизге әйан әйлейин,
Айтмыш эрдим ғәриблигим, падшаҳым.

Йасаўыллар урып ишим ишледи,
Ҳәр қайсы бир йандын ийтдек тишледи
Йылан, чайан йанлы чақып, тишледи,
Ҳалым айттым, рәҳим етсен падшаҳым.

Сен бар дедин, бардым көш кинин астына,
Сөз сөзледим инъам алмақ қастьша,
Сәнем йипек румал алып дәстине,
Сөзлеримге кулақ қойсан, падшаҳым.

Өзим Ғәриб, Сәнем мана сәўер йар,
Ҳәсен ўәзир деген менин атам бар,
Сизни бир көрмеге болуб интизар,
Айтып эрдим, пәҳим етсен падшаҳым.

Ғәрибмен деп, шаҳым, айттым дәстине,
Шаҳсәнем топылды менин қастыма,
Көшк үстиндин ташлар болды үстиме,
Мен сөзлейин кулақ тутсан, падшаҳым.

Сәнем сәўер йарым, ғайры болманам,
Өзим алып Шаҳўәлетке барманам,
Дедим: беги-ханын көзге илменем
Келмек ушын, пәҳим етсен падшаҳым.

Үстиме ташласа мени өлтирур,
Өлмесем ҳәм шаҳтын өлим келтирур,
Дейиб қашмағымға себеп шултурур
Сөз ҳаслына өзин йетсен, падшаҳым.

«Аша дөнсин» десем мени нетерлер,
Шул сөз билән бағлап алып кетерлер,
Барыб шаҳға айтсам, арзым битерлер,
Деб айтмышам, кулақ қойсан падшаҳым.

Мен өзимдин корқгым, Сәнемдин каштым,
Йасаўыллар гирйан қылды көзимни,
Кайт дейиб урдылар, жанымдын кешдим,
Шүкир, бәргәҳине элттим өзимни,
От киби туташып, йандым да өштим
Әўелден та ахыр айттым сөзимни,
Ҳалым шулдур, сен ешитсен падшаҳым.
Ғәриб дер, ықтийар етсен падшаҳым.
Әлқысса, Ғәриб бул сөзни тамам еткендин сон Шаҳўәлет күлип айтты:
— Сана йасаўыллар көп азаб берген әркән, әгер шул айтқан сөзлерин раст болса, йасаўыллардын
хақаратынны алып берурмен, йок эрсә сени мын пара қьщдырсам керек, — деп йасаўылларға қарап:
— Шаҳсәнем кыз ошбу сазенденин үстине өзин ташлар болғаны растму? — деди.
Анда йасаўыл айтты:
— Әй, шаҳым ўә лекин Шаҳсәнем муны маскара етмек учын айтып эрди, бу бийшара аны раст
көрген эркән, — дедилер.
Анда Шаҳўәлет айтты:
— Бу сөзлери раст болса, өзге сөзлери ҳәм растурур. Сизлер бу бийшараға көп азап берибсизлер,
— деп, Ғәрибни урған йасаўылларны өзлеринин урғаны йанды ҳәр қайсысына йүз елли тайақтан
урып, Ғәрибнин ўақгыны хош етти. Ўә йәне Ш аҳсәнем бу йанды ифласға көнил бермес деген кыйал
бирлә айтгы:
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Әи, ғәриб биишара, сен йәне Ш аҳсәнемниц көшкиниц астына барып бир-йеки кәлийма
сөз аитып, саз ет, - деди. Уә йәне: - Ш аҳсәнем үстице ташларман болса, мецдин қорқма, ҳасла
қәуетер етме, Ш аҳсәнемнин өзи қәлесе, мен саца бақыш йеттим, - деди. - Көцлимдеги шул эрди
әгер Ғәрибниц өзи болса ҳәм муныц иацлы падша турғанда шул йанлы ифласны не қылсын саз
сөз билән көцлини хош етип, Ш аҳсәнемниц көшки астында саз етип, сөз айтсын, - деп Шаҳўәлет
Ғәрибке карап:
1
— Мен сени азат етиб дархан әйледим, кәне, сен бизниц азат еткенимиз ҳаққында бир сөз айт
— деди.
*
Анда Ғәриб «әжеп болур» деп, әлине сазын алып «Әдил болып дадым берип, Шаҳ азат әйледи
бизни» деп бир сөз айтты:
— Әдил болып дадым берип,
Шаҳ азад әйледи бизни,
Ш ады-қоррамға йеткерип,
Шаҳ азад әйледи бизни.

Йасаўыллар азаб етти,
Шаҳға келдим, арзым битти,
Жаўаб бериб дархан егги,
Шаҳ азад әйледи бизни.

Келдим шаҳға арзым айтып,
Залым рәнжи жандын өтип,
Әдиллик әйлеп, рәҳим етип,
Шаҳ азад әйледи бизни.

Рәнжи меҳнәтдин өткерип,
Тынлап арзымны биткерип,
Айшы-ишретке йеткерип,
Шаҳ азад әйледи бизни.

Тархан әйледи йолымны,
Қутқарды башдын өлимни,
Ш ешип бағланған қолымны,
Шаҳ азад әйледи бизни.

Емди бол биймәлел дейиб,
Қорқмай болғыл хошҳал дейиб,
Хош көрсе Сәнем, ал дейиб,
Шаҳ азад әйледи бизни.

Шаҳым қутқарды өлимдин,
Көнлимде ғам, көзде нәмдин
Қоркынышым йокдур ҳешкимдин
Шаҳ азад әйледи бизни
’

„
ТТ1
1 Р Д6р’ Шаҳ азад е™н >
елди шадлық, қаиғы кетип,
.Б " зге Сәнемни бахыш етип,
Шаҳ азад әиледи бизни.
Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам етип, Шаҳўәлетдин пухсат яггып
ггт„_
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— Жапа билән кеткен йарым
Нахош болып қапа билән,
Көзим йолда күним кешти,
Ишим жәбру-жәпа билән.
Аҳыма туташты дағлар,
Мийўасыз қурьщы бағлар,
Ярындын айрьшған ағлар,
Мудам субҳи-сәба билән.
Мудамы ҳалым зәбуний
Сен бол маца рәҳнәмуний,
Кечәдур ашықныц куни,
Мудам жәбру-жәпа билән.
Аҳыма дағлар туташды,
Сен келмедиц, ақлым чашды,
Билмен, нечик саўда түшти,
Йетишегөр ўәпа билән.
Көп қойдыц бизә әрманы,
Ренжитдиц тән билән жаны,

~
Бизә қойдыц дағы-ҳижраны,
Душманлара таба билән.
Айралықта чектим әрман,
Ш үкир, дәрдим тапды дәрман,
Айшы-иширет сүргил дәўран,
Мудам заўқы-сапа билән.
Сенсизин йоқдур қарарым,
Мудам шеккен аҳыў-зарым,
Етги йы лғы кеткен йарым,
Кеддиц әҳди-ўәпа билән.
Нечә йыллар етип әрман,
Ҳақ әйлесе бүгин пәрман,
Дәртиме табылды дәрман,
Кетди дәрдим даўа билән.
Мудам йалбарып игәмге,
Шүкир, йетишдик бу дәмге,
Йары қошылды Сәнемге,
Нечә жәбру-жәпа билән.
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Әлкысса, Шаҳсәнем бу сөзни тамам еткен ҳалда Ғәрибнин көндидин етти йылғы чеккен жәбружәпаларыньщ зәҳмети кетип ҳәмде Ш аҳўәлетнин бақыш еткенин раст кыйал етип, көнлинде зәрре
қәўетер қалмай, Ш аҳсәнемнин етти йылғы чеккен жәбри-жәпаларыньщ зәҳметин сорап, Сәнемге
қарап Ғәриб бир сөз айтты:
— Мен чекмишем етти йылғы меҳнәтни,
Сенин ҳалын нечик кешти сәўер йар?
Бир ләҳзе көрмедим жана рәҳәтни,
Сенин хальщ нечик кешти сәўер йар?
Ҳәр бир өткен күним бир йылдек өтти,
Тақат қыла алмадым, карарым кетти,
Күнде йүз мын жәпа жаныма йетти
Сенин хальщ нечик кешти сәўер йар?

Йаки йүз мық рәнжи меҳнәт көрдиқму?
Билмен, халық нечик кешти сәўер йар?
Көш кинниқ үстинде сазы-сүҳбетге,
Йүрдинму етти йыл айшы-ишретте,
Күнде мениқ күним дәрди-меҳнәтте,
Сениц халық нечик кеигги сәўер йар.
Мудамы ишимдур аҳу-нәдамәт,
Өмирим өтти йығламакдын даўамәт,
Йүз мын ҳәсирет, йүз мьщ қайғы-әламәт,
Сенин халық нечик кешти сәўер йар?

Йақам ҳөл боландур көзде йашыма,
Пәлек зәҳәр салды ишкен ашыма,
Күнде йүз мын саўда түшти башыма,
Сенин хальщ нечик кешти сәўер йар?

Сен кырық кәниз билән сәйир етип мунда,
Мен мусапыр болдым Ҳәлепшырўанда,
Йа чөлде, йа елде йүрсем ҳәр кағща,
Йығлай-йығлай күним кешти сәўер йар.

Етти йыл тутмышам Ҳәлепте ўатан,
Күнде йүз мын жәпа жаныма йеткән,
Айралықньщ тыйғы көнлимде биткән,
Сенин хальщ нечик кешти сәўер йар?

Ғәриб дер, етти йыл айралық түшип,
Нары-ҳижран ичире өртенип пишип,
Сен ҳәм мендек даўам ағлап йүрдинму?
Шүкир ҳакка, бүгин дийдар көришип,
Йаки мәстан гезип, дәўран сүрдиқму?
Етти йылғы жәпа кепгги, сәўер йар.
Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам еткендин соқ Ш аҳсәнем етти йылдын берли башыдын өткен
күнлерин бәйан етмесе, Ғәрибниқ кеўли карар алмас деген қыйал билән, көрген азапларын бәйан
етип, Шаҳсәнем бир сөз айтты:
— Көзим нәмде, көндим йүз мы қ әләмде,
Бир дем шад олмадым, сен йар гедәли,
Жисмим ләрзандадур, жаным ситемде,
Раҳат көре алмадым, сен йар гедәли.

Ғамда мәйус болды көнлим хирамы,
Бүтин сабрым кетги көндим әрамы,
Он екки айда келген ҳайты-байрамы,
Сәйран еталмадым сен йар гедәли.

Йандырды, кул кылды айралық дағы,
Көзим хийра болып, сарғайды ағы,
Тәр ачылған мурғызарлы чарбағы,
Сәйран еталмадым, сен йар гедәли.

Тилладын йүзигим салмай дәстиме,
Әбришим либасым киймей үстиме,
Сәйран етип бәлентиме, пәстиме,
Көрмеге чықмадым сен йар гедәли

Солды шарбағымнық гүлшени, гүли
Қалды хош нағмалы шайда бүлбили,
Зәрли жыға билән алтын ҳәйкели,
Тағынып чықмадым, сен йар гедәли.

Ақгылар сел киби көзимнин әшки,
Хджран тыйығы етги хошлыққа рәшки,
Алтындын түзелген кырық қары көшки,
Шығып сәйир етмедим сен йар гедәли.

Айралыкқық тыйғы бағрымны эзди,
Көндим риштәсине ғам ҳинжи тизди,
Зәрли-зәрбап қамқам аршада тозды,
Кийинип чықмадым сен йар гедәли.

Ҳәр бир өткен күним бир йылдек кешти
Күн-күн ҳалым зәбиўнликке йетишти,
Мудам матам билән күнлерим кешти,
Бир дем шад олмадым сен йар гедәли.

Алтын билезигим салмай қолыма,
Пәйда болды ғам ләш кери йолыма,
Хошҳал болып сағым билән солыма,
Қайрылып бақмадым сен йар гедәли.

Ғам ништери билән йарадур тәним,
Көнлим мық кайғьща, болды көзим нәм,
Арзы-ҳалын бәйан етти Ш аҳсәнем,
Пәҳм етсеқ, шул ҳалым, сен йар гедәли.
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Шаҳсәнем:
— Ғәрибжаным, емди болғыл хабардар,
Ташларам устине, гүманы болмас,
Сырым бәйан әйлеп етмесем изҳар,
Пәҳим әйле, сөзимнин ниҳаны болмас.

НҒӘРИбКе6—

ҒРРИ6« ш—

Шаҳсәнем:
Иардын йар айырылып йыраққа түшсе,
Чекиб жәпа, өлер ҳалға йетишсе,
Несип болып бир күн дийдар көришсе,
Ашық мурады шул, әрманы болмас.

Ғәриб:

Ғәриб:
— Биз мурада йеттик дийдар көришиб,
Сөз сөзлешиб, ҳал-аўҳалны билишиб,
Ш арқыпәлек кәжрәўликке еришиб,
Қайтадын көнлице әрман келмесин.

— Ташласад, бәлентдур көш киц ҳаўасы,
Жана зәҳмет тегип, зыйан келмесин,
Ҳақ өзидур бендесиниц панасы,
Шүкир әйле, көндице гүман келмесин.
Шаҳсәнем:
— Көшким бәлент болса, көндим йакындур,
Алла сақламаса, ишлер қыйындур,
Үстице ташларам, бул сөзим чындур,
Тағьин билгил, зәрре гүманы болмас.

Шаҳсәнем:
— Нече йыллар бизлер ҳижранда қалған,
Ҳижран өтиб, раҳат мүддети болған,
Болмаса йар-пийрлер ўәдеси йалған,
Көндимниц бир зәрре әрманы болмас.

Ғәриб:
— Ташласац, алурман жаныма миннет,
Қүдиретим йеткунше әйлеп мириўўет, *
Мәбада жаныца йетишиб зәҳмет,
Иақшы күнлер өтип, йаман келмесин.

Ғәриб:
— Қуда тәғдирини ҳеч ким бузалмас,
Бенде болған өз еркине гезалмас,
Й азық бир йазылур, йекки йазылмас,
Тәғдирдин ташқары дәўран келмесин.

Шаҳсәнем:
Йақшы, йаман дейиб бермегил ҳәлел,
М әрданалық әйлеп йетмесем жәдел,
Қайғы-ғам не дәркар, ҳакка тәўекел,
Тәўекел ишиниц йаманы болмас.

Шаҳсәнем:
— Көцлим ҳәўес етер сениц қастыца,
Ийба билән турып алғыл дәстице,
Бахабар бол, ташлар йарыц үстице,
С әнемниц әгленер заманы болмас.

Ғәриб:

Ғәриб:

—Дослықныц шаныға аштым зыбаны,
Алла билур пайда билән зийаны,
Өтип башымыздын ғамныц думаны,
Өзге қулпет билән зийан келмесин.

— Ташла йарым, сен келгунче көз тутам,
Аллаға йалбарыб, пийрә йүз тутам,
Ғәриб айтур, әл узатып тез тутам,
Саламат болғайсен, зыйан келмесин.

Ғәоиб^н?;
Ҳ
Р
РИб бу са#алы-жаўапларны айтышып болғ
саат заман әгленмей,
әрибниц үстине кырық кары көшкиниц үстиндин мысалы пәтпелек йацлы
Уиып,
алладеп Ғәрибниц
үстине ташлады. Көз учыцда муаллақ урып келур. “
Иарыныц бул келишини көриб, Ғәриб таб-тақаты
кдлмай, аллаға сыйынып бир мухаммес айтты:
Ел учырған қағаздек көз учында келадур,
Гәҳи астын, гәҳ устин, гәҳ сәрнигун боладур,
Әгленмей түшсе йерге, недин жаны қаладур,
Сакламасац қудайым, пара-пара боладур,
Өзиц әйлеб ҳимайат, аман йеткур йарымны.

Көк йүзинден муааллақ әйлеп келур даўамәт,
Сығынурмен бирубар, ишим аҳы-нәдамәт,
Өзиц рәҳим етмесец, бу иш болур қабаҳәт,
Йарым келур асманда, бу не деген әламәт,
Өзиц әйлеп саламат, аман йеткур йарымны.
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Мен өзине сығындым, йүзим туттым йалбарыб,
Екки көзим йарымда, бақман сағыў-солыма,
Ҳалын көрип йарымнын, гүлдек йүзим сарғарыб,
Ғам ләш керин қудайа, дуўшар етме йолыма,
Ағларман көкке бақып, олтурырмен музтарыйб,
Қондыр шайда бүлбили тәр ачылан гулиме,
Й а рәб, сана сығынды зар ағлайын бул Ғәриб,
Куўыштырғыл саламат сәўер йарым колыма,
Хош
хал етип Ғәрибни, аман йеткур йарымны.
Сакла қәўип-қәтердин, аман йеткур йарымны
Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам еткунчә Ш аҳсәнем арқан бойы йақынлап келди. Ол ҳалда Ғәриб
чусти-чабик турып, зәрре азар бермей, белидин көтерип алып йерге қойды. Куда сақлаған йерде
бәла йок. Еккиси аман-есен куўышты. Бир-бирин кучакдап, ыш қы -пәш ек киби чырмалышты.
Буларны көрген адам душлы-душына қашты. Еккиси ҳәм хўшьщын кетип йықылды. Әлғәрез, бу
хабар Шахўәлетке йетди. Шахўәлет дәрқәҳәр болып атланып, Ғәриб бирлә Ш аҳсәнемнии үстине етиб
келди, бәрше халайық шул йерде ҳәзир болды. Әзберхожа ҳәм дәрҳал йетиб келиб, Султантәбриз
әўлийанын топрағьщын адамларнын башына сача башлады. Адамлар әўлийаньщ топырағынын
шарапатьщын Ғәриб бирлә Ш аҳсәнемге мехрибан болуб, буларнын тәрепидин сөз айтурлар.
Әзберхожа Шаҳўәлетнин ҳәм үстине топырак сашты. Эрсә Ш аҳўәлетнин хәм рәҳими келиб, атган
түшиб Ғәриб бирлә Ш аҳсәнемнин баш ушында олтурды. Нәгаҳ Ғәриб хуўшына келип көзин ачып
караса, Шаҳўәлетке көзи түшти. Анда Шахўәлет Ғәрибке айтты:
— Менин қәҳри-ғазебимдин қорқмадьщму? Бул не кылған ишин? — деди.
Анда Ғәриб Ш аҳўәлетнин өзинин «әгер Ш аҳсәнем сени қәлесе, сана бақыш етдим» деген
сөзлериндин тымсал келтирип, Шаҳўәлетке қарап бир сөз айтгы:
Бүгин несип болып, қошылдым келип,
— Игәм рәҳим әйледи, сен бағыш еттин,
Куда қошқан йарым Сәнемдур менин.
Куда қошқан йарым Сәнемдур менин,
Сәнем билән әўел руҳым қошылып,
Ҳижринде ақызған көзде йашымны,
Жупт әйлеген йарым Сәнемдур менин.
Пыркатда йад әйлеб карындашымны,
Ж ан берип йолында, берип башымды,
Йасаўыллар бағлап элтдилер сизге,
Аҳы-зарым, йарым Сәнемдур менинЖәбр етмедин лутфы кәрәмдын өзге,
Сен өзин Сәнемни бағыш етдин бизге,
Мен бир сона эрдим көлдин адашқан,
Әй, шаҳым, бахшийдам Сәнемдур менин.
Неше йыл айралык дәштине түшкен,
Әйлейиб никаҳым түшимде қошқан,
Тәғдир болмай ҳеш ким нәсиб излемес,
Пийрлер берген йарым Сәнемдур менин.
Йазылған рақәмни ҳеш ким гизлемес
Шаҳ болған бир сөзлеп, екки сөзлемес,
Ғәриб тилге мундын өзге сөз алмас,
Өз әмрин бахшийдим Сәнемдур менин.
Бенде болған өз еркине гезе алмас,
Алланын тәғдийрин ҳешким буза алмас,
Нечә йыллар ағлап, йүкирип, йелип,
Куда қошкан йарым Сәнемдур менин.
Айралықта әлип қәддим бүкилип,
Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам еткен ҳалда Кудайтаала Ш аҳўәлетнин көнлине рәҳим салып,
Ғәрибке айтты:
— Раст айтурсен, куданьщ тәғдирин ҳешким буза алмас, мен сана Шаҳсәнемди мийассар көрмей,
менин йанлы падшаҳ турғанда бу сипет иплас Ғәрибни не қылсын, деген қыйал бирлә сенин
көнлинни хош йетмек ушын, әгер сени қәлесе Ш аҳсәнемни сана бағыш етдим, деп эрдим. Эмди
билдим, кудайтаала Ш аҳсәнемни сана әўелдин жупт әйлеген эркән, тәғдирге тән бермек керек.
Етти ай, етти күн еткен тойым ҳәм сенин атына болсын, йәне ҳәм Ш аҳсәнемни раст көндим билен
сана бағыш еттим, хәтирин жәм болсын, — деди.
Анда Ғәриб ҳәм Шахўәлетке ошбу еткен мәртлигине:
— Мен ҳәм Гүлжамал исмли синдимди сана бағыш етгим, — деди.
Ол ҳалда Ғәрибнин йолдашы қәлендер мын тенге билен бир сарпайы Ғәрибнин анасына
элтип берип, болған ўакыйаны бирин-бирин айтып, ўактын хош етти. Ўә йәне Әзберхожа барып
Шаҳымәрданнын дүлдилинин из топырағындын шығарып берди. Ғәрибнин анасы билән синлиси
көзлерине сүртип эрди, көзлери ачьшып, бурынғьщын ҳәм рәўан болды. Әмма бу хабар шаҳ Аббаска
йетишти. Шаҳ Аббас хан Ғәрибни хузурына алдырып:
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Авда Ғәриб шаҳ Аббас ханға жаўап берип, әлине сазын алып бир сөз айггы:
Ўисал мәйин иштим, шаҳым, йарымдын,
Пырқат ичрә чеккен зар мана нәйлер,
Кечипмен жанымдын, ҳәрне барымдын,
Емди намус билән ар маца нәйлер.
Нәмек дейин, ҳәр қазавда қайнадым,
Түшип ыш қныц дәрйасына бойладым,
Әждарҳадек гәнж үстивде ойнадым,
Өзим әпсунгарәм, мар мана нәйлер.
Нечә йыллар гездим аҳу-зарывда
Шегип йар жәпасын өмрим барывда
Мансурдейин Әнелҳақныц дарывда,
Зүлпивдин асьшсам, дар маца нәйлер.
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Даўасыз дәртиме табылды шара,
Рақибларныц йүзи болыпдур қара,
Өлимдин қәўип етмен емди дубара,
Өлтирсе өлтирсин, бар маца нәйлер.
Қурбан олам Мустафаныц адына,
Ҳәр кимни йеткурсин өз мурадына,
Ғәриб йавды Ш аҳсәнемниц отына,
Пәрўайы
нар м
маца
нәйлер.
---- . дозақ йоқ, плр
а щ нәилер.

Йалғанчыныц болмас әҳди-қарары,
Ашықларныц болмас намысы-ары.
„
-

е

Бүлбил киби истеп гүли-гүлзары,
Гүлшәвде йастансам, хар мана нәйлер.
С әнемниц зүлпивде хинжу тизилмиш,
Ҳақғаный ашықмен, бағрым езилмиш,
Әзел күвде тәғдийр бизге йазьшмыш,
Шаҳым әдил болса, зор маца нәйлер.
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кечә-күндиз той-тамаша йетип Ш ах,влетке

Гәп әда. Сөз тамам. Еккилери мурад-мақсудиге йеггилер
а л Т
х Г
" ,^
йүз аху-нәдамат бирлә бийсабру-бийкарап болып нета Г ™ ” Г ” "
Ә лю рез’ Айсәпе'* күтае
толып, әмма Ғәрибдии хеш „ а м Г Т Т ’ Т
“ Т ™ ' В и ртаҒэрибиин^ўәле йеткен уакты
болмай, «йарым Уедесиие келмеди. деб зар-зар атлап. Г о н Г Г з Г р Т а й ™
— Мен хабар сорайын кимдин,
Еткен әхдине йеткели,
Келмеди йарым, нәйлейин,
Келмеди йарым, нәйлейин.
Көвдим рәнжибдур әлемдин.
Келмеди йарым, нәйлейин.
Сағму, йа қәсте болдыму?
Я йаўыз дәртке қалдыму?
Ўәдеси эрди келмеге,
Я өзге бвдән болдыму?
Мен билән ойнап күлмеге,
Келмеди йарым, нәйлейин.
Ҳалымны мениц билмеге,
Келмеди йарым, нәйлейин.
Келмеди Ғәриб йарымыз,
Шықмаға етти жанымыз,
Дөвди бу бахтым қараға,
Кетти тәвдиц дәрманымыз,
Түшти суўыкдық араға,
Келмеди йарым, нәйлейин.
Қайан барайын сораға,
Келмеди йарым, нәйлейин.
Айсәнемниц ҳалы қараб,
Ҳижир отыға бағры кәбаб,
Бир йыл болыпдур кетгели
Ўәдесине йарын сораб,
Көзимни гирйан еткели,
Келмеди иарым,
йарым, нәйлейин.
„
неилеиин.
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«— • Айсенемнин Гүднмхан деген б„,

-ойгалаа».
- Әй, Айсәнемжан, падшахнын кызына йар дәркар болубдур деб халык мәламат кылур. Сырынны
халыкка әшкара қылма, сабыр қыл. Ашыкмағыл, хошўакытлық эшики сабыр билән ачылур, — деб
тәсәлла бериб Гүлимхан бир сөз айтты:
— Садағац болайын Айсәнем,
Сабыр әйле, келур Ғәрибин,
Қурбан сана жану-тәним,
Сабыр әйле, келур Ғәрибиц.

Сабырдур ашықныц иши,
Гәрчи ғамда йазу-кышы,
Сабыр хошлықныц эшики,
Сабыр әйле, келур Ғәрибиц.

Екки йүзиц маҳи-пара,
Көзлериц мисли ситара
Сырыцны кылма әшкара,
Сабыр әйле, келур Ғәрибиц.

Ашыққан билән иш битмес,
Ашыққан мақсуда йетмес,
Ашыкка тезлик суўд етмес,
Сабыр әйле, келур Ғәрибиц.

Чыкканча бу жаным тәндин,
Бөйлә ағлама даўамәт,
Гүлимхан садаға сендин,
Көп чекип аҳу-нәдамәт,
Пәғщ ешитсен емди мендин,
Халық сени қылур мәламат,
Сабыр әйле, келур Ғәрибиц.
Сабыр әйле, келур Ғәрибиц.
Әлқысса, Гүлимхан бу сөзни тамам етти. Ол ҳалда Айсәнем айтты:
— Әй, анажан, ақыл чырағдур, ышк шамалдур. Шамал келсе чырағны сөндирер. Бул ўақытта ышк
акылымны алыпдур. Сениц айтқан нәсийҳатыц маца пайда қылмас, — деб, өзиниц бийықгыйарлығын
айтыб бир сөз деди:
Хджран йели акдым шәмғын өчирди,
— Тақатым йоқ, қарарым йоқ, анажан,
Ы шк алыпдур, нәйлей, ықтыйарымны.
Ышк алыпдур, нәйлей, ықгыйарымны,
Нала шегип зар ағларман ҳәр заман,
Анажан, ешитин мениц бу зарым,
Ышк алыпдур, нәйлей, ықгыйарымны.
Күндиз арамым йоқ, кечә қарарым,
Емди тәрк әйледим намусум-арым,
Айралықныц мәйи бийҳуш етибдур,
Ы шқ алыпдур, нәйлей, ықтыйарымны.
Ҳәр күним мысалы йылдын өтипдур,
Жисмим ләрзан, ақыл-ҳуўшым кетибдур,
Тиздин қуўат кетип, мертилди белим,
Ышқ алыпдур, нәйлей, ыкгыйарымны.
Көзлерим сарғайып, лал болды тилим,
Гүлим хазан урып, ушты бүлбилим,
Йар болмаса ашық мақсуўда йетмәс,
Ы шк алыпдур, нәйлей, ықтыйарымны.
Мудам ғамда болур, көцил хош йетмәс,
Анажаным, нәсийҳатыц суўд етмәс,
Анажан, харабдур Айсәнем ҳалы,
Ышк алыпдур, нәйлей, ықгыйарымны.
Көзден бир-бир ушты йарныц жәмалы,
Ғамдын бүкилмишдур бу қәдди-далы,
Йарым ўәде еткен күнин кечирди,
Ы шқ алыпдур, нәйлей, ықтыйарымны.
Келмей маца ғам шәрабын ичирди,
Әлкысса, бу сөзлерни тамам йетип, Ғәрибниц хижринде йанып, налайы-гирйан болуб олтуруб
эрди. Әмма Айсәнемнин Пәйўәсте деген бир дийўанбеги кәнизи бар эрди. Ол айтты:
— Әй, Айсәнем, ғамнын пайдасы йоқ, йериндин турғьы, көш книц үстине шығып ҳәр тәрепке,
әтирапларға нәзер салайық. Ш айад әжайып-ғарайыбларын көриб, көндице зәрре шадлық пайда
болурмикән, — деб Пәйўәсте кәниз бир сөз айтты:
— Тур, Айсәнем, ғамгүн олма,
Көшкке чықалы-чықалы,
Ашылған гүл киби солма,
Көшкке чықалы-чықалы.

Чықсан көш книц үсти бәлент,
Олтурмағыл болып дәрбент,
Шайад көцлиц болғай хурсент,
Көшкке чықалы-чықалы.

Көп ғам чекме, қылғыл ҳәзер,
Өт ғам үстинен, қыл гүзер,
Шар тәрепке әйлеп нәзер,
Гөзлеп бақалы-бақалы.

Көшк башы чықмыш асмана,
Кдрайлы чықып ҳәр йана,
Көз түшер йахшы-йамана,
Көшкке чықалы-чықалы.
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Ғамда әлип қәддин, бүкип,
Олтурма көздин йаш төкип,
Көшкке чыкалы-чыкалы.

Көзлеп Ғәриб келер йола,
Зүлпке тақып гәўҳар-тилла
Көшкке чықалы-чықалы.

Олтурмағыл, турғьш раўан,
Тамаша көшкте пәраўан,
Шайад көрингей бир кәрўан,
Көшкке чықалы-чықалы.

Айсәнемжан, дер Пәйўесте,
Зүлпин эрур чийн-чийн дәсте,
Олтурсац болурсан қәсте,
Көшкке чыкдлы-чықалы.

сав ү-со аа,

Әлқысса, Пәйўәсте бу сөзлерни тамам етти. Ол ҳалда Айсәнемнин көнлиге зәрре тәскинлик
пайда болуб, Пәйўәстеге қарап Айсәнем бир сөз айтты:
— Көшкке чықып нәзер кьшсақ ҳәр йана,
Өтти ҳижран оқы сийнемни тешип,
Йар қарасы көрингейму көзиме,
Қалдым ышк отына өртенип-пишип
Көнлимнин қаласы болды ўайрана,
Екки ағыз сөзимниц бирине қошып,
Түшти сепгил кызьш гүлдек йүзиме.
Йығларман қанлы йаш алып көзиме.
Сәйир әйлеп көш киниц үстине чықсам,
Зүлпке шана уруп, гәўҳәрлер таксам,
Тамаша әйлейип әтирапқа бақсам
Йар қарасы көрингейму көзиме.

Қапапәлек маца ичирди ағыў,
Көцилде жай алды ҳәсиретли дағы,
Ошбу йақгы жаҳан болды қарацғы,
Думан болып көринмейдур көзиме.

Айралық ҳижринде хунаба йуттым,
Ғам огына ачып сийнемни туттым,
Йоқ қарарым, акды-ҳуўшым унуттым,
Йарым келмей, мен келменем өзиме.

Айсәнем дер, көшкке чықсақ чыкалы,
Ш ийрин жанны ышқ отына йақалы,
Нәзер әйлеп ҳәр тәрепке бақалы,
Көрингейму йар қарасы көзиме.

Әлқысса, Айсәнем бу ғәззелни тамам етип болып орныдын турып, таўысдек таранып, тотьщек
сөзленип, көшкниц үстине ҳәр йана нәзер етип, әжайып-ғарайыбларны көрип, Дийарбәкирдин
келетурған йолларға карап олтурды. Көзиге ҳеч нәрсе көринмеди. Анда Айсәнем бийтакаты-бийарам,
сабру-қарары болмай, Пәйўәстеге қарап зар-зар ағлап бир сөз айтгы:
— Хабар алғьш бу ҳалымдын, Пәйўәсте,
Йарымньщ йолында интизар олдым,
Ҳалым зәбун, бийҳәд болупмен қәсте,
Дәртиме дәрман деп хоры-зар олдым.
Гәҳ ҳуўшым йоқ, гәҳ келермен өзиме,
Пәйўәсте, кулақ сал ошбу сөзиме,
Йар қарасы көринмеди көзиме,
Сабру-такатым йоқ, бийкарар олдым.

Нары-ҳижраныға бағрымны дағлап,
Йүзин бир көрмеге интизар олдым.
Тутсам йар қольщын йүзин бир көрип,
Деб ағларман айралықга аҳ уруб,
Көшк үстинде ҳәр йан қарап телмирип,
Йар жамальга бир көрмеге зар олдым.

Йар деб ағар көзлеримдин қан йашым,
Ғам мунисим, кайғу-ҳәсирет йолдашым,
Емди йарым табарменму сорағлап,
Айралык дәштиде қалып бу башым,
Күним кешти кеше-күндиз зар ағлап,
Йарымны көрмеге интизар олдым.
Әлқысса, Айсәнем бу сөзлерни тамам етип, сиймаб киби титиреп, айралық отыға өртенип-күйип,
зар-зар йығлады. Ол халда бир бөлек кәрўан Дийарбәкир терептин пайда болыб, келип кәрўансарайға
түшти. Эрсе Айсәнем бир кәнизни йиберип, барып ол кәрўанныц бир итибарлы кишисин мениц
ҳуўзырымға келтиргил, — деди.
Ол кәниз барып кәрўанлардын сорап, белли бир данышмәнд адамын Айсәнемнин әмри деп,
еркине қоймай Айсәнемниц бәргаҳийға келтирди. Анда Айсәнем кәрўандын саўал сорап, ол жаўаб
берип, бир сөз айтгы:
Айсәнем:
— Саўал сорсам емди сендин бәзирган,
Бер хабарьщ кәрўан, қайдын келурсен?
Қайда болур сенин мәканын-жайын?
Хабар бергил кәрўан, қайдын келурсен?

Бәзирган:
— Мендин хабар сорсац, Бәкирдур жайым,
Қасты Бағдад әйлеп раўан келурмен,
Дәстимизге раўаж бергей қудайым,
Тужжар бәзирганлық әйлеп келурмен.
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Айсәнем:
— Билурмисен, кимдур Бәкирниц ханы?
Башындағы дәўлетлиму заманы?
Пәрий йандық қызы, жану-жәнаны,
Бармудур, бәйан эт, нечик билурсен?

Бәзирган:
— Хулқы хош милайым, хүсни пәраўан,
Сәйри-салтанатлы ол шаҳы-жаҳан,
Ш ийрин сөзли, хош милайым, хош зибан,
Йүзлерини маҳитабан билурсен.

Бәзирган:
— Шаҳы Аббас дерлер Бәкирниқ ханы,
Анын, қызы дерлер Ш аҳсәнемжанны,
Ғәриб ашық дерлер аны алғанны,
Бир йыл болды, андын нышан билурмен.

Айсәнем:
— Сен бизге билдурдиц бөйлә хабарны,
Бу айтқан сөзлериц растмудур бәри?
Ғәрибниц Сәнемдин ҳәм башға йары,
Бармудур, әйан ет, аны билурсен?

Айсәнем:
— Билурмисен, Ғәриб кимниц әўлады?
Атасы ким болур ҳәм ҳаслы-зады?
Не ўәж билән алды ол пәрийзады?
Хабар бергил, нечик тағын билурсен?

Бәзирган:
— Мен билменем өзге йарыныц барын,
Кетирипдур көцлиндеги ғубарын,
Билә билмен мундын артық хабарын,
Өзге йары барын гүман билурмен.

Бәзирган:
— Ғәрибниц атасы Ҳәсен Бағдадий,
Билсец, Ғәриб — Ҳәсен ўәзир әўлады
Етти йыл ғам чекип ол пәрийзады,
Алды Ғәриб ашық, нышан билурмен.

Айсәнем:
— Ошбудурму хабарыцныц болғаны?
Тағықмудур Ш аҳсәнемни алғаны?
Йоқму ошбу сөзлерицниц йалғаны?
Айсәнем дер, раст айт, йоқса өлурсен.

Айсәнем:
— Сәнем қызныц недур хулқы-әпғалы,
Бәйан йет, нечикдур ҳүсни-жәмалы,
Сәйри-салтанаты, мисли, әҳўалы,
Нечикдур, таҳқийқын қайдын билурсен?

Бәзирган:
Айсәнемжан, ошбу хабарым растдур,
Әгер йалған айтсам, дарыца астыр,
Қәҳир әйлеп, мойныма зәнжийриц бастыр,
Қасыд дер, бу сөзим әйан билурмен.
лкысса, Айсәнем Қасыдцын бу сөзни ешитиб, бурынғы қапалығыньщ үстине бу қапалық
кошылып, халы өзге болып, табы-тақаты қалмай, сабру-арамы болмай, ҳәйраны-сәрасима болып.
гүл киби иүзлери солып, көзи нәмде, көнди әлемде, жаны ситемде аҳ уруб ағлап, ҳәр бир еткен
демде I үлимхан апасыға йалбарып, «Ғәрибжанны алып келсец не болур» деб бир сөз айггы:
— Жаным анам, көзим анам,
Барып Ғәрибжанны келтир,
Көзим нәмли, сийнем дағлы,
Дәртиме дәрманын келтир.

Ғам үйинде қылма мәлул,
Анажан, қыл сөзим қабул,
Тоты тәкәллим, йүзи гүл
Ол ләби ханданны келтир.

Мени ғам ичире ынжытты,
Ашыма ағыўлар қатты,
Ҳижран аҳы жандын өтти,
Кдшлары кәманны келтир.

Ишлеридур заўқы-сапа,
Ҳәмдем мунисим баўапа,
Қәсте жаным тапсын шыпа,
Дәртиме дәрманны келтир.

Йүзлери мисли гүлдәсте,
Курбан олам чәшми-мәсте,
Ләби хандан, ағзы писте,
Тишлери дүрданны келтир.

Бу күн биздин айра салған
Өзге йарға ҳәмдем болған,
Дәрди-пырақы жан алған,
Арзыўы-әрманны келтир.

Турғунча артар ҳәўесим,
Йетишмей пәрйады-рәстим,
Бәҳри-умманда ғаўўасым,
Ол гәўҳәрий кәнни келтир.

Айсәнем дер, өлгум емди,
Бир гүл эрдим, солғым емди,
Қуруғ суўрет қалғым емди,
Бу жисмиме жанны келтир.
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Әлқысса, Айсәнем бу сөзни тамам етти. Анда Гүлимхан айтты:
— Әй, Айсәнем, сен сабыр қыл, мен шәхәрнин ичин сәйир йетип келейин. Шайад бир хабар
тапылғаи, - деб шығып раўана болды. Нәгаҳ бир кәрўансарайға барып көрсе, кәрўанлар йүкин
бағлап, Дииарбәкирге кетмекши болып турған эркән. Анда Гүлимхан ол саўдагерни еркине қоймай
Айсәнемнид алдыға алып келди. Анда Айсәнем айтты:
““
саўдагер, қайда барурсан, атыд ким? — деди.
Ол саўдагер айтты:
— Дийарбәкирге барурман, атым Үлпетхожа, — деди.
Анда Айсәнем Улпетхожаға қарап, Ғәрибке салам айтып бир сөз айтты:
— Мундын барсад Дийарбәкир йуртына,
Хожам, салам дегил, келсин Ғәрибим,
Чыдай билмен айралықныд дәртине,
Хожам, салам дегил, келсин Ғәрибим.
Бир йыл болыптурур андын жудамен,
Жудалық отыға күйген эдамен,
Бурун султан едим, эмди гәдамен,
Барсад салам дегил, келсин Ғәрибим.

Йандырды аләмни пәрйады-зарым,
Хожам, салам дегил, келсин Ғәрибим.
Нәйлей, ишим қыйлы-ҳала дөнибдур,
Ҳәр бир кешкен күним бөйлә болубдур
Көзим йашы ағып селге дөнибдур,
Барсад салам дегил, келсин Ғәрибим.
Ҳәр саба йолына бақғум қараўлаб,
ы ш қны д қанжарына сийнем қаралаб,
Ол келмесе, өзим барғум сорағлаб,
Хожам, салам дегил, келсин Ғәрибим.

Билмен, йарым не себепдин әгленди,
Пырқатныд отыға сийнем дағланды
Бу менид бахтыма қара бағланды,
Барсад салам дегил, келсин Ғәрибим.

Айсәнем қыз дерлер менид атыма,
Йардын өзге ҳеш ким түшмес йадыма,
Кечейи-күндизде йокдур қарарым,
Ҳеш киши йоқ мунда йетсе дадыма,
Тақатым Ғәрибим, йүрек, мәдарым,
Барсад
салам
дегил,
*
-- Г
Ч-----5 келсин лҒәрибим.
иргшшп.
Әлқысса, Айсәнем бу сөзни тамам етиб, зицғарлап Үлпетхожаға белли зыйапат қылыб рухсат
ерди. Үлпетхожа иолға раўана болды, нечә мәнзил-мәрайылларны тай қылып, кәрўан йүриши
илән иол иүриб, Дииарбәкирге етишти. Малларын кәрўансарайға қойыб, өзи Ғәрибни излеб таўып
Аисәнемнид пәиғамын Ғәрибке бәйан етиб бир сөз айтты:
Булдур, хабар десем Бағдад елиндин,
Шыдай билмей айралықныд дәрдине,
Салам деб йиберди бир маҳитабан,
Таба алмай ошол дәрдине дәрман.
Аты Айсәнемжан, пәлек ҳижриндин
Болыпдур пырқатта сийнеси бирйан.
Мақсети өлмекдур айрылып жандын,
Ғәриб дейиб әйлер күнде йүз ҳаўа,
Өзи келсе, халықгын әйлейдур ийба,
Сен бармасад, бир күн келур йа саба,
Сенид ушын дағын көзлери гирйан.

Қол чекипдур ҳәме суўды-зийандын,
Бир нәзер қылмайын ол ханы-мандын,
Болса керек емди йер билән йексән.

Үлпет айтур, емди әгленме, барғыл,
Тәрәҳим әйлейип, ҳалыны сорғыл,
Өртенибдур шум пәлектиц жәбрине,
Сенид ушын қарап болғанын билгил,
Сүртедур көзлерин изид гәрдине,
Көрсе, саца қылур жаныны қурбан.
а Әлқьгсса’ Үлпетхожа бу сөзни тамам етип болды. Анда Ғәриб пәлеқдин шикайат қылып еки
иарньщ ортасында не илаж етерин билмей, «кетсем, бул ағлар, бармасам, ол ағлар» деб бир сөз айтгы:
- Я, Рәб, пәлекнин жәбридин,
Мени иүз бәлаға салдьщ,
Ьки иарныд саўдасындын,
Мени мубтәлаға салдыц.
Аларны анда арлатып,
Буларны мунда Иығлатып,

Мени отларға дағлатып
Ҳижран ара нара салдыц.
Ол анда чеҳрәси ҳәмзад,
Бул мунда ышқ ара ҳәмдәрд,
Хсш мөхминге салма бу дәрд,
Мени бул хауаға салдын.
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Мунша от йанымда сөнмес,
Көрмейин ҳешким инанмас,
Айтыб ҳәргизин тугенмес,
Бойлә мажәраға салдыц.

Дағы-ҳәсирет тәнде-жанда,
Шад олмадым бир заманда,
Бул мунда йығлар, ол — анда,
Қайта дәрд араға салдыц.

Бәрче адамлар раҳатда,
Заўкы-сапа ҳәм ишрәтге,
Мен йүз әлем, йүз кулпетте,
Дағлар ара даға салдыц.

Ғәриб йарныц ҳәўесинде,
Ғарқ олып ышқ дәрйасында,
Екки йарныц арасында,
Түгенмес саўдаға салдыц.
Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам етип, Үлпетхожаныц хабарын ешитиб, көнли ғамгүн болып,
Айсәнемниц ҳалына рәҳми келип, бир нечә капалыққа йолығып, Ш аҳсәнемнин йанына келди.
Шаҳсәнем Ғәрибниц йүзине бакыб көрсе, нәзери суст, көнди шийшедек сынған, Ғәрибни бу ҳалда
көрип Шаҳсәнемниц табы-тақаты кдлмай: —Саца нәме ҳәдийсе болды? — деб Ғәрибке қараб бир
сөз айтты:
— Бу пәлекниц тәшўийшидин.
Ғәрибжан, саца не болды?
Бу замана гәрдишидин,
Ғәрибжан, саца не болды?

Лутф әйлемиш саца атам,
Қайдын етти мунша ситем?
Тутыб бөйлә канлы матам,
Ғәрибжан, саца не болды?

Қәлемге мегзер қашыцыз,
Нечүн ағар көз йашыцыз,
Ашаға салып башыцыз
Ғәрибжан, саца не болды?

Йүзлериц пәлекниц маҳи,
Ғәриб көнлимниц хошгәҳи,
Не себепдин чектиц аҳи?
Ғәрибжан, саца не болды?

Бу қайдағы ғаму-қайғу?
Көзлериндин ақадур суў
Қошып сен ашымға ағыў,
Ғәрибжан, саца не болды?

Қызыл гүлдек йүзиц солыб,
Көндиц кайғу-ғамға толыб,
Хошыц кетип, ғамгүн болыб.
Ғәрибжан, саца не болды?

Бузылмышдур хулқы-ойыц,
Ғам болубдур қәдци-бойыц,
Сарғарыб рәцк илә ройыц,
Ғәрибжан, саца не болды?

Шаҳсәнем дер, йанды ота,
Мен кимге барайын дада,
Ағмалы паны дүнйада,
Ғәрибжан, саца не болды?
Әлқысса, Шаҳсәнем бу сөзни тамам еткен ҳалда, Ғәриб бу сөзге ҳеч шара тапмай, Айсәнемниц
айтыб йиберген дуўайы саламын бир-бир бәйан етиб, Ғәриб бир сөз айггы:
— Бир сезим бар, айта билмен өртенип.
Айтсам өлтирурсен, айтамасам өләм,
Айсәнем йығламыш өртенип-йанып,
Кетсем өлтирурсен, кетмесем өләм.

Анда бағлап койдым аныц бактыны,
Хат этиб йибермиш тажы-тахтыны,
Анда кетмек ушын сапар рахтыны,
Тутсам өлтирурсен, тутмасам өләм.

Бағдад падшаҳыныц бир генже қызы,
Кдбул әйлеп эрди әўелде бизи,
Ҳеч бир қол қатмадым, дейибан сизни,
Қатсам өлтирурсен, қатмасам өләм.

Кел, Сәнемжан, бизге бергил ижазәт,
Келтирме көнлице зәрре қабаҳәт,
Келурмен үч айға, болсам саламат
Кетсем өлтирурсен, кетмесем өләм.

Ол хабар келтирмиш ҳалым қараб деб,
Ҳәсиретинде еки көзим пираб деб,
Йетишимесе, йанып болдым кәбаб деб,
Айтсам өлтирурсен, айтмасам өләм.

Көрибан Ғәрибниц ҳалы харабын,
Қәрам әйлеб, бергил кетер жуўабын,
Ләблерицни езип-езип шарабын,
Ишсем өлтирурсен, ишмесем өләм.
Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам еткен ҳалда Ш аҳсәнемниц табы-тақаты қалмай, ҳалы пәрийшан
болып, жаныға от түшиб, Ғәрибдин бир заман жуда болғаныға тақат қыла билмей, Ғәрибке жуўаб
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бермесе нәмәртлик болур, әгер жуўаб берсе, өзиниц ҳалы хараб болур, ақыр найлаж болып Ғәрибке
рухсат берип, Ш аҳсәнемжан бир сөз айтты:
— П әлек йәне айралыққа башлады,
Бар Ғәрибим, сағлық билән келгейсен,
Айралық саўдасын баша ташлады,
Бар Ғәрибим, сағлық билән келгейсен.

Ғәрибжан дийермен саца шын сөзим,
Келмесен, көр болур бул мениц көзим,
Үш айда келмесен, кетермен өзим,
Бар Ғәрибим, сағлық билән келгейсец.

Ижазат бермесем, мәлул болурсен,
Хазан урған қызьш гүлдек солурсен,
Бу мениц жаныма отлар салурсен,
Бар Ғәрибим, сағлық билән келгейсен.

Тез мени унытыб ғайры башлама,
Көнлиме ғам салып, көзим йашлама,
Үч айда келмейин ғамға ташлама,
Бар Ғәрибим, сағлық билән келгейсен.

Қапа болдым даҳанына, тилице,
Зағу-заған қонар болды гүлиме,
Үш айғача шығып бақам йолыца,
Бар Ғәрибим, сағлық билән келгейсец.

Қурысын илаҳи Ш аҳсәнем атым,
Күймек ушын йаратыпдур қудайым,
Сен келгенше болсын ғам үйи-жайым,
Бар Ғәрибим, сағлық билән келгейсен.

Шахсөнем 6у '=өзни айтып заР-заР агааб. нәйлаж болып уч айға жуўаб берди. Анда
Гәриб Шаҳсәнемге көнил берип, мен келгенше бийсабырлык кылма деб, Ғәриб бир сөз айггы:
Сендин өзге йокдур менид сырдашым,
Сырьщны билдирме йахшы-йамана,
Сабыр әйле сәўдегим та мен келгенше,
Сабыр әйле сәўдигим та мен келгенше.
Ҳәм бу дүнйа, ҳәм ахырет йолдашым,
Сабыр әйле сәўдигим та мен келгенше.
Сабырдур ашықньщ иши ҳәмийше,
Сәҳәрлер турыбан йығла қудайа,
Көз йашыцны тәнри етмегей зайа,
Иншаалла, емди келем үш айа,
Сабыр әйле сәўдигим та мен келгенше.
Ҳәр сәҳәрлер турып йығла қудайа,
Мени келмес дейиб етме баҳана,

Сабырдын өзге йоқ ҳеш йахшы пеше,
Мени келмес дейиб қылма әндийше,
Сабыр әйле сәўдигим та мен келгенше.
Ғәриб мундын кетиб әгленмес ҳәргиз,
Кдлмасдур үш айға, бәлки келер тез,
Йығлаб йүрегидни қылмағыл хунрез,
Сабыр әйле сәўдигим та мен келгенше.

Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам етиб, Ш аҳсәнем билән хошлашып йолға раўана болды Бир неше
үн иол иүрип, неше мәнзил-мәрайылларны тай қылып, Бағдад йуртына дақыл болды. Пәст көше
раст коше билән иүрип, әуел Бағдад йуртыныц ўәлайат падшаҳына келип, тағзыйм бәжа келтирип
турды. Уәлаиат падшаҳы Абдулла хан Ғәриб билән ҳал-аўҳал сораш ьт болғандын кейин меҳманханаға

а дди.Р ўә
МсТнеГбиолә
7 ***
НӘҲаРанча ҳәмсүҳбәт
ЗНДЫН болдылар.
С° Нра ^ ^ м
н и Ғәрибнин
ц йаныға
Уә Аисәнем
бирлә ™аТЛаР
көришиб,
ҳал-ахуал сорашыб,
Әмма
Аисәнем бирлә аишы-әширетке мәшғул болмаға көцли майыл болмады. Нәгаҳ Ғәрибниц Шаҳсәнемге
уәде қылған үш аи мүдцетиниц йақын келгени йадыға түшиб, бир аҳ шекти. Шул ҳалда Айсәнемжан
Ғәрибниц бөйлә аҳ шеккенин ацлап:
мисәнемжан
- Әи, Ғәрибжан, бул ўақыт не себепдин аҳ шектиц? Мәгер мендин өзге йарыц барму? Йокса
бул тарииқа аҳ шекмес эрдиц, — деб Ғәрибке қараб бир сөз айггы:
- Ошбу кечә, әй, Ғәрибжан,
Билмен, нешик аҳға түштиц?
Көзлериқдин ағызып кан
тт
’
Нешик аҳы-уаҳға түштин9
у ^
Гәҳ қуйындек жунун болыб,
Көзде йашыц жәйҳун болуб,
Ләйли дейиб Мәжнун болуб,
Сәҳрадын сәҳраға түштиц.

Кадмады жаныцда раҳат,
Йығларсен шаҳым даўамәт
^ ~тг
0
3
Сиинемни әилеп жәраҳат,
Ппг,„п
Дағлар үзрә даға түштиц.
Сийнелериц эрмиш отлығ,
Ләблериц әселдин татлығ,
Мунда келип Бағдад атлығ,
М әнзилу-мәкана түштиц.
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^вшав®*
Аҳ шекиб сәҳәр чағында,
Қалдьщ ғамньщ шарбағында,
Йатып йарньщ қушағында,
Йарым, нешик аҳға түштин?

Йана қошылғанда йарым,
Не жәпа, не раҳға түштиц?

— Емди мундын Дийарбәкир елине,
Барсацыз, не әжеп сапалы жайдур,
Тәр ашылмыш анда бағы-бақшалар,
Тоты қуш нағмалы бағы сарайдур.

Анам, қарындашым, урыўғым, елим,
Келмеди деб йолларымға қарайдур.

Айсәнемжан күйди, пишти,
Ҳәсирет шәрабьщын ишти,
Алдын сабырым ҳәм қарарым,
Көндимнин кәрўаны көшти,
Сенсен мениц аху-зарым,
Билмен, нешик аҳға түштин?
Әлқысса, Айсәнем бу сөзни тамам еткендин соц Ғәриб айтты:
— Әй, Айсәнемжан, мениц көндимде башка мақсетим йоқтурур, әмма йадыма мәнзил-мәканларым
түшти. Шул себепдин аҳ шектим. Емди мундын Дийарбәкирге барсак нешик болур? — деб Айсәнемге
кдраб бир сөз айггы:

Бизниц йуртныц әжеп заўқы-сапасы
Ашықныц көп болур жәбри-жәпасы,
Шу күн йадка түшти меҳри-ўәпасы,
Шул себеп шектигим аҳ билән ўайдур.
Әлмудам ашылмыш бағымда гүлим,
Тоты, таўыс, хош нағмалы бүлбилим,

Бул үлкениц ҳаўасыдын кечәли,
Дийарбәкир шәрабындын ичәли,
Мунда турмай, емди анда көчәли,
Ҳәр бир ишке башлағусы қудадур.
Ғәриб дер, Айсәнем, емди нетәли?
Шады-қуррам ойнаб-күлиб өтәли,
Мундын барып анда ишрәт етәли,
Бул дүнйа, бил йарым, көне сарайдур.

Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам еткендин соц Айсәнем айтты:
— Әй, Ғәрибжан, сен не десец, аныц билән болурман. Әмма атамдын биймәлал әйлеп рухсат
алғыл, — деди.
Ғәриб «әжеп болур» деб, Абдулла ханныц хузыўрына барып, еки қолын әлип-ләм етип, рухсат
сорап, падшаҳға караб бир сөз айтты:
— Әйа, шахым, рухсат бергил бизлерге,
Берсен рухсат, мундын сапар қылалы,
Сал бизлерни туғры йола, султаным,
Ойнап-күлип елге раўан болалы,
Рухсат алмақ биздин, сизден ижазәт,
Барып Дийарбәкир ўатан туталы,
Бизни көндир туғры йола, султаным.
Қошылалы улуғ елге, султаным.
Ҳәрне гүна йетсек, биздин кечиргил,
Муҳаббатниц шәрабындын ичиргил,
Айсәнемжан билән бизни көчиргил,
Хош сапалы улус-елге, султаным.

Қулақ салыц шаҳым ушбу сөзлерә,
Сиз атасыз, бизлер перзент сенлерә,
Көнлин билән дуўа әйлеп бизлерә,
Сал бизлерни туғры йола, султаным.

Айсәнем султандур болса ҳәр қанда,
Ол мениц шаҳымдур, мен ана бәнде,
Такатым йоқ, бу жан аманат тәнде,
Бизни салма йаўыз ҳала, султаным.

Несип болып мундын қылсақ ирадәт,
Еткургей бизлерни қуда саламат,
Ақ көцлициз билән берсен ижазат,
Ғәриб ашық келди тилә, султаным.

Әлқысса, Ғәриб бу сөзни тамам етти. Андын соц падшаҳ рухсат берип, алтын-күмиш, лағлыйакут, дүр-жәўахир, қымбатбаха нәрселерин берип, зәрнигар ичире Айсәнемни салып, неше түрли
дәсгаҳ салтанат бирлә неше кәнизни ҳәмраҳ әйлеп, Айсәнем ата-анасы, кәўми-карындашлары
билән хошлашыб, йолға раўана болдылар. Бир неше мәнзил-мәрайылларны тай кылыб келур эрди.
Ол халда Айсәнем айтты:
— Әй, Ғәрибжан, Дийарбәкир деген нешик жайдур? Бизге бәйан қылсац, — деди.
Анда Ғәриб эл-халқын тәрийп етиб бир сөз айтты:
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— Айсәнем, бизниц жайларньщ
Әжайып бағлары бардур,
Үсти тола ақ қаралы,
Боз думан тағлары бардур.

Мәжлисинде чәц, рубабы,
Ш ийшке чекилген кәбабы,
Ичмеге гүлгүн шәрабы,
Тилла кәсалари бардур.

Шөллери бардур жәренли,
Сәҳралары лала рәнди,
Бадам қабақ гүл бәденли,
Бөйлә ғошшакдары бардур.

Пәрийзатлар гезер ҳәр йан,
Гөйаки ҳүр илә ғулман,
Зәрнигарлы көшки әйўан
Мунаққаш жайлары бардур.

Мийўасы пишиб төгилген,
Ш ақасы ашақ эгилген,
Әлўан-әлўан гүл егилген,
Тәр шәмен бағлары бардур.

Ғәриб ашық қайнап жошқан,
Ы шқньщ дәрйасына түшкен,
Ш аҳсәнем деб күйип-пишкен.
Сийнемниц дағлары бардур.

— Бу нешик ўәлайат эркән? — деди.
Анда Ғэриб Дийарбәкирге келгенин бәйан кылып, Айсәнемге караб бир еөа айтгьг
Дийарбәкир йуртыдур бул,
Ш аҳсәнемниц мен қулыман,
Анда, Айсәнем, ақлағыл,
Ацла Айсәнем, андағыл.
Ш аҳсәнемниц көшкидур бул,
Анда Айсәнем, андағыл.
Та жаным бардур бу тәнде
Ҳеш ықтыйар йокдур менде,
Неше йыллар шектим жәпа,
Сен султан, мен саца бенде,
Халыкдын көрдим тағны-таба,
Анда Айсәнем, андағыл.
Ақыр несип қылды ўәпа,
Адла Айсәнем, андағыл.
Гездим жаҳанны ақгарып,
Пырқатта йүзим сарғарып,
Ошбу ш әменниц гүлимен,
Еккицизге қулдур Ғәриб,
Мен гүллерниц бүлбилимен,
Ацла
Айсәнем,
андағыл.
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- Шығып көришгил, Айсәнем кедди, - деди.
Шаҳсәнем:
Мен чықмасмен, — деди.
Айсәнем ҳәм:
Ол чықмаса, мен ҳәм тийўәмдин түшмесмен — деб Ғапиб бмпттдд
^
айтышдылар:
Ү
’
Де° ’ *ӘриЬ биРлә үшеуи бир иағлы-бәҳәр
Ғәриб:
— Саца арзым шулдур, Ш аҳсәнем султан
Шықдағын көришгил, келмиш Айсәнем,
Қылмайын бу заман акдымны ҳәйран,
Шыкдағын көришгил, келмиш Айсәнем.
Шаҳсәнем:
— Бу сөзни демегил бизге Ғәрибжан,
Көришмен ол билән, ҳәргиз чықманам,
Иықылур сөзлерин, тутманам пәрман,
Көришмен ол билән, ҳәргиз чықманам.

Ғәриб:
Бир арзым дийейин сениц өзине,
Қурбан олам қашларыца, көзице,
Сүртейин йүзимни гәрди изице,
Түш, Ш аҳсәнем бирлә көриш, Айсәнем.
Айсәнем:
— Келмишем Бағдатдын зар илә гирйан,
Жудалық отыға бағрымдур бирйан,
Не сөзлер дийерсен маца Ғәрибжан,
Ол чықмаса, мен тийўәмдин түшменем.
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Ғәриб:

Айсәнем:

— Қулак сал сөзиме, әйлеме жедел,
Ләблерин шийриндур, қанд илә әсел,
Айсәнем турубдур ешикге мәҳтел,
Шықдағын көришгил, келди Айсәнем.

— Ошбу отқа күйиб, йаныб пишейин,
Бәҳри умман киби кайнап жошайын,
Сениц учын мен тийўәмдин түшейин,
Көришмен ол билән, ҳәргиз түшменем.

Шаҳсәнем:

Ғәриб:

— Ғәрибжан, әйлеме сөзинни дәраз,
Сени деб ләҳзе болмадым сәрәпраз,
Йуртым улығ, мен чықманам пешиўаз,
Көришмен ол билән, ҳәргиз шыкманам.

— Сенсен Ш аҳсәнемжан бир ҳасылзада,
Ара йерде мени кылма ғам-бада,
Сен шаҳзада болсац, ол ҳәм шаҳзада,
Шыкдағын көришгил, түшмиш Айсәнем.

Ғәриб:

Шаҳсәнем:

— Бардур саца арзым, ешитгил зарым,
Шункарым, лашыным ҳәм бәҳрим-базым.
Ол улуғ, сен кичиг, санадур лазым,
Түш, Шаҳсәнем бирлә көриш, Айсәнем.

— Ғәрибжан, сен қойдьщ сийнеме дағы,
Өртеди жисмимни қанжар пырағы,
Босағаға барып қойай айағы,
Андын ары өтмен, ҳәргиз шыкманам.

Айсәнем:

Ғәриб:
— Урмышам башымны ышқныц ташына,

— Ол улуғ, мен кичиг, аны билмишем,
Пирқат қанжарына бағрым тилмишем,
Мендин лазым дегил, меҳман келмишем,
Ол шықмаса мен тийўәдин түшменем.

Ҳеш рәҳмиц келмесму көзим йашына,
Ш аҳсәнем келмишдур ешик қашына,
Түш тийўәдин, көриш, шықмыш Шаҳсәнем.

Ғәриб:

Айсәнем:

— Сен бир гүлсец келген бағы-ҳәйатқа,
Ләблерин мегземиш қанду-набатқа,
Шаҳсәнемжан, мени қойма уйатқа,
Ш ык ешикке, көриш, келмиш Айсәнем.

— Нечә ашық от түшибдур жанына,
Бойамышлар колын ҳәсирет канына,
Мен ҳәм барғум босағанньщ йанына,
Андын ары өтмен, ҳәргиз барманам.

Шаҳсәнем:

Ғәриб:

— Ынжыттым көб сени, емди турайын,
Босаға алдыға йүриб барайын,
Андын ары өтмен, растын дийәйин,
Көришмен ол билән, ҳәргиз шықманам.

— Ҳәр заман болайын хулқыца бенде,
Баш алып кетейин емди ҳәр канда,
Ара йерде мени қылма шерменде,
Ш ык емди, капыға келмиш Айсәнем.

Ғәриб:

Шаҳсәнем:

— Шаҳсәнем меҳман деб ҳүрметин кылды,
Турып сенин билән көришмек болды,
Қозғалды жайыдын, ешикке келди,
Түшдағын, көришгил, шыкмыш Шаҳсәнем.

— Шаҳсәнем дер, емди әмриц тутайын,
'Гәнриниц такдийри болса нетейин,
Ол бери йүрсин, мен ҳәм йүрейин,
Ол йүрмесе, мен ҳәм ҳәргиз шықманам.
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Ғәриб:
— Ғәриб дер, Айсәнем, йүргил бу йана,
Пинҳаны сырларьщ болсын әйана,
Үйдин шықсын дейиб еттиц баҳана,
Үйдин шықгы Сәнем, көриш Айсәнем.

Айсәнем:
— Айсәнем дер, имди әмрид тутайын,
Аныц ройы-жәмалыны көрейин,
Сәнем келсе, турып мен көришейин,
Ол шықмаса мен ҳәм ҳәргиз түшменем.
Әлқысса, үшеўлери бу сөзлерни айтып болып, Шаҳсәнем Айсәнемге қаршы йүрди. Еккиләри
зордын қол учы көришиб, ҳал-аўҳал сорашыб болды. Достлар шад, душманлар ғамгүн болды. Андын
соц Ҳәр қайсылары өзлеринин жайларыда карар қылды. Етти кечә-күндиз той-тамаша етип, шадықуррам болды.Ашықлар мурадыға йетиштилер..
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ҚАРАҚАЛПАҚ ФОЛЬКЛОРЫ
62 - ТОМ

ӨТЕШ БАТЫР
Балтабай Юлдашев
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Кирис сөз
Сөзимди тынлаўшы ҳәм де оқыўшы,
Руҳсат кылсақыз иркилип киши,
Жазыў алды бир сөз тиркеп өтпекши,
Айтыўшыньщ Ана тарийхы екен.

Ж ана қала салса ойлаған ўақга,
Отырса Қутлымурат минип тахтта,
Ўәзирлери турса айланып жән-жақга,
Қутлымурат қыялында сол екен.

Әкемди билесиз, еситтин атын,
Мен бөлгеним оқыўшыньщ дыкқатын,
Анамнын туўысқан ҳәм жақын-жатын,
Жазып билдирмеклик ис мақул екен.

Нийетулла келди, айтты бул ойын,
Нийетулла тынлап отыр аркайын,
Сөздин тынғысында ҳәр сөзи сайын,
Қутлымурат жаўап сөз күтер екен.

Анам каракалпақ, аралбай кызы,
Кднлыкөлде туўылып өсипти өзи,
Сол дәўирде болған ҳәм соньщ сөзи,
Анам көзи көрип ҳәм билген екен.

Нийетулла отыр көп сөзди тьщлап,
Қутлымурат ойын-мақсетин анлап,
Ойланып-ойланып өзини оцлап,
Жаўап сөзи мынадай болған екен.

Ата-ана қойған аты Улбосын,
Сонын тарийхынан жазсам көбисин,
Кеширерсиз, жазсам, кетсе кемисин,
Қулақ еситип, көз көрмеген сөз екен.

— Дурыс айтасыз-аў, тутқа жоқ ханда,
Қанлыкөлли жүр дейсиз анда-мунда,
Сенин айтып отырғаньщ болғанда,
Не керек екенин бил, — деген екен.

Қонырат қаласы белли тарийхта,
Қоныратқа шығыс Хожели жақга,
Екеўине шегара орталықга,
Қанлыкөл атақлы жер болған екен.

Әўел баста шақырайық халықгы,
Айырып көрейик караны-ақгы,
Айып болар ойлағаньщ ол ўақгы,
Халыкқа сүйенмек керек, — дер екен.

Қанлыкөлде өз алдына тарийх бар,
Ибрайым жаздығой ол ушын хабар*,
Сонын ушын менде басқа сөз жазар,
Сөз сол көлде болған ўақыя екен.

Себеби ханлыкқа әмелдар керек,
Хан болғансон қазна, сарайлар керек,
Нөкер, оған басшы сардар ҳәм керек, —
Нийетулла соларды ескерткен екен.

Тарийхшы-жазыўшы жазды бул ҳақга,
Сөз көп жазылмай келатқан жән-жақга,
Излеп таўып жазып қоссан тарийхта,
Сол айтқан бир бөлек сондай сөз екен.

Бул пикирин айтгы, кеўли орнасты,
Бектин де қыялын усы ой басты,
Қутлымурат таслап аўзынан насты,
— Жүдә мақул, Нийетулла, — дер екен.

Нийетулла, Қутлымурат заманлас,
Қутлымурат беглербеги елге бас,
Бир отырған нешше руў аралас,
Қанлыкөлде бирге жасаған екен.

— Дурыс, Нийетулла, сенин ақыльщ,
Дәрриў сол әнжемди сиз таяр қыльщ,
Еркин бердим, қалған жағын сиз билин, —
Деген сөзди бектен еситкен екен.

Нийетулла менин шешемнин әкеси,
Бабамньщ сол гезде елиўде жасы,
Қанлыкөлли сондағы ел бәршеси,
Бабамды «аға» деп сыйлайды екен.

Ш ақырмақ Кднлыкөл дөгерек елин,
Тоғай араларын қалдырмай бәрин,
Кемпирин, қызларын, абысын, келин,
Бул жыйынға ш ақырмақ болған екен.

Қутлымурат шақырар екен күн сайын,
Бир ис қылса ойласар, айтар ойын,
Нийетулла айтар ойлап ис жайын,
Кейнинде ғалмағал ҳеш болмас екен.

Қутлымурат айтты: —«Арзымбет кумнан»,
Егер зәрүр болса, оннан да арман,
Арқамыз «Ш ортан жап» ямаса «Дүрмен»,
Келсин, жыйналсынлар, — деп айтқан екен.

Ҳәзирги ойласық шақырған себеп,
Айтсын, — деген екен, — Нийетулла кеп,
Жана қала салыў пикирде әдеп,
Соны Қутлымурат ойлаған екен.

Ш оманайдьщ келсин барлық адамы,
Келсин аўыл-аўыл, ж әм әәт жәми,
Қәрежет, мал жәмлен, калмасын кәми, —
Деди Қутлымурат мәс болған екен.
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Қарабайлы ҳәм де Қаратереқ жаққа,
«Беглербеги шақырды» дец жән-жаққа,
Отырған үйлерге топламнан жекке,
Қалдырмастан айтабериц, — дер екен.

Гүлли Қанлыкөлдиц бар кәтқудасы,
Усы мәсләҳәтти бир қылған екен.
Қутлымурат беглербеги — елбасы,
Өз алдына хан болыў мүддәасы,
Гүлли Кднлыкөлдиц ғарры ҳәм жасы,
Мәсләҳәтте олар не айтар екен?!

Қутлымурат, Нийетулла, басқасы,
Хожалығы саз ҳәм пүтин дасқасы,

Iбөли м
Қанлыкөлдиц бир шетиндеги қазақ байы Арзымбет деген
киси үлкен журт жыйнап «Сүннет той»
оереди. Қутлымурат та сол тойға барады. Тойда жас жигит
палуан Өтешке ҳәмме Қанлыкөл ҳалқы
тац қалады.Ол төмендегише баянланады.
Бул да сол жоқары дәстанныц изи,
Соныц бир бөлеги, сол сөздиц өзи,
Бирақга сөз ўақыяныц негизи,
Бул Өтеш батырдыц дәстаны екен.
О теш баты р лгллык, ишиндс дәсга н ды ,

Ҳәр ким айтар еситкенди, билгенди,
Бул да соныц бир бөлимшеси екен.
Апай айтар еди жаслық гезимде,
— Өтешти көрдим, — деп, — мениц өзим де,
Қәте кетсе, жалған болса сөзимде,
Менде бир жацылыў болғаны екен.
Нешше өтип атыр нәўбетме-нәўбет,
Ьиреу гедей, биреўлерде бай дәўлет,
Қанлыкөлде атакды бай Арзымбет,
Сондай абыройлы бай өткен екен.
Халықгы жыйнап, дацқы кеткен той берди,
Бундай той ҳеш жерде болмаған дерди,
Қурдыц айланасы төрт танап жерди,
Қатар адам менен толтырған екен.
Не бир палўан келди Шаббаз, Хийўадан,
Бир жегенде қырық кило жер мийўеден,
Жүкти көтереди артық түйеден,
Ҳәр тойда бас байрақ алады екен.
Дегелей, шөгирме, сецсец тон кийген,
Муртлары шыйрылып, қабағын үйген,
Қара үйге кирсе, шацыракқа тийген,
Сондай ири палўанлар келген екен.
Ҳәр жегенде бир қой ети аўқаты,
Хорезмде белли палўанлық аты,
Он пут тасты көтереди қуўаты,
Буларға тец келер адам жоқ екен.
Солар курға келип отырып алды,
Көрмегенлер көрип, көп ҳайран қалды,

Той жаршысы «Палўан, шық!» деп жар салды,
Уллы палўан ортаға шыкқан екен.
«Дәўсебен» атанған гөнели палўан,
Хийўаныц атақлы палўаны Мәўлен,
Руқсат болды басқарыўшы үлкеннен,
ортада гүрескен екен.
Хийўалы палўанныц әмели басым,
«Дәўсебен»ге қылды бир неше қысым,
Жығылды Гөнениц палўаны Қасым,
Хийўалы бас байрақгы алған екен,
Изинен де шықты бир неше киси,
Жығалмады хийўалыны ҳеш бири,
Ж окарынын палўанынын бүл иси,
Қанлыкөл жигитин қыйнаған екен.
Биринши күн тойда усындай өтти,
Намыслы жигитлер жанына батты,
М әсләҳәтке Өтешти де шақыртты,
Аты шыкқан жигит жыйналған екен.
— Биз де бир жағалы елмиз, бирақ та,
Алпамыс әўлады дейди тарийхта,
Батыр перзент болғанлығыц қаяқта?
Өзли-өзи ыза берискен екен.
Өтеш үндемди бир шетте турды,
Көпшилик алдында нәзерлеп қурды,
Буларға Қутлымурат мойынын бурды,
Ҳәмме турып төрден жай берген екен.
Қутлымурат қарап шықты бир шеттен,
Жигитлер ызалы, байқаса беттен,
Ҳеш нәрседен хабарсыздай Шерметтен,
— Бул не мәсләҳәт? — деп сораған екен.
Ш ермет болса аршыл жигитлер басы,
Ж әне сондай белли ел кәтқудасы,
Ш ермет деди: — Жигитлер мүддәасы,
Ертец гүрес туўралы, — деген екен.

www.ziyouz.com kutubxonasi

— Қәне, сонда кандай реже дүздин?
— Билмей турмыз, аға, ушы ж оқ сөздин,
Жақсы бодцы бунда келгениниз сизин, —
Деп бәрше мәсләҳәт сораған екен.
— Уллы палўанға шык! — деди Өтешке,
Жигитлерди айырды бөлип үшке,
— Артық емес олар да сизлерден күшке,
Гүреске қорыкпастан шык! — деген екен.

Гөне кийиминде серлемей ҳеш ким,
Өзи шықпағанда, зорламас бәлким,
Өтештин қарыўын көрген сон хәр ким,
«Ал-ҳа, азаматым!» деп турған екен.

Азан менен тойға «дабыл» қағылды,
Мал сойьшып, қазанға от жағылды,
Гүреске бас байрак хатқа алынды,
Бас байраққа нар түйе қойған екен.

Бурын майда тойда гүрескен қолдан,
Бундай күш шығарын ойламай оннан,
Хнйўада атақлы байракдар ханнан,
Өтеш соған тен деп ойламас екен.

Бүгин билинеди палўан беллиси,
Байрак ушын палўанлардын еллиси,
Бәлки оннан да көп келген гүллиси,
Еситип байрақтан тәмедар екен.
Жаршы: —Уллы палўан, шық! — деп шақырды,
Өтеш те шешинип ортаға барды,
Барлық палўан оған бир нәзер салды,
Өтешти ҳеш көзге илмеген екен.
Хийўалынын палўанынын уллысы,
Биреўине «Шык!» деп еди гүллиси,
«Мен-мен!» деди шыкты ишинен бириси,
Өтеш онын менен гүрескен екен.

Изли-изинен шықгы тоғыз палўаны,
Жығылдылар, болды райлы қалғаны,
Ишиндеги уллы атақгы алғаны,
Сонында ол ортаға шыкқан екен.
Өтеш те бир кесе шай ишип алды,
Орнынан турмастан ол келип кдлды.
Өтешке ызалы бир жамбас салды,
Өтеш оған азлап ҳаўлыкқан екен.
Хийўалы жамбасы Өтешке батты,
Қызып алды және өзин тоқтатты,
Хийўалы палўанды қайтарып атты,
Екеўи кырынлап шар түскен екен.
Екеўи ажырасып кайтадан тутты,
Бул Бекжан палўанға ызалы батты,

Өтешти услаўдан зынбақшы бодцы,
Жағадан, бир қолын белбаўдан алды,
Баяғы жамбасты тағы да салды,
Өтеш енди өзин услаған екен.
Өтеш те услады Бекжан белинен,
Ҳаўалап көтерди турған жеринен,
Палўанлары бирге шыққан елинен,
Буннан аман шыкпасын билген екен.

Мәсләҳәтди койды жәмлеп бир жерге,
Аўқатланып отырды бәршеси бирге,
Ҳәммеси де қосылып усы пикирге,
Сол түни сол жерден тарқаскдн екен.

Хийўалы Өтешке тоғанақ шалды,
Ары тарт, бери тарт, шаршап та қалды,
Өтеш Хийўалыны кайырып салды,
Шалкасынан жерге қулатқан екен.

«Жамбасын» қайтарды деген бул атгы,
Биринши еситип көргени екен.

Екшеп көтергенде жоқары қарай,
Бекжаннан да ақты терлер сорғалай,
Тасламакты жерге, бир келсе қолай,
Бекжан Өтеш ойын анлаған екен.
Бекжан билген екен Өтеш ьщғайын,
Өтеш мени жерге зьщыўы тайын,
Таслады қапталлап, түсти бир ийин,
Ж әне де екеўи шар болған екен.
Дем алмаға қайтты Бекжан орнына,
Зорыкканы, қан келипти мурнына,
И йни жара болды түсип қырына,
Өтешке кайрьшып қарайды екен.
Өтеш кетпей турды калса да ҳарып,
Өтеп тутты Өтеш қолынан барып,
Ш ай ишкизди оны ортаға алып,
Өтешке бәрше халык тан қалған екен.
Шай ишкен сон шықгы Өтеш ортаға,
Шығанағын сыйпар әсте жортаға,
Бекжан келди, кол салысты жағаға,
Бул сапар шын гүрес басланған екен.
Өтеш те Бекжаннын тәсилин билди,
Өзинше палўанлық әмелин қылды,
Жаға, белден услап, аяқган илди,
Бекжан колын Өтештен тартқан екен.
Палўанлардьщ бири колын жаздырса,
Жерге аяқ-колын таянып турса,
Гүресиўши яки бакдаўшы көрсе,
Гүрести сол мәҳәл тоқгатар екен.
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Адамлар шуўласып кышқырар бәрше,
— Әй! Геўде, сен! Палўанман деп жүргенше,
Үйинде жат! Ш ықпа енди өлгенше!...
Ҳәр ким бир нәрсе деп шуўласқан екен.
Өтеш палўан алды қолыны тартып,
Бекжан жер таянып, көзин алартып,
Жерде топырақ болған қолыны артып,
Турды да Өтешке жабысқан екен.
Өтеш палўан минди жеделге қатты,
Услады белинен өзине тартты,
Шыргүбелек айлантырып бир атты,
Бекжан шалқасынан қулаған екен.
Айландырып шеп аяқтан урғанда,
Бекжан билди тек орнынан турғанда,
Басалмады шеп аяғы былғандап,
Шеп аяқ жиликтен айрылған екен.
Бекжан ол орнынан турды да жатты,
Шериклери Бекжан қасына жетти,
— Бекжан ака! — деди, көтерип қайтты,
Бекжан аяғынан айрылған екен.
Бекжанды көтерип кеттилер алып,
Гүрес даўам қылды басқалар қалып,
Өтеп, Сайытларди гүреске салып,
Өтеш бас байрақты бул алған екен.
Гүллән халық алғыс айтты Өтешке,
«Атасына рахмет! Бәрекелле күшке!»
Арзымбет Өтешти шақырып ишке,
Жақсы кийим менен сыйлаған екен.
Дөник шапан ҳәм де силкпе шөгирме,
Гөруғлынын, қуралындай сүйирме,
Өткир қылыш та қосып берген екен.
Кийинди кийимин, жарағын асты,
Өтешти танымай ҳәмме қарасты,
Кийген кийим, таққан қылыш жарасты,
Бәрше «қутлы болсын» деп айтқан екен.
Өтешке бул сыйлық күш-куўат болды,
Халық ҳүрметине кеўили толды,
«Той үлесиқ» дейип бергенин алды,
Жигитлер арыны арлаған екен.
Қутлымурат Өтешти шақырды, барды,
— Минерсец, иним, — деп тулпар ат берди,
Гүмис ер, мақпалдан терликти көрди,
Гүдары ноқга да салынған екен.
Аты — өткен батырлардыц тулпары,
Жабыўы жипектен, ноқта гүдары,

Өзине жарасар, көрсециз бәри,
Өтеш көрип исенбей турған екен.
Ҳәр абзалы бир жорғаныц баҳасы,
— Өзим болсам кәмбағалдыц баласы,
Минсем, мен боларман бул атқа асы,?—
Деп минбестен ойланып турған екен.
Кутлы болсын, қәне, мин — деди, — атқа,
Не айтарын билмеди бул «кәраматқа»,
Қараса көз салып аламан жаққа,
«Минеғой, азамат» дегендей екен.
«Я пирим» деп минди сәкирип атқа,
Атқа минди, жетти мақсет-муратқа,
«Рахмет, дослар!» деди туўысқан журтқа,
Атты шаўып айланып келген екен.
Ж ынысы ҳайўан, бирақ аттыц тулпары,
«Дүлдүл» деди мақгап көргенниц бәри,’
Барлық жерге тарап буныц хабары,
Ел аўзында бир дәстан болған екен.
Той болған соц болар көкпар шабысы,
Көкпарда ойнады Өтеш ябысы,
Ж ецип алды көкпарды да шабысы,
Гүрестей табысын мол еткен екен.
Өтеш «Өтеш батыр» болды сол тойда,
Еки адам, үш адам бирлескен жайда,
Мейли аўылда ма, мейли тоғайда,
Өтештиц дәстаны айтылған екен.
Соннан берли өтди арадан үш жыл,
Сол арада болды ўақыя ҳәр қыл,
Өтеш аралады Шаббазды,Төрткүл,
Ж ауыръшы ҳеш жерге тиймеген екен.
Ол қатнасты душпаннан өш алыўға,
Қорқпады Хийўаға жалғыз барыўға,
Исенди өзинде болған қарыўға,
Ҳеш жерде ҳеш кимнен қорқпаған екен.
Үш жыл өткергели Арзымбет тойын,
Бес ағайин үй ишинен арқайын,
Қутлымурат Өтешке ойласты ойын,
Өтешке де ол мақул түскен екен.
Қутлымурат арқа берди Өтешке,
Өтеш инилери, ондағы күшке,
Бир ойласық болса шақырып ишке,
Ишки сырларды бек ойласар екен.
Инилерден басқа жақын туўысқан,
Ар-намысқа белди беккем буўысқан,
Ҳәммеси баҳадыр шыныққан жастан,
Төреш, Зийнеш, Өтеп палўан бар екен.
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Он бес жигит, басшы — Өтеш батырды,
Бир жерге барсалар бәри бир барды,
Өтеш батыр хабарласа хабарды,
Айтқан мәҳел хәммеси таяр екен.

Арзымбеггин тойы өткели берли,
Он бес жигит жыйналды тек усы жерли,
Жақсы атлары бар, таяр тур ерли,
Жаў-жарағы, қылыш-мылтық саз екен.
11 бөлим

Жунаиыт хан деген шығыпты. Шәмми кәл менен жәнжел болыпты, өзли-өзи кырылысып
Жунаиыт ханды Шәмми қашырыпты. Бирақ Жунайыт хан және келеди-мис, «Пәлен жерде пәленмис», Шоманаида бир үиди талапты, Гөнеде ямаса «Порсьща», «Булдумсаз»да көп адамларды талапты
£ щ аар Рк?пНболар^ди >гаЫН’ КарабаЙЛЫ тоғайЬ1НДа УРы бар, - деген сөз ел ишинде таралып турған
Шоманайға жақынырақ, Қанлыкөлдид кубласында отырған бир бөлек аўыл бар еди Бул аўылды
«қырық РУУ» деп те атар едилер. Сол аўылдын бир адамы Бердан деген болып, онын улы болмай
жалғыз қызы болды. Бул бөлим сол Берданнын кызы туўралы. Ол төмендегише баянланады:
Өтеш жақа турып еди азанда,
— Жок, иним, ҳеш жерде көрмедим, — деди,
Шайы таяр, аўқат писер казанда,
Өтеш келип салды атына ерди,
Биреў үйге кирди, түри азарда,
«Зийнеш, Төреш келсин» деп хабар берди,
«Төрге шык» десе де шықпаған екен.
Тутамыз, ата, биз, қорқпа, — дер екен.
Орта жастан өткен, өзи шал сақал,
Келген екен Өтешке ол тәўекел,
Бүгин түнде болған бир жаман аўҳал,
Айталмай зар жылап жиберген екен.

Ғаррыныц да минип келген аты бар,
Жүрегинде қайғы-ғамныц оты бар,
Бәринде де жедел ашыў пәти бар,
Төртеўи тец атларға минискен екен.

Жылап турып деди: — Иним усындай,
Ул баладан бизди кысты бул қудай,
Ул болғанда қорланбас едим бундай, —
Деп изин айталмай жылаған екен.

Төртеўи ат шаўып кублаға кетти,
Бираз жүрип ғарры үйине жетти,
Үйдиц айланасын карап сын етти,
Түндеги келгенлер үш атлы екен.

Өтеш сорар: — Басқыл, ата, өзинди,
Еситейик, түсинейик сөзинди,
Ким, биреў алды ма зорлап қызынды?
Қыз да, ул да перзент ғой, — деген екен.

Тапты кызды сүйреп барған жерини,
Атқа жүклер ўақга аўған ерини,
Серлеп билди бул ўақыя бәрини,
Келгенлер ҳақыйқат баспашы екен.

Әўели шубыртып турса да сөзин,
Өтештиц сөзинен ол басты өзин,
Үйинде бой жетип отырған кызын,
Зорлап үш жигит алып кеткен екен.

Деди Өтеш: — Турмац, ўақыт өтпесин,
Бул залымлар көп узақлап кетпесин,
Ол залымлар мақсетине жетпесин, —
Ғәзеп пенен атларға минген екен.

— Аты ким, қай елдиц жигити өзи?
Өтеш сораў берип аларды көзи,
— Билмеймен, түркменге уқсады сөзи.
Өтеш буған дым хайран болған екен.

Ғарры дуўа қылды көзини жаслап,
Өтеш батыр кетти алдында баслап,
Батырларда ашыў шоғы ҳалласлап,
Изди қуўып тоғайдан бармақга екен.

Азырақ үндемей турды да және,
«Қыздыц өзи сүйип кетти ме кәне?!»,
Өзинше ойлады: «Сорағанда не»,
Ямаса бул сөзим болар ма мәлел.

Ғарры да бул ерип қалмады изден,
Өтеш көрип атты тоқгатты тезден,
— Қайтыц, ғарры, жумыс қалмады сизде,
Ендиги ис бизиц менен — дер екен.

Ойшыл басын көтерип бир қарады,
Танымайсац?... Өтеш әсте сорады,
Дедидағын тез орнынан турады,
Ғарры «жоқ» деп басын шайқайды екен.

Ата, сиз қала бер, биз кеттик, —деди,
Табыўға залымды ант еттик, — деди,
Залымларды изинен биз қуўып жетсек,
Қызды алып қайтармыз, — деген екен.
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Из Шоманай жетпей күн батар кетти,
Бурында суў аққан өзектен өтти,
Сол жерде азырақ из де жанылтты,
Бир из басқа тәрепке кеткен екен.
Азырақ тоқгады көп турмай Өтеш,
Ойланбаққа ўақты жоқ, қалады кеш,
— Сен қуў, — деди, — бар, анаў изди Зийнеш,
Көп излерди екеўи барлаған екен.
Зийнеш жалғыз атлы изини қуўды,
Қорқыўды ҳеш билмес, беллерин буўды,
Өзинше ойланды, ой-қыял шуўлы,
Ашыў тула бойын кернеген екен.
Жалғыз атлы изи бурылды тағы,
Қальщ тоғай бүркеп кеткен жән-жағы,
Буғып өтер шатқа тийип тумағы,
Жүдә көп қыйыншьшық көрген екен.
Бир мәҳел байлаўлы бир атты көрди,
Ҳақыйқат баспашы аты екен, дерди,
Ат үстинде жаман бастырық ерди,
Көрип соған ҳайран болған екен.
Баспашынық бундай аты болмайды,
Баспашыньщ минип кеўли толмайды,
Болғанда да ер-абзалын онлайды,
Бул болса бир әпиўайы ат екен.
Барды да жән-жағын бир қарап алды,
Ҳеш ким көринбегенге ҳайран калды,
Дөгеректе айланып жерге сер салды,
Жүрип кеткен бир изди көрген екен.
Адымлатып бул да атгы айдады,
Оны табайын деп тисин қайрады,
Бираз жүрип бүктен өтсе жайдары,
Қақыра жай, үш атты көрген екен.
«Зийнеш!» деген бир даўысқа оқгалып,
Атынын басыны тартып тоқгады,
Әсте бүк астынан биреў шокланып,
Зийнеш қолы қылышқа барған екен.
Зийнешке ымлады, «бери кел» деди,
Мен жаў емес саған, достым, ел — деди,
Қыз ушын шыққанман тәўекел, — деди,
Зийнеш оған дәрриў түсинген екен.
Зийнеш те атыны кейинге бурды,
Жигит қапталына ол келип турды,
Қысқаша айтты да аттан түсирди,
Бул жигит ол қыздьщ ашығы екен.
Азанда есигги усы хабарды,
Еситкенннен қыздьщ үйине барды,

Алып кеткен залым ол сәўер ярды,
Сөйтип ярдын изин излеген екен.
Күн шығар алдында жеткен изинен,
Тасаланып залымлардьщ көзинен,
Үмитин үзбестен сүйген қызынан,
Қарама-қара изинен қалмаған екен.
Душпанлар ашықлық, тоғайдан келер,
Бул да бир қапталдан гә изине ерер,
Болды душпан қолында ол жан берер,
Тағы да сонына қараған екен.
Душпанлар қақыра жайға келипти,
Усы жерде тоқтайжағын билипти,
Сонсын атын ол кейинге бурыпты,
Алысырақ жерге байлаған екен.
Себеби, ат оқыранып киснеп қояр,
Сонсын булар адам келгенин туяр,
Қолдан кетсе бул жерден де сүйген яр,
Деген пикир басына келген екен.
Зийнеш те арманырақ атын байлады,
Екеў болып кеўиллерин жайлады,
Екеўи де бир пикирди ойлады,
Қақыраға бирден кирмекши екен.
Деди жигит: — М енин атым Арзыўды,
Ойлап турман мен алдында барыўды,
Зийнеш, сен келдин де бердин карыўды,
Маған соны ислеў қарыз, — дер екен.
Шынында Арзыўда тасқанды ғайрат,
Қақыраға умтылды бир неше рет,
Душпан менен келе ғойса бетме-бет,
Мал сойғандай соймақшы болған екен.
Зийнеш айтты: — Келди бул иске Өтеш,
Жетерли, Арзыўжан, сенде қарыў күш,
Сенин ярын ушын келдик болып үш,
Мурадьща жетерсен, — деген екен.
Арзыўда тағы да сондай күш тасты,
Зийнештин қасына келип жантасты,
Қушағына алып көкирегине басты,
Көзинен мөлтилдеп жас акқан екен.
Арзыў айтты: —Мен бир хабар алайын,
Бақлайын, көрейин истин қолайын,
Әгер бир ғалмағал болса, сен тайын,
Менде ҳеш корқыныш жоқ, — деген екен
Арзыўда бар екен еки жүзли қанжар,
Шыққанда алыпты хызметке жарар,
Билектей ағашты иркилмей шабар,
Жақсы полатган ол исленген екен.
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Қолға бир түскени жана усы екен,
Арзьгў жас та болса қарыўлы екен.

Суўырып алды сол пышақгы қолына,
Бир қарап алдында жүрер жолына,
Қарамастан онына, я солына,
Қақыра жанына жетип барған екен.

Еки мәрте басты оны қайырып,
Бирақ душпан алды өзин айырып,
Үшинши мәртебе басқанда барып,
Душпан илажсыздан бағынған екен.

Өтеш, Төреш бул жигитти көрипти,
Душпан ғой! деп өзинше пәм берипти,
Бирак Зийнеш жигит изине ерипти,
Олар да жақынлап келген екен.

Сол ўақгында келди Төреш те жетип,
Қылыш тийди баспашыға «шырп» етип,
Қай жақган келгенин билмеди, нетип,
Қараса Төреш қьшышын тартқан екен.

Буны көрип Өтеш әсте тоқталды,
Қылышын қынынан қолына алды,
Түсинбеди көрип мынаў аўҳалды,
Душпан десе, Зийнеш касығща екен.

Турды Арзыў, душпан жан берер енди,
Төреш: — Бәрекелла азамат! — дерди,
Арзыўға узатты, колыны берди,
Арзыў кушакдасып көрискен екен.

Зийнешлер келгени күншығар-қубла,
Жигит кылар жедел қақыраға ҳәмле,
Өтеш ойлар, бул қандайын наркәлле,
Зийнешке қаяқган жолыққан екен.

Арзыў, Төреш келди Өтеш қасына,
Арзыў қолын тутты оған қысына,
Өтеш де Арзыўдьщ келип тусына,
Еки қолын берип көрискен екен.

Өтеш жеткеннен сон арқа тәрептен,
Ҳайран болып турды бул сырлы сәттен,
Өтеш түсинбей тур: «Болмаса, әттец»,
Қақыраға ҳүжимди баслайжақ екен.

Зийнеш таныстырды айтып Арзыўды,
Арзыў қысынды ма, бетин тер жуўды,
— Кешикпедин иним, бахыт қусын, — деди,
Қызды қолы менен көрсеткен екен.

Сол ўақ ишкериден бир адам шықгы,
Қакыраны паналап булар да буқгы,
Ол адам арманырақ барып бир ықты,
Паналап отырды, «тәретке екен».

Қыз жатарды төрде, үсти жабьшған,
Өлидей сести жоқ, есинен танған,
Өтеш қыз бетине орамал салған,
Себеби қыз көзин ашпайды екен.

Арзыў тарса турып барды да басты,
Оннан шығармады ҳеш кандай басқы,
Зийнеш қақыранын есигин ашты,
Өтеш, Төрешлер де жетискен екен.
— Қөтер қолынды? — деп Зийнеш бақырды,
Қақыраньщ иши болды тақырлы,
Жүреги жарылып үш адам турды,
Ҳәммеси қолыны көтерген екен.
Зийнеш кести сол жердеги бир жипти,
—Аркана айлан! — деп биреўин тепти,
Еки колын арқасына әкепти,
Жақсылап колынан байлаған екен.
Қалған екеўин де сөйтип байлапты,
Бир жәм кылды кеўиллерин жайлады,
Төреш тттьтғып дала жақгы пайлады,
Арзыў душпан менен айқасар екен.
Арзыў басып қолын байлап атырса,
Душпанньщ қолайын таўыпты тарса,
Ашыў-ғәзеп пенен пышақгы урса,
Пышақ тийместен тайып кеткен екен.
Бул душпан да жүдә епшил киси екен,
Баспашылық өмиринше иси екен,

Өтеш айтты: — Мине, бетин ашып көр,
Атын айтып бир-еки аўыз даўыс бер,
Сестинди еситсе, мүмкин бир зат дер, —
Бәрше телмирисип қарайды екен.
Арзыў әсте барды қыздьщ қасына,
Барып отырды да қыз жанбасына,
Бетин ашып қолын қыздыц басына
Қойып, манлайына тийдирген екен
Айўан-жайўан болған қыздьщ өрими,
Қөп екен ғой бийшараньщ көрими,
Бетинин шығыпты жырым-жырымы,
Жигит ойлап ишин күйдирген екен.
Жигит қыз бетине телмирип қарар,
Басын ийип қызға тақалып барар,
Қасындағьшарды умытып сәўер яр,
Ышқында есинен айрылған екен.
Өтебийке «Ботам!» деп даўыслар әсте,
Гүлдей жайнап жатар қыз бети пәсте,
Жигит телмиргенин көрип Өтеш те,
Тақат қьшып ҳеш туралмаған екен.
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Өтеш еки көзи қансырап кетти,
Әсте баспашылар қасына жетти,
Баспашы жағына бир муш қарс етти,
Баспашы тил қатпай жан берген екен.
Ж әне биреўине келип жантасты,
Зийнеш оныц әсте ийнинен басты,
Баспашы аяғын бүгип жүк түсти,
Өтеш онсын оны урмаған екен.
Жигит қарар еди қызға телмирип,
Өтеш барды олар қасына жүрип,
Еки ашық-машық аўҳалын көрип,
Қылыш сабына қолы барған екен.
Өтеш баспашыны шаппақшы еди,
Қыз сөйленди, бир нәрсе деп сес берди,
Өтеш жалт қарады, қызды кеп көрди,
Қыз кирпигин сәлпәл қағады екен.
Ж әне бир нәрсе деп, әсте «суў» деди,
Қақырап жатыр барып көрсе суўкәди,
Арзыў жанын бермеге таяр еди,
Бул үйде бир жутым суў да жоқ екен.
Жалтандап төрт тәрепке қарады Арзыў,
Енди бир мақсети — ол да болса суў,
~ Суў қайерде? Әй, баспашы, айт дәрриў! —
Деп Өтеш олардан сораған екен.
Баспашы: — Суў жоқ, — деди, — жақын жерде,
М әскап пенен келтиремиз бизлер де,
М әскап әне, илдириўли тур төрде, —
Деп ийегин силтеп көрсеткен екен.
Мәскабы териден дүзеткен ыдыс,
Жуўылмаған, кирлеп жатқан қалыц ыс,
Ишин қарап еди, шықты бир ийис,
Көп турған гөнерген ол бир суў екен.
Тапты үйден излеп жаман тас зерен,
Тазалаймыз деп те ҳәлекленди кец,
Суўды қуйды зеренге зерен менен,
Қызға еки жутым иширген екен.
Басыны көтерип әсте сүйеди,
Суў иширип, басын жастыққа қояды,
Қыздыц ҳалын көрген бәрше аяды,
Тек еки баспашы үндемес екен.
Бираздан соц қыз да көзин ашты,
— Келме, келме! — деди Арзыўдан қашты,
Дийўалға сүйенди, әсте босасты,
Арзыўды серледи, таныған екен.
— Арзыў! — деди, өзин таслап жиберди,
Арзыў қушакдады, «ҳаў жаным» дерди,

Шын ашық екенин үш батыр көрди,
Өтеш қуўанышын жасырмас екен.
Қызды алып шықты сүйеп далаға,
Қыз жабысып алған Арзыў балаға,
Аўлақ шығып: — Қандай түстим бәлаға?
Қутқарылғаным шын ба? — деген екен.
Шын сүйиклим! Таныдыц ба ағанды?
Өтеш ағац жоқяап келген арқанды,
Биреўин өлтирип, екеўин танды,
Баспашыдан кутылдыц, — деген екен.
Қыз басын көтерди, бойын тикледи,
Дәртим шықсын дегендейин «уҳ» деди,
Қақыра есигине қараған еди,
Ет түршигип, басы айланған екен.
Жалт қарап Арзыўға асылды тағы,
Көзге түсти Арзыўдыц қан бармағы,
Үстиниц де қан-қан ҳәмме жағы,
Қыз Арзыў жүзине қараған екен.
Ш ынында да сол өзиниц Арзыўы,
Мүмкин емес ендиги бул қорқыўым,
Бирақ Арзыў үстиндеги қан жуғы,
Неден болған, енди гүман сол екен.
Ҳәмме жери саўдай, сонда-әм қарайды,
«Не қан?» деп сораўға тили бармайды
Өзин умытқандай оны аяды,
«Бийшара-аў, мен ушын ҳәлек болған екен.
Қақырадан сес шықгы — Өтеш жеркиўи,
Сол тәрепке қарады бул екеўи,
Баспашыны шығармастан иркиўи,
Өтеш олардан сорақ алар екен.
Булар тарийхынан түсиник берсем,
Айтпасам көплериц өтирик дерсец,
Исенбеген буны ҳәзирде көрсец,
Сол жерден ҳәзир белги тур екен.
Бул қақыра салыныўыныц сыры,
Үш баспашы еди, төрт болды, бири,
Сол үстинде шығар көплер пикири,
Қайдан пайда болды? М әлимсиз екен.
Қақыраны сол үш баспашы салыпты,
Бирдей емес, ўақты мәкан қылыпты,
Тек үшеўи буныц сырын билипти,
Усындай ўақытта келеди екен.
Ал биреўи ол тек бүгин қосылған,
Бурынырақ булардан хабары болған,
Бир неше мәртебе сөйлесип көрген,
Буныц дәрти усы қыз болған екен.
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Усы қызды бурын айттырып көрген,
Қыз әкеси оған бермеймен деген,
Сонсын булар менен тил бириктирген,
Зорлык пенен алмақшы болған екен.
Өзи орта жаста, қырық бес шамасы,
Төрт ҳаял алыпты, өлген ҳәммеси,
Тойда көрип қыздан болып тәмеси,
Бул қыздын, изине көп түскен екен.
Анық қыз атасы бермесин билип,
Ғаррыныц ҳеш кими жоқлығын көрип,
Қолайлы пайытты пайытлап жүрип,
Бүгин қызды қолға түсирген екен.
Әўлады қарақалпақ, өз аты Нарман,
Мәканы Шоманай, қублаға таман,
Атасы урыға болып атаман,
Ўақтында көп елди бүлдирген екен.
Атасы да өлген киси қолынан,
Өзи де хабардар аға жолынан,
Дүньясы, тапқаны киси малынан,
Жаксы жайы, мал-дүньясы көп екен.
Мине соныц тапқан бул адамы,
Аўылы да, қәсиби бирге мудамы,
Усындай мақсетте басқан қәдеми,
Баспашылық-урлық ислеген екен.
Биреўи ол Ырыс — қазақ әўлады,
Буныц көп ислерге жеткен қуўаты,
Урыларға басын қосып, әдети,
Урылар не қылса, соны қылған екен.
Атасары, Дурды — түркмен баласы,
Туўылған жерлери Гөне кубласы,
Булар кәри, кеўлинде муддасы,
Баспашылық ҳәм де урлық екен.
Булар: Ырыс, Дурды ҳәм Атасары,
Табысып жән-жақтан келгенди бәри,
Жоқарыда айтылды қылар кәри,
Нарманныц аўылы мәканы екен.
Қупыя жайда қызды сакдап нешше күн,
Болмақшы мақсетте келтирген бүгин,
Нарманға бул қыз да түспеди тегин,
Қыз жолында көп дүнья шыққан екен.
Қолына түсирсе еплеп «мундысын»,
Дурдыға бермекши болды сицлисин,
Көп дүнья шығарып қалған екеўин,
Керек десе, үйлендирмекши екен.
Мине сондай болған буларда ўәде,
Өзлери кецесгөй, өзи кәтқуда,

Ислерди писирип, қайғысыз жүдә,
Бундай уллы исти баслаған екен.
Булар күндиз қызды ҳәм үйин көрген,
Неше күнлер барып ҳәм кетип жүрген,
Исти ҳәм қалдырмай жүдә писирген,
Өтешти ядына алмаған екен.
Бул сырға ол Нарман басшылық етти,
Кешелетип ол купыя жерине жетти,
Сол жерде келисти, мәсләҳәт етти,
Нарман қалып, басқасы кеткен екен.
Атландылар қызды алып қайтпаға,
Қарағанда елдиц алды жатпаға,
Булардыц исиниц бәрин айтпаға,
Жаза берсец көп ғой, таўсылмас екен.
Нарман қалды қақырада бир өзи,
Жолда күн шыққанша ол еки көзи,
Сәске ўақта келди ол сүйген қызы,
Геўдеде жаны бар, өлидей екен.
Алып келип жатқыздылар, еси жоқ,
Көзин ашпас, адам менен иси жоқ,
Бет-жүзинде қызлық ҳеш бир түси жоқ,
Тек өли жатқандай қыз жатқан екен.
Ҳәр жағына көрди аўдарып тартып,
Қайта өли түске кирер ағарып,
Енди илажсыздан тәўипке барып,
Қызды емлеттирмекши болған екен.
Атасары кетпек болды ортадан,
Соныц ушын шыққан еди қақырадан,
Сол ўақтында келип Арзыў арқадан,
Жоқарыдағы ўақыя болған екен.
Қыз таслады аттан неше өзини,
Қанша айқастылар тырнап жүзини,
Топырақ шашып баспашылар көзине,
Қор қылыўына да аз қалған екен.
Мине соннан өнбей баспашы жолы,
Айқаса-айқаста көбиниц қолы,
Жараланып қаны тынбас келгели,
Қыз да шаршап есинен талған екен.
Буннан басқасыны жоқарыда жаздым,
Түсиндирип кетейин деп көп создым,
Оқыўшыға билгенимше көргиздим,
Жазбай кетсем түсиниксиз болар екен.
Атасары өлди Арзыў қолында,
Нарман да жан берди қыздыц жолында,
Енди Ырыс, Дурды өлим алдында,
Қамыстай қалтырап отырған екен.
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Өтеш көп сорады буларды тергеп,
Айтажағы жокдрыда болған гәп,
Өлтирежак еди, бирақ көрмей еп,
Елге алып кетпекши болған екен.

Бул көринис ҳәммени де еритти,
Көзден жас ақпаған адам аз екен.
— Мине, — деди Өтеш, — көрдиц бе ҳалын?
Бийшара гүнасыз жанныц аўҳалын?
Көзинде қанлы жас, аўзында жалын!
Көр болғыр баспашы, көриц, — дер екен.

Екеўин байлады атқа миндирип,
Өлген екеўин сонда көмдирип,
Ел арасын ғалма-ғалдан тындырып,
Халық ушын пайдалы ис еткен екен.

Еки залым отыр төмен бүк түсип,
Көпшиликке Өтеш батыр көз тутып:
— Қәне, баспашыға недур мүнәсип?
Халық: — Атылсын! — деп шуўлаған екен.

Баспашьщан алды төрт қанжар пышақ,
Үш қылыш, бир мылтық, жетпис шакды оқ,
Баскд көп нәрсеси болмады бирақ,
Өтеш үйди бираз қараған екен.

Өтеш айтты: — Булар екеўи өлди,
Мине, бул екеўи сизлерге келди,
Бир бул емес, нешше бүлдирген елди,
Өлим залымларға еп, — деген екен.

Мине, баспашыны беккемлеп ерге,
Басқыншынын, өзин аты менен бирге,
Еркекти, ҳаялды жыйнап бир жерге,
Баспашыны елге көрсеткен екен.

Бирақ айтсын, еситейик сөзини,
Еситиндер, көриц залым жүзини,
Ўәдесин еситип, қарац изини,
Айтсын өзлери, не дейди екен.

Халықгыц қолында балта, бел-кетпен,
Баспашыны түртип, айбатлар еткен,
«Жерге кирип неге өлип кетпейсен?!»
Аўзына келгенди халық айтар екен.

Түргелиц, қәне айт, жүзи қаралар!
Ш ынынды айт, соцғы сөз бул соралар,
Шынынды айтпасац, ыссы аралар,
Жүрегинди сенлердиц! — деген екен.

Қыз жабысып жылар туўысқанларға,
Бундай ўақга мийирбанлық балаға,
Туўған анасы ҳәм жанажан аға,
Кеўли қорғасындай балқыған екен.

Турдьшар екеўи өкирип жылап,
Аяқга туралмай жығылды қулап,
Ж әне де турғызды бир адам сүйеп,
Сонда олар мынадай деген екен.

— Тиримисец! — деп жылайды ағасы,
Көзден ақкан жаска толды жағасы,
Толып қалды қыздыц теци-курдасы,
Қызды шыргүбелек айланған екен.

— Сизге қарар бетимиз жоқ, халайық,
Не қылсан да ол бизлерге ьшайық,
М әйли асьщ, биз жазаны алайық,
Бизики залымлық болған екен.

Ананы айтыўға сөз келип жетпей,
«Ана-анажаннан» ҳеш нәрсе өтпей,
Басына ис түсип көз жасы кеппей,
Ана күш-қуўаттан айрьшған екен.

Түсинбедик, болдық ҳарам пикирде,
Жақсы ис қьшмадық халыққа бир де,
Бизди жок қьшындар, дәрриў өлтир де,
Бизге шыны өлим ьшайық екен.

Берип таўысалмассац ананьщ ҳақын,
Ана ҳәр нәрседен балаға жақын,
Мине сондай қыздыц анасы бүгин,
Қызын қайта туўғандай болған екен.
«Қызын келди» деди, ана үйден шықгы,
Қызын көрип қушақлаўға ынтықгы,
Тетик ғой, бирақ та қыз дәрти жықгы,
Екеўи абынып жығьшған екен.
— Қарағым-кдрағым, аппақ нәрестем,
Қурсын заман, биздей нашарға үстем,
Келдиц бе, өлиўге аз қалдым мен ҳәм,
Әй, дүнья, жақгы күн бир келермекен!?
Усы налыс пенен қызына жетти,
Анаға қызы да жүгирип кетти,

Өзлерициз билиц, енди түсиндик,
Бирақ түсингенди өлерде билдик,
«Халык айтса, ғапьш айтпас», исендик,
Сонша жас дүньядан бос өткен екен.
Биз турыппыз, өли емес, тиримиз,
Бирақ өлген жақсы, өли биримиз,
Өзимизде айып, биз жуўапкермиз,
Бирақ бизди көплер алдаған екен.
Бизлер кирдик сол залымньщ сөзине,
Исеғщик беремен деген кызына,
Түсинбей қалыппыз истиц изине,
Не қылсац өзлерин бил, — деген екен.
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Ант беремиз, бизлер тәўбе қылдық,
Сиз кешириц, аяғьща жығылдық,
Енди сиз достымыз, биз жана билдик,
Айтып болдық, — дейип жылаған екен.

Бул ўақыя тамам болды усында,
Арзыў ийеледи дәўлет қусын да,
Ж әне алда нәўбет келген тусында,
Қалған жайы айтылмақ лазым екен.

Көпшилик булардьщ сөзин еситги,
Көп адамды булар сөзи жибитти,
Өтеш те ойланды, сөз тәсир етти,
Халық өтинишин тындаған екен.

Өтеш барып бул аўҳалды жайлады,
Ел арасы қуўаныштын каймағы,
Арзыўды сол елге басшы сайлады,
Халык та куўанып қарсы алған екен.

Халык айтты: — Қәне сөзин көрейик,
Бул сапары босатып жиберейик,
Қайта кылса, жаза алар ылайық,
Ж әне услаў ол ансат, — деген екен.

Үш батыр кайтты жамылып түнди,
Келип бола берди тыныш үйинде,
Бир күни бир қыял болып ойында,
Сол ойын жүзеге асырмақ екен.
бөлим

Өтештиқ ойы — қарыўлы батыр жигиттен ел аралап жигит табыў. Сол мақсетте жалғыз өзи
дәрьянын арка жағасын («Сүўенли»ни ол ўақгында халық «дәрья» дейди екен) аралап келиўи болды.
Халық Әмиўдәрьяны «Жайхун-кыпшақдәрья» дер еди. «Шортан көл», «Сақый тал» деген жерлер
болған. Ол жерлерде аўыл-топлам көпшилик болып отырып, өз алдына бир абырайлы киси ол елди
басқарады. Бул еллер-аўыллар Қанлыкөлге қараслы болып, Қутлымурат беглербеги қол астында
болған. Өтештин туўылған жери «Көкли өзек» деген жер болған сон, «Шортан көл»ди бурын аралап
көрмеген еди. Бирақ көп мәрте еситкен. Мине сол елди аралаған Өтештин көргенлерин төмендегише
баянлаймыз.
Оқыўшы досларым! Сизлердиц дыкқатыцызға бир нәрсе айтып билдирип кетемен, ол да болса
мениц апамныц туўысқан Мырзабийке деген қызапасы бар еди. Сол Мырзабийке апам маған «Сақый
тал» туўралы гүрриц, ертек қылып айтып берген еди. Мен жас ўақгымда Қанлыкөлде жүргенимде
әўлийе-қойымшылық ортасында ғарры «ешки тал»ды көрген едим.
Күн шықпастан бурын қаранғы едй,
Гөнелеў кийимин үстине кийди,
Адамлар турмастан кетпекши дейди,
Атқа гөне ер-турман салған екен.
Дийхан келбетинде кийинип алды,
Етик қонышына бир пышақ салды,
Буған хаялы да дым ҳайран калды,
Бундай ҳеш ўақтында қылмайды екен.
Сораўға да ҳеш батына алмады,
Өтеш ҳеш ким менен иси болмады,
Жигитлерине де хабар қылмады,
Жалғыз өзи кетпекши болған екен.
Ел, адамлар өрмей, атына минди,
Арқа-күн батарға ат басын бурды,
Сүўенлинин бойына келип турды,
Сүўенлинин суўы азырак екен.
Дәрьяны жағалап күн батар кетти,
Дәрьяныц жағалаў жерине жетти,
Атын соған салды, аркаға өтти,
Қалыц ол тоғайлыкка кирген екен.
Ири жыцғыл, нешше жигилдик те бар,
Арасы жол, бирақ жолы сондай тар,

«Телеген арба» сыйып жүрген из шығар,
Атлы зорға жүрип келмекте екен.
Өтеш келер, жән-жаққа қарар гезек,
Ишинде шалшық суў шықгы бир өзек,
Сол өзекти жағалап жүристи тежеп,
Отынлы бир арбаны көрген екен.
Өзектен өтпекши болғанда батты,
Үстине жүкленген ол жынғыл-шатты,
Өгизди арбадан шешти, босатты,
Өгизи де өзекке шөгинген екен.
Өтеш атйн ирикти алысыракта,
Көмеклессембекен? Ойлап сол ўақта,
Ж әне ойлап деди: — Көрейин, тоқта,
Қандай кылып тартып шығарар екен?
Қарап турды сөйтип арбашы жақка,
Отыншы арбасы батар батпаққа,
Ш өгип атыр, ойланды да тартпаққа,
Шешип бир жуўан жипти алған екен.
Арбаныц арысын көтерди тикке,
Сөйтип еки арысты алды бир шетке,
Жипти алды, женин түрип билекке,
Жипти өгиз белинен ораған екен.
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Сөйтти де ол жипти ийнине салды,
Өгизди батпақтан шығарып алды,
Буны көрип Өтеш дым ҳайран қалды,
«Бәрекелла азамат» деген екен.

Түн ишинде биз айланып келерек, —
Деп арба айдаўға қолайласқан екен.
— Той қашан болады? — сорады Өтеш,
— Бүгин баслап, тамамланар ертец кеш,
Жаз күнинде той баслапты салып күш,
Өтешке бул той бир мәлимсиз екен.

Өгизди байлады, арбаға келди,
Арбадағы алды ол балта-белди,
Тоғайдағы ол майдарақ жыцғылды,
Еки-үш баў көлемде байлаған екен.
Дегершик астына жыцғылды жайды,
Өзи сол арбаныц астына кирди,
Арба көшеринен әсте көтерди,
Шөп үстине арбаны қойған екен.
Және бир мәртебе көтерди әсте,
Бир адым жылысты, алдына түсти,
Енди арба батпас, жайған шөп үсти,
Үш мәрте арбаны көтерген екен.
Келди өзек ернегине жақынлап,
Және бир көтерди раса шынлап,
Көрмегенлер айтар: бул сөйледи лап,
Арба ҳәм отынды көтерген екен.
Арба ҳәм отынды қоса көтерди,
Буныц бул күшини Өтеш те көрди,
«Бул ҳақыйқат пил екен» деп сын берди,
Бундай күшти биринши көрген екен.
Жигит арбасына өгизди қосты,
Қағып турса үстиндеги ыласты,
Атлы келди, ол жигит сәлемлести,
Өтеш сәлемин әлик алған екен.
— Ҳарма иним, бул не, жақын тоғайда,
Отын жоқпа, қолайлы бул ыцғайда?
Қайдан келатырсац, барасац қайда? —
Деп әжиклеп Өтеш сораған екен.
— Тоғайдыц отыны көби ырас ғой,
Ағай, бул тоғайдыц отыны жас ғой,
Аўылда қыстаўлы болмақшы бир той,
Соған кеше кеш шықтым, — деген екен.
— Кеше шыққан едим кешке таман,
Тоғайдыц жолы жоқ, жүриўге жаман,
Қайрақ жыцғыл шаптым келгенше шамам,
Бирақ мынаў өзек жаманлаў екен.
— Жолы жаман екен бул жүдә қазба,
Арбаца көбирек тийепсец, саз ба?
Екеў шықпайсац-аў, я адам аз ба?
Аўылыц алыс па? — деп сораған екен.
— Бир арбаға еки киси не керек?
Тоғай алыс болды, болғанда берирек,

— Қандай адам, ким өзи той бериўши,
Жигитттиц бул сөзге тырналды иши,
Иркилди, айтыўға жетпеди күши,
Суўық демин ишке бир тартқан екен.
Басын төмен басып өгизин тутты,
Бирақ Өтеш оннан жуўабын күтти,
Арбасын айдады, қапталда кетти,
Өтеш бунда «бир сыр бар» билген екен.
Аттан түсти, атын алды жетекке,
Ат жүўенин өткерди ол билекке,
Деди: — Иним сенде-менде жекке,
Гүрриндесип бир кетсек болар екен.
Жигит келер еди еле ойланып,
Өтеш саўалына басы айланып,
Өтеш жаяў келген соц оцайланып,
Енди сөйлемекши болған екен.
— Ораз қазы деген той бериўшини,
Қарады «билерсец» дегендей оны,
Үйлендирмек болып атырмыз соны,
Мен соныц асыранды улы, — деген екен.
— Жасы оныц өткенде ме алпыстан?!
Тац қалғаны сонша, сорады әстен.
Хабарсыз ол жигит көзинде жастан,
Өтеш «астапурулла» деп келер екен.
Жигит жуўап бермей келмеди сөзге,
Бир мәҳәл сорады: — Таныс шығар сизге?
Өтеш көзи түсти жигиттеги көзге,
Ж игиттиц көзинде жас көрген екен.
— Көп таныс емеспен, еситиўим бар,
Көп жерге берди ме бул тойға хабар?
Бақсы-жыраў болар, және ат шабар? —
Деп Өтеш жигиттен сораған екен.
Жигит деди: — Той қупыя өтеди,
Тек хабарды еки жерге етеди,
«Қутлымурат, Өтеш келсе жетеди»,
Кецесинде сондай сөз болған екен.
— Ағацыз қыз алып бергенди сизге?
Жигит мыйық тартып күлди бул сөзге:
— Ағам өзи тоймай қыз қайда бизге!
Өтеш енди азлап түсинген екен.
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^агзгм^
Атына минди де жүўенин тартты,
Жолдан шығып тоғайға кирген екен

— Ата-анадан, ағайиннен кимин бар?
Өгизге «пгүў» деп арбасына қарар,
Саўалға ол бермегендей итибар,
Өгизге игүў-шүўлеп келмекте еди.

Өтештиц изинен көп карап турды,
Арба бираз жерге кеткенин көрди,
Соған жетпек болып әсте жүгирди,
Жигит көп нәрсени ойлаған екен.

Жас болса да қыйнар ата-ана дәрти,
Сөйлеўге шама жоқ, томпайған урты,
Себеп, кайғы иште, тек пүтин сырты,
Ҳәр ким дәртин өзи биледи екен.

Қызыр атамекен деп те ойлады,
«Тиленбедим» деп өзинше сөйледи,
Кетип калды енди, жетпейди дады,
Ғаррылардын сөзин еслеген екен.

Сөйлеспей келеди, бираз ўак өтти,
Арба, булар ашыкдаў жерге жетти,
Жигит қолын төмен тутып көрсетти,
— Мынадайда ата-анам өлген екен.

Егер айтсам кеўлимдеги барымды,
Өткенди, ҳәзирги барлық зарымды,
Қызыр қабыл қылса маған ярымды,
Пәтия берип, алып берер, — деген екен.

— Жас ўактымда олар дүньадан өтти,
Мине быйыл он сегиз жылға жетти,
Өзим толтыраман жигирма төртти,
Жакын ағайын, туўысканым жоқ екен.

Еламан ойлады сондай ой қанша,
Отынды алып аўылына барғанша,
Яр ышқы жениллеп кеўлинен анша,
Қөкиреги тасқынлаў болған екен.

Жигит усы сөзди айтып тоқталды,
Ишки сырын айтпаққа бир оқталды,
Өтешке бир карап көз қырын салды,
Өтеш те ол ойланып келер екен.
— Ораз қазы кызды қайдан алмакшы?
— Аўыл қызы, қыз әкеси «жамақшы»Сондай сулыў, жас кыз, сүўреттей жаксы, —
Жигит кызды айтып, гүрсинер екен.
— Мен түсиндим, иним, сенин ойынды,
Несип болса, көрермиз ол тойынды,
Төмен баспа басынды ҳәм бойынды,
Мурадына жетерсен, — деген екен.
— Иним кеттим, көрискенше хош, — деди,
Қапа болма, тәнде турса бас, — деди,
Саған берер нәсиятым үш, — деди,
Ҳайяр, пәнтхор, ладан болма, — дер екен.
Әлбетте, табаман ертенге келип,
Исмин сорамаппан, кетейин билип,
Және ушырассақ бир несип қылып,
Айтып шакырмаға ол, — деген екен.
— Сорасан, Еламан атымыз бизин,
Мен де билип қалсам исминизди сизин,
Қайерден келесиз, қаяқды өзин?
Көрген таныс-билис жаксы, — дер екен.
— Атым Арал, кубла жүздин адамы,
Қылар кәрим — ел аралаў мудамы,
Сендей жигит ағанныц жетпеси-кәми,
Ағаннын әрманы сол, — деген екен.
Өтеш Еламанға қолын узатты,
Қол алысты Өтеш тоқтатып атты,

Еламанда болды қанша ой-пикир,
Елден қызды алып қашпақ болды бир,
Не ислерин билмей ҳайран болып жүр,
Сол ўақга пикири сол болған екен.
Ораз қазы айттырған сон бул қызды,
Еламанда болған мақсетти бузды,
Ақырында қыздан үмитти үзди,
Себеби, қыз әкеси келискен екен.
Бир түнде келерди арбасын айдап,
Ойламаған гезде яры болды тап,
Еламан көрди де сол мәҳәл тоқгап,
Ярынын касына ол келген екен.
Қыз да турды жигитине телмирип,
Еламаннын жүрегине күш кирип,
Қушакдады ярын келип жүгирип,
Қыз да Еламанға атылған екен.
Бираз турды екеўинде үн болмай,
Қыз жигит көкирегинен басын алалмай,
Жигит үнсиз турғанына шьщамай,
Қыз солкылдап әсте жылаған екен.
Деди жигит: — Илаж кылалмай ярын,
Усындай аўҳалға түсти тәғдирин,
Енди сенин билмекшимен пикирин,
Менде, сенде тәғдир сол болған екен.
Егер көнсен, сени алып кетермен,
Журттан шығып басыма таж етермен,
Орысият-Петргеше жетермен,
Енди мынаў басқа бир бәле екен.
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Ораз қазы алмақшы болған қызды,
«Алып қашты» дейип журт қарғар бизди,
Қарғыс жақсы емес ол екеўимизди,
Дүньяда саў қоймас яр, — деген екен.

Белим таяр сендей ярым қушыўға,
Жүр кетейик, яр изиме ерерсец.
Ораз қазы дурыс аға болғаны,
Алпыс жаста ол төрт қатын алғаны,
Бул сөзимнин жоқ ғой, ярым, жалғаны,
Ж әне қыз алмақшы, енди не дерсен?

Егер сени алмақ болса Хийўа хан,
Бермес едим, бул тәнимде турса жан,
Қыйын болды, маған ақыл бергил сен, —
Деп қызға телмирип қараған екен.

Қызыныц қызлары ол меннен үлкен,
Өзиц ғой билесец, айтқыл ярым сен?
Сонда қандай оған ҳаял болып мен,
Шалға тийермен бе? Айтып берерсец.

Он сегиз жыл бақты, атамдай болды,
Өгиздей жумсады, тартпадым қолды,
Енди ол алжыған ярымды алды,
Қудайым да соны билерме екен?!

Мен саған бағышлап қойған тәнимди,
Апа, деп жандырып жанған жанымды,
Селдей ағызбақ па тәннен қанымды,
Ярым жандыра бер, күлсец-күлерсец.

Тарийхта болмаған таза жол ашсам,
Сени алсам, бул журтты таслап қашсам,
Ләбиннен сорып ҳәм белиннен қушсам,
Маған пүткил дүнья я күлермекен.
Алсам сени усы жердиц өзиғще,
Турса ярым өткендеги сөзинде,
Не ғалмағал болса болсын изинде,
Ислесем қолымнан сол келерме екен.
Бул дүньяда сеннен намысым-арым,
Гәўҳарым-алтыным, қолымда барым,
Қеўлимде куўаныш, сен един ярым,
Сол ярым изиме ерерме екен?
Кешсем залым байдан, туўылған елден,
Кетсек басты алып бул Кднлыкөлден,
Қол усласып бирге етектен-белден,
Сәўер ярым соған келисермекен.
Сен един қуўаныш, белимде мәдет,
Қуўаттан айырды бул жаман әдет,
Болса еди маған атамыз бир жат,
Бизлерге бул сирә жарасармекен.
Бул гәплер шыққалы жүдә қапамыз,
Енди тамам болды заўқы-сапамыз,
Кеўили яр еди, енди апамыз,
Жолда шығып түнде сорасармекен?
Жигиттиц сөзине зейин етерди,
Бул сөзден сон қь1з да басын көтерди.
Қыз жигитке сөйтип кенесин берди,
Қыз да өз дәртинен сөйлеген екен:
— Екеўимиз де усы елдиц баласы,
Көкке жетер мендей қыздыц наласы,
Қаттыға кетсем мен боларман асы,
Яр, ойлайман өзиц, оны билерсец.
Мен таярман аспанғаша ушыўға,
Елди таслап, басқа елге қашыўға,

Егер тәғдир сеннен айралық салса,
Мени сол шал Ораз қазы алса,
Ырза бол, Бағдагүл көралмай қалса,
Өлгеннен соц шын кеўлимди билерсец.
Бул ушырасыў болды он күн шамасы,
Қыз жигиггиц, жигит қыздыц наласы,
Үзилиске түсседағы арасы,
Бир түни сондай бир ушырасқан екен.
Сол ўақтында булар сырын айтысты,
Бирақ бир пикирге қоймады исти,
Биреў келип қалып, булар ажрасты,
Бир тоқгамлы пикир болмаған екен.
Мине, соннан берли өткен ҳәр күни,
Күндизи тыным жоқ, уйқысыз түни,
Қыздыц үйде, жигит далада үни,
Ҳәр қүн «аҳыў-ўайда» ол өткен екен.
«Ертец той» деген күн салып ийинге,
Балтасын, арқанын такдап, бейимлеп,
Отынға атланды қарап кейинге,
Бул иске ҳеш қандай исенбес екен.
Алып бермекшидей өзине қызды,
Жигит орынлайды буйрылған сөзди,
Сондай бир уялшац, көтермес жүзди,
Не буйырса соны ислеген екен.
Тойда ушырасты Өтеш батырға,
Көп жергеше жолдас болғанды бирге,
Танымады, келмеди бир пикирге,
Кеўили ҳәр түрли қыялда екен.
Қарамады оныц ким болыўына,
Сол мәҳәл ажырасып ол қалыўына,
Қыйналды келгенше өз аўылына,
«Қызыр» деп Өтешти ойлаған екен.
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Өтеш болса кетти тоғай аралап,
Көп жерлерден қайтты ойын саралап,
Түнде сол аўылда бир үй паналап,
«Қудайы қонақ» боп жайласқан екен.

Күлип қайта ол да сондай болды мәс,
Өтештиц де ўақты хош болған екен.
Жецгей атыны Гүлзийра дерди,
Сулыўлықга оныц теци жоқ еди,
Еринен Гүлзийра кеўли тоқ еди,
Жастан сүйип бирге қосылған екен.

Қонған үй ийеси дийхан бир киси,
Жазда егин, қыста балық аў иси,
Сондай тыным таппай жазы ҳәм қысы,
Өзин, хожалығын асырар екен.

Деди жецгей: — Қойса, қонақтан уял,

К е ў л и м д е лорее жоқ, Оорж,а Оое қыял,

Шығарды қонақты ол киси төрге,
Шай қайнады, ишти отырып бирге,
Өтеш «мени таныр» деген пикирде,
Қонырат тилинде сөйлеген екен.

Баллары көзинше болсам жат ҳаял,
Уялмайды кәйним бул, — деген екен.
— Ағай, ағай... Келди даўыслап бир қыз,
Сулыў он екиде, мисли тац жулдыз,
Өтешке көз түсип отырды кыз тез,
Әкеси ийнине асылған екен.

Аманияз екен бул киси аты,
Еллиден асса да тетик қуўаты,
Сақалы шын қара, қызыл жүз-бети,
Ашық кеўил және ҳәзилкеш екен.

— Қызым, не гәп, бунша ҳаўлығып келдиц?
— Сержан келди, кийик услапты, көрдим,
Аттан аласа, ешкиден де үлкен дым...
Қасында Өтен де бирге жүр екен.

Көп сөйлести әри-бери сөз таўып,
Өтеште бир нәрсе, ол болса қәўип,
«Мени танырмекен» деп ьщғайланып,
Тойдыц гүресинен гәп қозғар екен.
— Той мереке болса, барып турсацыз,
Жыраў, атшабарын, гүрес көрсециз,
Қайсы қызық, соннан айтып берсециз... —
Деп Өтеш көз астынан қараған екен.
— Иним, — деди Аманияз бир қозғалып,
Ҳеш тойды көрмедим мен сыртқа барып.
Қатынын көрсетти: — Жецгенди альш...
Жибермейди мени... — деп күлген екен.
Шаш, сақал да баратыр бул ағарып,
Ҳәз қылмады, биз ағацыз бир ғәрип,
Кеўилим толмайды жецгеце жарып...
Жецгей күлип, қарсы бир қарар екен.
Иним, сондай өмир өтип баратыр,
Адамлар алпыста қыз алып атыр,
Кеўлимде көп нәрсе, ол толып атыр,
Бирақ... деп жецгейге қарайды екен.
Жецгенди он жети жасында алдым,
Жигирма жети жыл мен жолдас болдым,
Енди ажыраспайды, бәлеге қалдым,
Исенбейди, қыдыртпас, деген екен.
Быйыл толтыраман мен елиў үшти,
Ж оқ қылмастан турып белимде күшти,
«Бир сәрўи нәзәлим, ядыма түсти»,
«Ҳа-ҳа-ҳа» деп ҳәз етип күлген екен.
Жецгейдиц жүзинде өзгерис болмас,
Ериниц сөзини кеўлине алмас,

Қызы әкесине жүгир деп атыр,
Шешеси кызынан өкпелеп атыр,
Қыз да болса өтлестирип баратыр,
Апай, деп келмейди деген екен.
Аўзынан бузылған бир әкеси бар,
Кишкене көрмесе сағынып қалар,
Бунысы не, ал анаўлар баллар,
Апай, деп келгенде болмайдымекен?...
Кимнен сен көресец сүймесе бала,
«Ишиц жанса, дуз алдағын дуз жала»,
Қыз болсын, ул болсын, сен көрме ала, —
Деп Аманияз кыз басын сыйпар екен.
Өтеш күлип отыр буларды көрип,
Сәлем берди бир жигит үйге кирип,
Көристи Өтеш те колыны берип,
Жигит булардьщ үлкен баласы екен.
Изинен келди және бир бала,
Сәлемлести, жай беристи қозғала,
Жүзлери карайған, карайтқан дала,
Бирақ шешесиндей дым сулыў екен.
Жана күн де батып баратқан еди,
— Балам, қонак ушын койды сой, — деди,
Өтеш «Соймац» дейип тәўелле берди,
— Кийик жақсы қойыннан, — деген екен.
Өтеш көп зорлады, зорға қойдырды,
Қойды қойып, аў кийикти сойдырды,
Гүртик қылды, курсакдарын тойдырды,
Баллары ол жыраўға кеткен екен.
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I шж*
Аманияз Өтешке бир карап қойып,
— Сорассак ағайын, қылмассан айып?
Дәлкеклесип отырып ерли-зайып,
Сораспакдық та ядцан шыққан екен.
Өтеш айтты: — Келемен мен алыстан,
Қоныратлы Рахымбай болыстан,
Бос адам сорайман таныс, билистен,
Болыс бийге адам керек, — дер екен.
— Болыс сондай үлкен сарай салмақшы,
Соған бослаў адам болса алмақшы,
Сол ушын келемен, сораскан жаксы. —

Иним, сенде айтшы, дурыс па, қәне?
Өтеш косып койды: алжыған екен!
Ш ынында да Өтеш өзгерткен түрин,
Өтеш деп ойламас көргенлер бурын,
Таслаған салтанат жүристин бәрин,
Ҳәзир әпиўайы кийинген екен.
Аманияздын болса пәрўайы пәлек,
Адамға сыр берип болмайды ҳәлек,
Өтеш сезди, көп сөз енди не керек,
Өтеш «тойға барсак» деп ойлар екен.

Д еп Өтеш төменге қараған екен.

Өтеш айтты: — Тойға бирге барайық,
Басқасы турсын да, жыраў көрейик,
Алса алар, онын кызын нетейик, —
Деп Өтеш орнынан қозғалған екен.

Жалған сөйлегени өзине батты,
Қыялап жастыққа сүйенип жатты,
Тәсир қылды өзине бул иси қатты,
Манлайдан сорғалап тер акқан екен.

Тойханаға булар бардылар жетип,
Адамлар иш инен ортаға өтип,
Өтеш қаранғыда карар сер етип,
От жақтысы — тойдын шамы сол екен.

Аманияз қатынына карады,
— Үй арқасын аштьщ ба? — деп сорады,
— Күн ыссы, үй иши жанып барады,
Және де көбирек аш, — деген екен.
Өтеш батыр әсте козғалып қойды,
— Кермейсиз бе, — деди, — сиз барып тойды?
Айтыўынша ол бир үлкен той дейди,
Сондай және аўылында болар екен.
— Иним, — деди бул Аманияз отырып,
Биреў мурад қылып, биреў қутырып,
Мине усындай Ораз алпысқа барып,
Қ ут ы рғаннан той берер, — деген екен.
Мурад ушын берген той ол баскаша,
Қатыны бар, биреў емес, жуп қоса,
Жасы болса еди я бир орташа,
Мине быйыл алпыс үш жаста екен.
Бәнеси: белинен улы болмапты,
Сол бәнеси болды, көп мақул тапты,
Қыз әкесин мал дүньяға жығыпты,
Алпыс үште жигит болмақшы екен.
Аўылда бир бийшара шопан болды,
Өзлери өлди де, соннан ул калды,
Төрт жас еди бала, Ораз қазы алды,
Шопан қәўендерсиз, костарсыз екен.
Сол жигит ер жетти арыслан янлы,
Соны үйлендирсин ол болса онлы,
Ағайин бизики, түбимиз қанды,
Бунда ақыл-естен нәрсе жоқ екен.
Кеше кенесине шақыртты мени,
Бармадым қысқасы, жақгырмай оны,

Бул Өтешке жүдә колайлы болды,
Өзини кдранғы бир шетке алды,
Ж ән-жағына карады ҳәм сер салды,
Тойда таныс ҳеш ким көринбес екен.
Тойда жыраў айтар екен «Шәрияр»,
Бәрше адам төмен карап тынласар,
Жас жигитлер қыз тәрепке қарасар,
Қызлар да сыбырласып сорасар екен.
Өтеш карар, излегени бир адам,
Келген, кеткен болса қарар дембе-дем,
Бир мәртебе сыртқа шығып келди ҳәм,
Сирә Еламаннан дәрек жок екен.
Аўыр жатар болды, тамағын берди,
Енди Аманияз да: — Қайтайық, — дерди.
Сол арада Еламанды бир көрди,
Әсте төмен қарап баратыр екен.
Қаранғьща Өтеш изинен жетти,
Әсте услап еди, тоқтап сер етти,
Өтешти көрди де, куўанып кетти,
— Ағай келипсиз ғой! — деген екен.
— Ағай, — деди, — мынаў турған бизин үй,
Анаў болса Ораз казы турар жай,
Таза жайда болып атыр бүгин той,
Бизин үйге жүрин, аға, — дер екен.
— М енин менен тек те үлкен апам бар,
Сизди айттым, апам сизди көрмек зар,
Сондай жақсы кемпир, сондай бийҳазар,
Соны да бир көрип кет, — деген екен.
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Малақай көзине қуйылған тағы,
Аяғын да силтеп басады екен.

«Аралбай, Аралбай» даўыслар Аман,
Сөйленип киятыр Өтешке таман,
«Кетип қалған ба бул қарамай маған»,
Сөйленип Өтешке жакынлар екен.

Тойхана жән-жағын айланар еди,
Қызды Еламанға алып бериў дәрти,
Қутлымурат бегдиц келгенин көрди,
Көринбестен изине қайткан екен.

«Кете бер сиз, аға, бараман ҳәзир»,
Аманияз кетти, Өтеште пикир,
Не мақсетте екен, билейин кемпир,
Деп өзинше Өтеш ойланар екен.

Куглымурат келгеннен сон бул тойға,
Оны киргиздилер бир кара үйге,
Өтеш көрди, келди де қонақ жайға,
Атын кайта ертлеп алған екен.

Өтеш барды сөйтип кемпир касына,
Кемпир менен көристи кол ушына,
Кемпир сөйлер болған исти қысына,
Еламан Өтешти таныстырған екен.

Өтеш те жөнледи өзинин түрин,
Жағындағы шешип байлаўдын бәрин,
Сондай қойды енди жөгилик кәрин,
Сөйтип болып атыны минген екен.

Өтеш атын кемпирден де жасырды,
Билмекши болған сон ол барлык сырды,
Ертец деди, Еламанға тапсырды,
Кыз пикирин билип қайт, деген екен.
Қыз пикири, — деди Еламан сонда,
Маған кеўли барын айтады күнде,
Менин менен кашпакшы ол хәзир түнде.
Кыздын ойын Еламан айткан екен.
Өтеш айтты: — Ҳеш кайда да сиз қашпан,
Бул сырларды хешк имге де сиз ашпан,
Бүгин жатьщ, не де болса атсын тац,
Ертен бир жайлы болар, — деген екен.
Көнди Еламан да «жақсы,-деди, — аға»,
Өтеш кетти қонак жайға жатпаға,
Сол ўак тан да мейил болды атпаға,
Уйыкдап турса күн сәске болған екен.
Өтеш турып Аманиязды сорады,
Гүлзийра Өтешке күле карады,
«Ораз қазы шақырып кетти», деди,
Кеткенине бираз ўак болған екен.
Өтеш шығып дала жақты айланды,
Қорадағы атын суўғарып байлады,
Сөйтип болып бир кыялды ойлады,
Тойханаға өзи бармақшы екен.
Еламанға қызды алып берейин,
Және де ойлады, изин көрейин,
Кай ўак болсам Еламанға қыз тайын,
Бул ғалма-ғал изи не болар екен.
Аманияз да келди, той сырын айтты,
Еки күннен берли буны жойыпты,
Мойнына көп хызметлерди койыпты,
Кызға «мурындык әке» кылған екен.
Өтеш тойға барды байлы бармағы,
Шалғыш пенен танылған еки жағы,

Өтеш батыр келди тойға ат пенен,
Баяғьщай емес жүдә пәт пенен,
Муртлары шаншьшған сиясат пенен,
Төрт киси тенине жүгирген екен.
Қутлымурат жана шығыпты курға,
Өтешти көргенлер турдьшар өрре,
Ораз қазы менен көристи зорға,
«Келин тойыц мүбәрек» деген екен.
Ораз қазы басын төменге басты,
Кутлымурат деди: Өтеш алжасты,
Ораз казы аған жасартпак жасты...
Өтеш онын сөзин бөлген екен.
— Жас алпыстан кейин он бес болмайды,
Ораз казы бул жаста кыз алмайды,
Енди кыз дегенде алдар кудайы,
Келин түсер той бул — той, — деген екен.
— Ағай, сиз де асый болдьщ кудайға,
Келин түсер той ғой, бул той байға,
Мынаў халык айтсын келгенлер тойға, —
Өтеш көпшиликке карап қойған екен.
Ораз қазы берер тойы келин той,
Ораз казы ойлағаны дурыс ой,
Кдртайғанда келин жумсап енди бай,
Акдык көрип, акдык сүймекши екен.
Бай ағай катынды енди қойғанды,
Төрт қатынды алды, сирә тойғанды.
Келин алса шәриятка да жойбарлы,
Кдтын алмак асьшық, — деген екен.
Ж әне Ораз қазы жайҳундай тасса,
Төрт катынға және катынды косса,
Дурыс болар Ораз қазыны асса,
Шәриятты бузып алжыған екен.
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Қартайған сон адамзат жас бола ма?
Соған түсинбей ме, бул бир бала ма?
Алпыс үште уялмай қыз ала ма?
Ер жеткен жигити болмаса екен.

Еки киси еки қолынан тутгы,
Оларды ийтерип таслаған екен.
Ж әне де үш адам ол жетип барды,
«Өтеш батыр шақырады» деп көрди,
Бәрине де ер Еламан тәп берди,
Жолбарыстай сирә күш бермес екен.

Өтеш батыр көзи кансырап кетти,
Ораз казы ишинен пушайман етги,
Қорыққаны бир жазым, сөз жүдә өтги,
«Бул той баланики ғой» деген екен.

Бир мәҳәли жетги бул Өтеш батыр,
Буған да қарамай кетип баратыр,
Деди Өтеш: — Иним, сен бир тоқгап тур,
Еки аўыз сөйлесип кет, — деген екен.

Ораз қазы Еламанды шақырды,
Еламан ағасы қасына барды,
Сәлем берди, Арал ағасын да көрди,
Көзи жайнап, мурты шаншылған екен.
— Өтеш иним, мынаў бизиц баламыз,
Мине соған биз бүгин қыз аламыз, —
Деди Ораз казы күшти саламыз...
Өтешке Еламан карайды екен.
Адамлардын, еситпеди сөзин де,
Жерди көрмес, нур қалмады көзинде,
«Есаўас болды ма» дейди изинде,
Еламан ҳеш бир түсинбес екен.
«Арал» ағай болды ол Өтеш батыр,
Түсинбедим, мийим айланып баратыр,
Ойынан мыц қыял ол өтип атыр,
Жилли болыўына аз қалған екен.
Ораз қазы тартты, есине келди,
Адамлар ишинде турғанын билди,
Қолын тартып алдыдағы иркилди,
Ҳеш нәрсеге түсинбей ҳайран екен.
Жыйналды өзине бир түрли бир күш,
Аралды не ушын атады Өтеш,
Түсинбей қалдым ғой бул сырға мен ҳеш,
Деп және де ойланып турған екен.
Сол ўақгында «ҳаў, Еламан, жүр» деди,
Жигит айтгы: — Ағай тоқгап тур, — деди,
Дөгереги адам толы, көр, —деди,
Бираз адам келип жыйналған екен.
— Мени не кыласац, қайда бараман?
Өртемендер мени, өзим жанаман.
Елсиз, күнсиз мен бир бақгыкараман!,..
Тула бойын ашыў кернеген екен.
— Кет, — деди, мен саған бала емеспен,
Сени енди ҳеш ўак аға демеспен,
Кеттим мен елицнен, қайтып келмеспен, —
Дедидағын әсте кетпекте екен.
Еки адам Еламан изинен жетти,
«Қайтқыл иним» дейип тәўелле етти,

— Ҳәмме бул заманда алдаўшы жөги,
Адамлардыц менде бар қандай кеги,
Еламанныц жок хеш кимге кереги,
Маған гәпицизди кой! — деген екен.
Өтеш бул жалынды, тындамас сирә,
«Жөгилер» деп қояр ол ара-тура,
Қушақлады еки қолын қаўсыра,
Өтешти де бир пәтке зыцған екен.
Еламанныц қылып турған бул кеги,
Өтештиц алдаўы, соннан ғой көби,
«Мени алдап жүрсен, болмаса неге,
Атын дурыс айтпай жасырған екен».
Өтеш те жаздырмай бираз асылды,
Көп айқасты ец изинде басылды,
Өтеш жибермесин Еламан билди,
Отырып сол жерде жылаған екен.
Өтеш сөйлеспекши болды отырып,
Сол ўақгында даўыс шыкты бақырып,
Бирин-бири қол бьығайды шақырып,
«Қыз жоқ, қыз жоқ» дейип даўыслар екен.
Өтеш ол жайынан өрре түргелди,
Еламан да кыздыц кашқанын билди,
«Саў таппайды оны, кыз енди өдци»
Үмитсизлеў Еламан турған екен.
Өтеш алды Еламанды қасына,
Бирге тезде барды тойдыц басына,
Адамды таратты тумлы тусына,
Ҳәр ким бир тәрепти қыдырған екен.
Қыз үйи аўылдыц күн шығар шети,
Торацғыллық тоғай үй арка бети,
Үй аўлақ, кыз қашыў келди рети,
Аўлағында кыз үйден шыққан екен.
Өтеш батыр жәнжел шығарған ўақгы,
Үйде адам қалмай сол жаққа ақгы,
Бул пурсатты қыз жүдә мақул тапты,
Гөнелеў бешбентти жамылған екен.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Алданып, түсинбей калған атамыз,
Маған несип қылған жайын усы екен.

Той болған жер орта жери аўылдьщ,
Қыз да бир жәмлиги болды кеўилдин,
Қарап көрди, ж ок дәреги қыз-улдын,

Мен өлген сон, ата, пушайман жерсен,
Ҳәзир түсинбеген көзи ашык көрсен,
Мени аямастан бир шалға берсен,
Қызьщнын мәканы усы жай екен.

Қызға сол ўакты колай келген екен.
Үш қулаштай алды бир жуўан жипти,
Қызды ҳеш бир адам серлемей капты,
Қыз арқаға шығып тоғайға кепти,
Тоғайды аралап кыз кеткен екен.

Малға сатгын менин тенсиз басымды,
Көзден ақкан көрмедин көз жасымды,
Той деп бердин бүгин менин асымды,
Хош аллияр аға, несип усы екен.

Барды жүрип бир кыйсык тал астына,
Еплеп шығып алды талдын үстине,
Көз жиберип карап еди пәсине,
Асылыўға жүдә қолайлы екен.

Өз мойнымды өзим байлап койыппан,
Залымлар зулымынан жанға тойыппан,
Бойымды тасласам болды, ғайыппан,
Ғайып болар жайым менин усы екен.

Қутылғандай демин раслап «ух» деди,
Қыдырғанда хеш ким таппас жер еди,

Халык буны «сағал жатақ» дер еди,
Сол жерге енди қыз жайласқан екен.

Менин жетпес ҳеш кимге аҳьгў-зарым,
Мен куўанар едим, намысым-арым,
Еламан ғой, дейип сиз сүйген ярым,
Хабарым алмадыц, не болды екен?

Қандай кылып асылыўды ойлады,
Жип бир ушын өз мойнына байлады,
Ели-журтын ойлап пәрияд әйледи,
Тенкур-яран менен хошласкан екен.

Қүттим түнде саған айтқан жайымда,
Не бир пикир ойлар болды ойымда,
Түн ишинде көрип қалып дайым да,
Болмаса түн иши жайым усы екен.

_Менин туўып-өскен Қанлыкөл елим,
Бүтин сынды сенде өскен бой-белим,
Енди пүтин болмас жакса да желим,
Менин сонғы мәкан жайым усы екен.

Сен бир ладан, яки гөдек баласан,
Алып қашсан болар еди, шаласан,
Енди, ярым, хош бол, меннен қаласан,
Шын айралық күн бүгинги күн екен.

Менин кь13 болғаным бул сорлы басым,
Камалға келместен акты көз жасым,
Хош болындар бирге өскен курдасым,
Мине келдим, мәкан маған усы екен.

Неше сапар айттым кеўлимди ашып,
Қетейик яр дейип бул елден кашып,
Сен ойладын айтады деп «алжасып»,
Ҳакыйқатлык күн бүгинги күн екен.

Көралмастан қалдын жақыным-жатым,
Әкеме жетпеди бул менин дадым,
Қыз болып шықпастан дүньяға атым,
Гүлдей солар мәкан жайым усы екен.

Менин сондай аўыр тербенбес таўым,
Туталмайды енди қаракшы жаўым.
Нашарларға үстем бай, молла-кәўим,
Маған еркинлик берген күн бул екен.

Ашылмаған мен бир таза гүл едим,
Шакама қоныўға бир бүлбил едим,
Қиси отын жағып ашшы күл жедим,
Сонда маған сонғы нәсип усы екен.
Қызыл қаннан айырып сен сүт бердин,
Қыз да болсам улдан да артық көрдин,
Қеше-күндиз «аппақ, жан кызым» дердин,
Хош анажан, енди жайым усы екен.
Апа, аяғымнан кетип тур дәрман,
Көз алдында көрип өлмекке зарман,
Әзелги нәсипте усындай пәрман,
Пәрман несип бизге усы жай екен.
Биз адам баласы, көп ғой кәтемиз,
Оны билмей бул дүньядан өтемиз,
21 — Қаракдлпак фольклоры

Еркинлигим ол мойныма илинди,
Бойым жеқил тартып маған билинди,
Ели-журтым, тен-курбылар хош енди,
Бүгинги күн шын айралык күн екен.
Сәўер ярым, салып жүрмен дәрт ишке,
Меннен айралықга калдыныз кешке,
Қыйсық тал шақасы қыйнамас ҳеш те,
Тәғдирим ендиги сол болған екен.
Жиптин қалған ушын байлап терекке,
Қарамас ҳеш қайда қыз дөгерекке,
Өзин байлап болып түргелди тикке,
Бул исте кыз көп ҳәлек болған екен.
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Алды басындағы жаўлығын әсте,
Оны да байлады шақаға пәсте,
Ҳеш ҳақыл болмайды дегендей мәсте,
Қыз дүньядан үмитин үзген екен.

Қыз мойнынан жипти алды, қыз бир ҳал,
Даўыс жоқ, көз жумық, өлидей екен.
Бүк астынан шықгы көтерип сыртқа,
Сынды ма деп қарар мойны-омыртқа,
Еламан шыдамай ушырап бул дәртке,
Не қыларын билмей жылап тур екен.

Турды жаўлығына телмирип қарап,
Көздин жасы ағар жерге сорғалап,
Қолайлы бир жерге келди жағалап,
Енди өзин төмен атпақшы екен.

Өтеш келди қызды көрип жүгирип,
Қызды Еламанньщ қолында көрип,
Үстиндеги шекпенин шешип берип,
Қызды бир саяда жатқызған екен.

Содғы мәрте қарар екен талына,
Талға жалынады мынаў ҳалына,
Ж иптиқ бир ушыны услап қолына,
Турған талы менен сөйлескен екен.
Бир шақан костарлық әйледи маған,
Енди илинермен қыйсық тал саған,
Егер биреў излеп келселер, оған,
Мени адамзатқа ҳеш бермегейсиз.
Сен билесен, басқа билмес ҳалымды,
Менин аўҳалларым саған мәлимди,
Меҳрибаным, қостарым сен талымды,
Адамзат сөзине сиз ермегейсиз.
Мен өлген сон келсе ол ойсыз ағам,
Уақгын хош әйлесин, қылмай қайғы ғам,
Ертели-кеш залым ағам өзи ҳәм,
Мендей болмакдығын аян қылғайсыз.
Ағам сорағанда ғарры шалымыз,
Усылай болды деп айтын ҳалымыз,
Ҳарамға шықгы ден қырық бес малыныз,
Өзимдей боп иймансызға күлгейсиз.
Ана бийшарада гүна жоқ ғой, ҳақ,
М еннен айра түсип арамыз жырақ,
«Дүньяда ерки жоқ нашар» дер бирақ,
Сиз шәрият шығарғанлар өлгейсиз.
Алама сондай де, ол ырза болсын,
Менин қәбириме бир белги салсын,
Ол мени андатып изимде қалсын,
Соны айтты деп кеўиллик бергейсиз.
Ен сонғы айтарым, кейинги сөзим,
Жаслайымнан кеўил бергеним өзим,
Соны өлеримде бир көрмей көзим,
Кеттим оны, әрманым сол дегейсиз.
Сол сөзди айтты да көзини жумды,
Қыйсық тал басынан өзини зынды,
Еламан да излеп келип тоғайды,
Жана қарамаға баслаған екен.
Сол ўақгында шайқалды ол қыйсық тал,
Жүгирип барды, қызды көтерди дәрҳал,

Қыз басы астына қойды малақай,
Өтеш арманырақ барды бир талай,
Бир жигит ушырасты, ол болды қолай,
«Таўып алып кел» деп буйырған екен.
Келди қайтып Еламанньщ қасына,
Қолын қойды қыздьщ әсте басына,
Сәл қызыллаў шырай келген түсине,
Бирақ қыздьщ даўысы шықпас екен.
Еламан ҳәм Өтеш сөйлемейди ҳеш,
Өтеш иштен ойланады: «қалдық кеш»,
Сөйтип турғанда көкиректеги «өркеш»,
Булқ-булқ қылып қыймылдар екен.
Өтеш қалтасынан орамал алды,
Қыздьщ бетин желпип, басына салды,
Не қыларын билмей мынаў аўҳалды,
«Меннен болды» дейип өкинер екен.
Ж ән-жағына тоғайға сер салады,
Қыя өскен қыйсық талға қарады,
Қыйсық талдьщ астына жетип барады,
Қь1з асылған жиплерди көрген екен.
Өтеш ҳеш қайсына қолын урмады,
Жүдә жақын қасына да бармады,
Қызды аяп, «бийшара қыз әрманы,
Ат басындай шығар» деп ойлаған екен.
Бираз турып Өтеш қайтты изине,
Еламаны телмирер қыз жүзине,
Буны көрип Өтеш кейир өзине,
«Меннен болды» дейип өкинер екен.
Қыздьщ алып барды аўзына қолын,
Қыз бийшара алар еди сәл демин,
Жылап жибериўдин таппай әмелин,
Қууанғаннан өрре түргелген екен.
Қууанғаннан аўыл жаққа жүгирди,
Жүгирип келатқан адамды көрди,
«Арба алып келин!» Буйрықты берди,
Сөйтти де изине қайтқан екен.
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Қутлымурат сөзин жықпады, берди,
Болмаса Оразды аспақшы екен.

Келсе қыздын бетин Еламан желпир,
Кыз мурыны деми үмитти желбир,
Өтеш те қуўанып, гүдигин женди,
Зар жылаған даўыс еситкен екен.

Бир мәҳәл Төренияз қасына келди,
Өзи де қыйнамақ болғанын билди,
Бунын да мойнына сол жипти илди,
«Ас мени, ас!» дейип жылаған екен.

Төренияз аға — қыздьщ ағасы,
Ҳөл болыпты көз жасына жағасы,
Жакынлаған ўақ көринип қарасы,
Өтеш онын алдына шыққан екен.
— Токта, — деди Өтеш мойыныц бурып,
Төренияз жылайды ол тоқгап турып.
Карайды Өтешке динкеси қурып,
— Иним, менин акмакдығым, — дер екен.
Иним, жибер, жан қызымды көрейин,
Кызым өлсе, мен де изинен өлейин,
Әўели қызымды көрип алайын, —
Деп Өтешке жьшап жалынған екен.
Өтеш жибериўди қадаған етти,
Төрт-бес адам ҳәм тез келип жетти,
— Ҳеш ким сес шығарман, — деди көрсетти,
Кыз енди ьщқылдап дем алар екен.
Тәўип айтты: — Ис айланды женилге,
Бир адамды жәрдем ушын бериндер,
Бүгин емес, ертен келип көриндер,
Жаксы болар ҳеш гәп болмас, — дер екен.
Қутлымурат, Ораз казы келгенде,
Өтеш ғәзеп етти жылан көргендей,
Оньщ ашыўына кеўил бөлгенде,
Ҳәр адымда аяк жерге синер екен.

— Ораз казы, берманырак кел! — деди,
Сенин исиц не ис екен, бил, —деди,
Өзин айт тәғдирин, зейин ил, — деди,
Бол шаккан! — деп Өтеш кышқырған екен.

— Кдра, көрин, мынаўды ким иследи?
Адамлардьщ бәри ләбин тиследи,
Ораздыц мойнынан Өтеш услады,
Жипти оньщ мойнына салған екен.
Ораз казы бирден жылап жиберди,
Кутлымурат арашалап, «қой!» дерди,

Өтеш шығып, «жыламан!» деп қышқырды,
Кышқырыў, жылаўдын ҳәммеси тынды,
Өтеш келди талға, бир адам минди,
— Алмандар ҳеш нәрсе, түсин, — дер екен.
Өтеш турып адамларға карады,
Кдтын, балалар да жакын барады,
Кыз асылған терек басын көреди,
Ҳәмме бир матамда турғандай екен.
Ҳәмме турар еди сыбырлап карап,
Кыздыц ҳалын биреў-биреўден сорап,
Қызды өлтирмеген талды сыйпалап,
«Сақый тал сакыйлық етти» дер екен.
— Қәне, халық, қандай сизин ойыцыз?
Матамға айланды көрген тойыныз,
Буннан бьшай бул әдетти койьщыз,
Қыз перзент ол сизден болған емес пе?
Ҳаял-қызды «нашар» дейсиз кемситип,
Дүньядан пайғамбар, патшалар өтип,
Нешше билгир кәраматын көрсетип,
Солар да ҳаялдан туўған емес пе?

Болды Кутлымурат бегдин хүрмети,
Болмаса Ораздыц түтилер ети,
Сондай сурланғанды Өтештин бети,
Ораз казы басын көтермес екен.

Ораз қазы кеўли әбден қабарды,
Корка-қорка Өтеш қасына барды,
Жағасынан тутып талға апарды,
Баскалар да ерип барған екен.

Бирак буны онша қыйнап турмады,
Тез жиберди, я ашытып урмады,
Сол арада қатынлардыц пәрияды,
Тоғайдыц ишини жандатқан екен.

Мине биз ҳәзирги күнди алайық,
Ораз қазы сол кызға ма ылайық?
Айтыц сизлер, ағайинлер-халайық,
Оразбай катынға тойған емес пе?
Алайык Төренияз ағаньщ өзин,
Буньщ ойсац да аз ол еки көзин,
Өзинен үлкенге берген жас кызын,
Мағшайға жуп көзди ойған емес пе?
Қандай күйеў дейсен Ораз қазыны,
Саған берермекен Ораз қызыны,
Ийт бәри ийт, бирақ көпек-тазыны,
Айрым атап атын койған емес пе?
Сен — кәмбағал, Ораз қазы — бай адам,
Байлығынан саған пайда жок одан,
Сеннен артык болған бир ағарьщан,
Әзиз зордан кулап калған емес пе?
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Қызынды алған соц танымас сени,
Жалған деген адам сынасын соны,
Ким болсан да өзин тенинди таны,
Ҳәр ким тени менен болған емес пе?

Сөйтип менин изимнен сен өлдин бе?
Дийдар несип өлгенде де бар екен.
Адамлар айтарды тири гезимде,
«О дүнья бар» дейип көрдим өзим де,
Тири қалып един менин изимде,
Келип турсан, дийдар несип бар екен.

Бай менен бай жарысады удайы,
Байдьщ малы берилмейди қудайы,
Туўысқан-туўғаны, дүньясы, жайы,
Дүньядан айрылса өлген емес пе?

Қыз қамығып бираз сөзлер сөйледи,
Адамларды «периште» деп ойлады,
Көзлери сарғайып, көгерген ләби,
Жүзлери ағарған дәрмансыз екен.

Сен инанып жүрсен буньщ сөзине,
Малы бар деп ерип един изине,
Мал таўсьыса қыз көринбес көзине,
Байлар малға басын сатқан емес пе?
Сен дейди нәлетий бир тыйын бермей,
Өзиндей адамды адам деп билмей,
Әкесин-шешесин көзине илмей,
Дүньяны ҳарамнан жыйған емес пе?
Қәне, не айтасыз менин сөзиме,
Адам иси емес менин өзиме,
Ергенлер жаманлардын изине,
Баслары бәлеге қалған емес пе?
Өтеш батыр айтып сөзин питирди,
Қыз асылған терекке қол көтерди,
«Жәдигерликке турсын, тиймендер» дерди,
Халық бул сөзди мақул көрген екен.
Тәўип пенен Еламан қыз қасында,
Қыздьщ байлап мойнын ҳәм де басын да,
Қыз көзин ашпаған, жыймас есин де,
Бирақ демин алып жатырған екен.
Өтеш батыр, баскалар да қарап тур,
Айтқан сөзи кеўиллерге жарап тур,
Ғәлети жоқ түри-түсин сынап тур,
Өзи батыр және ақыллы екен.
Өтеш батыр келип көрди ол қызды,
Қутлымурат келди оған көргизди,
Қудай айдап келген Еламан бизди,
Болмаса қыз бийшара өлген екен.
Қутлымурат ол да басын шайқар,
Ораз казы узак, келмеге коркар,
Қыз қасында әке-шешеси жылар,
Бул көринис сондай қайғылы екен.
Бир мәҳәл қыз жатып көзини ашты,
Отырған анасына көзлери түсти,
Қыз әсте сөйледи қарлыққан сести,
Узақлаўда турған еситпес екен.
Анам пакыр сен де бунда келдин бе?
М енин өлгенимди еситип билдин бе?

Еси жоқтай сөйлер екен өзинше,
Төрт-бес аўыз сөйлеп соньщ изинше,
Еламанды көрди көптиц ишинде,
Еламанға мыйығын тартқан екен.
Еламан да еки көзин айырмас,
Умытқандай көпшиликти еки жас,
Түсинеди қыймылына ләб ҳәм қас,
Ым менен сөйлесип турғандай екен.
Бундай ўақыт сүйискенге ол мәлим,
Буны тәрийплеўге жетпейди ҳалым,
Сөзге шебер болып жазса бир алым,
Өткен Ләйли-М әжнундей болған екен.
Бираз карап қыз қысты еки көзин,
Көздиц жасы жуўды ол қыздыц жүзин,
Айталмады тилиндеги жуп сөзин,
Қыздьщ кеўли сондай толықсыр екен.
Сол арада келди арба да жетип,
Қызды арбаға миндирдилер көтерип.
Арбаньщ изине көпшилик ерип,
Песин ўақга аўылға келген екен.
Төренияздыц үйине ҳәммеси келди,
Қыз да өз үйине келгенин билди,
Бурынғыдай емес, есини жыйды,
Күн кеш болды, намазлыгер ўак екен.
Қыздыц мойны қозғалтпайды жән-жаққа,
Ш алқасына жатыр қарап шацараққа,
«Мени ким қутқарған қалып саўапқа»
Дейип, қыз өзинше ойланар екен.
Қыз қасында тәўип бирге отырар,
Әке-шеше болса тынбай зар жылар,
Қонсылары, ағайин-туўғаны бар,
Басқалары кетип қалған екен.
Өтеш Еламанды алып қасына,
Кетти бирге кеше болған қосына,
Аманияз танысты Өтеш досына,
Бүгин ҳақыйқат қонақ болған екен.
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Қыз да жатыр жигитине телмирип,
Жаслар көзи-көзге уласкан екен.

Қутлымурат беглербеги де барды,
Жиберген сон келсин деген хабарды,
Ораз қазы көрди, жүдә азарды,
Сондай жаман азапты берген екен.

Сөзсиз, бирақ ҳал сорасар көз бенен,
Тәрийп етип болмас сирә сөз бенен,
«Кушакдасып көриссем» дер кыз бенен,
Уят, қь1здыц әке-шешеси бар екен.

Түни менен кетти түрли пикирге,
Үйлери бир аўыл тийип тур ирге,
Сонда хәм кетпей Ораз казы да бирге,
Аманияздын үйинде бир қонған екен.

Өтеш айтты: — Синдим, сени қутқарған,
Сени излеп изинди таўып барған,
Асылған жериннен сол мәҳәл алған,
Еламан, — деп ийнинен қағар екен.

Азанда ертеден орнынан турып,
Кетдилер ол кызды келмеге көрип,
Еламан Өтештин изине ерип,
Қыз үйине екеўи барған екен.

Еламан бир шетке өзини алды,
Туралмай далаға кетти де қалды.
Кь13 да жаталмады, бирден қозғалды,
«Қозғалма» деп тәўип жалынар екен.

Өтеш кирди кыздын үйине алдын,
Еламан изинде далада қалды,
Қыздьщ кеселинин жағдайын көрди,
Қыз да кешегиден сергеклеў екен.
Қыз Өтешти көрди, бирақ танымас,
Ана айтар: — Өтеш аған ғой, таныс.
Өтеш айтар: — Қарағым, қылмағьш намыс,
Еламан да келди, — деген екен.
Жән-жағына карар, Еламаны жоқ,
Изине айналды сол ўақтында тек,
Далаға шыкты да кел, деди, берирек,
Далада Еламан отырған екен.
Еламан да келди жақын Өтешке,
Өтеш оған: — Кирсеқ-о, — дерди ишке,
«Кир, кир» деп ийтерген шыдамай күшке,
Еламан уялып киргени екен.
Жигит ишке кирди сәлемин берип,
— Кел, қарағым, — деди ана түргелип,

Қь13 касына келди әке-шешеси,
Кыздын басы айланып, талды еси,
— Қьшмылдама, сорлы қыздын бул неси,
Деп ана қызына кейинер екен.
Қыз сондай ьщырсып көзден жас ағар,
Мойны аўырар, және яр ышқы да бар,
Түсинбейди әке-шеше, бийхабар,
«Жигит кетпесе» деп қыз ойлар екен.
Өтеш ол тәўипке тапсырды қаггы,
«Қыз жақсы болғанша кетпе» деп айтты.
Сол аўылдан алып бир жақсы атты,
Еламанды алып кетпекши екен.
Қутлымурат бәрше адамды жәмлетти,
Еламанға қызды «пәтия» етти,
Хошласып Қутлымурат үйине кетти,
Өтеш батыр сол жерде қалған екен.

IV бөлим
«Шортан көл»
Оқыўшы қәдирданлар! Ўақыя сондай болғаны анық. Сөздин басында ўакыяны және биреўден
еситип жазғанымды «сондай болған екен» деп билдирдим.
Енди сөзимде екен-екен деп, билдире бериўди мақсетке муўапық таппай отырман. Төртинши
бөлимде «Сақый тал» ўақыясы тәсирленди. «Шортан көл»де еки бахадыр туўыскдн Пирлепес, Ерлепес
деген болып, Пирлепес ағасы, Ерлепес иниси. Сол Ерлепес Гүлзийба деген қызға ашық болады. Өтеш
өзине нөкер жигит қьщырып жүргенин билесиз. Биз төменде «Шортан көл» ўақыясын баянлаймыз.
Шортан көлге келип жетти песинде,
Рахмет айтып Аманияз ҳүрметине,
Балықшыны көрди көлдиқ ишинде,
Өтеш батыр минди «тулпар» атына,
Бурында көШ мәрте еситкени бар,
Ырза болып хошласып қалды олар,
Балықшы ўақыясы Өтеш есинде.
Бул елге көрсеткен зор хызметине.
Өтештин қасында Еламаны бар,
Еламан кеўлинен шықпас сирә яр,
Еламанға Өтеш қарап қояды,
Өтеш батыр Еламаннан хабардар.

Бир қайық жағаға жақынлап келди,
Басқалар жүзип жүр айдынлы көлди,
Гилен сары сазан илинген торға,
Жылымды тартып тур түринип женди
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Балықшьшар бир қайыкта екеўи,
Булардьщ жағаға шығып келиўи,
Балық ушын келген адам бар екен,
Кетпекши болыпты соньщ биреўи.
Бир қапшықтан алып балықты салды,
Бул сыртқа шықгы да биреўи қалды.
Өтештин топарын көрди ол адам,
Ҳәм булардьщ қапталына тоқталды.
— И ним, — деди, — келдим кеше қубладан,
Баллар сорпасырап қулақ тынбаған,
Ағайиниме келип көрейин дедим,
Балық алдым тойдырсам деп қармадан...
Өзи сондай бир сөйлемшек киси екен,
Буньщ кәри дийханшылық иси екен,
Көп жыл болған сирә келмеген бунда,
Балық ушын келгени бир усы екен.
Өтеш кулақ салып сөзин тынлады,
Кеўли ашық киси екенин анлады,
Ешегин әкедди жағада байлы,
Ешекке ол жүклеп жүкти тенледи.
Қарсы арқасына қарап баратыр,
Буларды «хәким» деп ойлады я бир,
Қорықты ма я өзи сондай киси ме,
Өтеш ҳәм Еламан күлисип атыр.
Балыкшы жигит айдап кетти қайығын,
Айланып ескектин таўып қайымын,
Булар да атларын айдады әсте,
Беккемлеп босасып кеткен айылын.
Еламанда болды қызық бир пикир,
Адамлар не «Шортан көл» деп айтып жүр?
Не ушын Шортан көл атаған екен?
Шортан емес, балығы бар неше түр.
Сорамақшы болды Өтеш батырдан,
Сораўға да кеўли бармады бирден,
Сонда өз ишинен келер ойланып,
Айландырып қыялын бираз жерден.
Өтеш Еламанньщ билгендей ойын,
Жөтелип койды да тикледи бойын,
Ш ортан көл тарийхын баслады сөйтип,
Еситкен қулакқа болмаған тойым.
Лақабы «Шортан көл» балығы баска,
Мен де ойлар едим: койған алжасқа,
Бабам көл балығын аўлаған қанша,
Бизлер де келгенбиз бирталай жаска.
Бабам жас гезинде дәрья дым таскан,
Бул жерлердин ҳәмме жерин суў басқан.
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Сондай жаман болған суўдын ғәзеби,
Қашып жүрип бир-биреўден адасқан.
Бираз күнде дәрья суўы қайтады,
Жайлар, дийханшылық суўға кетеди,
Тиришилик қылыў халыққа керек,
Енди қандай аўкатсыз күн өтеди.
Бийик жерлер кеўип, шуқыр жерде суў,
Ж ыйналып қалғанда керек күнелтиў,
Сол суўларда қалған балықгы аўлап,
Халқымыз күн көрген исин үдетип.
Шортан болған тутқан балық ҳәммеси,
Қайы қ болмай «сал»дан болған кемеси,
Көл жағасын «жер төле» деп жай еткен,
Адамлар ҳәм қоныс басқан жәмлесип.
Бир-бирине «қайда барасан» десе,
«Шортан аўға», дейди жаньща пеше,
Биз де барып шортан алып кайтайық,
Қазан қайнатайық тағы бир кеше.
Дүркин-дүркин халық сол көлге барып,
Көлдин шортанларын қапшықлап алып,
Ш ортанлар халықтьщ аўқаты болған,
Соннан сол атанған «Шортан көл» болып.
Көлдин арқа шети «Қыпшак» дәрьясы,
«Жайхун» дәрья дейди журтқа жәриясы,
Күн шығар-қубласы ол анаў тоғай,
Бизлер келатқан жер күн батар басы.
Көл болған ол ўақта халыққа ғәзийне,
Алтыннан қәдирли көринген көзге,
Халық көлдиқ атын көкке көтерген,
Ырысқал болғаннан сон тамақ жок өзге.
Күнде үш мезгилде балык аўқаты,
Гүриш астан кем болмаған куўаты,
Ш ортан ети сондай мазалы тамак,
Татымы масқара, шортан ғой аты.
Күни-түни жегенде де шықпаған,
Ел ишинде нақыл да болып қадған.
«Шортан жеген тоқ болар» сондай,
Еситтик белгили саған да, маған.
Егер келсе бул үйлерге бир қонақ,
Бир шортаны орнын тутқан бир ылақ,
«Онын да ҳеш кайғы-ғамы жоқ» деген,
Бир аяқ ямаса бир колы шолақ.
Жылма-жыл тутады азаймас балық,
Оқысар балықтан көлден көп халық,
Бурынғы саллар да ж оқ болып кетти,
Енди кайық тапггы көлге ылайык.

Шортан емес, ҳәзир түрли балық бар,
Көлден көп жерлердиц халқы хабардар,
Ҳәтте сондай бай-дәўлетли болса да,
Балыкдарын дәнге алмаслап алысар.
Сонда тәрийпледи биреў бир байын,
Көрмеге табалмай жүрем қолайын,
Өзин көрмекшимен ҳәзир барыста,
Бүгин сонда бирге қонақ болайын.
Өтеш еситкенин айтып болғанда,
Жәмлести балықшылар да солманда,
Ҳәмме кеш болғанда қайтады екен,
Батыўға жақынлап күн қызарғанда.
Бир нешелер түн ишинде де тынбас,
Әсиресе, ай жарық күндизге уғрас,
Көл ишинен адам ажыралмайды,
Ай жарық түн болса бәрше баса-бас.
Көлдиқ иши гей жери қалыц қамыс,
Гей жерлери айдын ашық суў тегис,
Көлде жарасыклы мәнзерелер көп,
Ушып, қонып ғаққылдасар түрли кус.
Кеш болды, баратыр күн енди батып,
Келди балықшылар аўылына жетип,
Қонақ үйи аўыл ортасы екен,
Сорадылар бир адамды тоқтатып.
Ортасы — жол, еки жағы — қатар үй,
Үйдиц көриниси бәршеси бир күй,
Шарбак қылып орап қойылған шаттан,
Арқасы шат пенен қоршалған ылғый.
Ойнап жүрген жас баллардыц даўысы,
Сән береди кеўиллерге қаўышып,
Топ-топ, тец-тецинде жыйналған бәри,
Көрсец ҳеш кеми жоқ яки аўысық.
Атлар жүрип келер көше ортадан,
Өтеш атын әсте айдар жортадан,
Ҳәр бир үйге көзин салып қарайды,
Көргенлерге сәлем берип, жол таман.
Қара үй алдында салланған қызлар,
Көргенде жигиттиц балтыры сызлар,
Қыялап наз бенен қарар буларға,
«Кел бери» дегендей ол сәрбиназлар.
Таза түскен келиншеклер де шығар,
«Қайнаға» дегендей дизесин бүгер,
Ҳеш үндемей өтиў Өтешке уят,
«Көп жаса» деген сөз Өтештен шығар.
Шал-кемпирди көрсе Өтеш туралмас,
Неше болса сәлем берер баспа-бас,

Ец болмаса ийек қағысар жүрип,
Ушырасса ол өзине заманлас.
Жақсы, жаца, қатар үш үй тигилген,
Бурын көрмегенде бай үйин билген,
Сол ўақтыц өзине ылайық болған,
Көргенге белгили ол үйлер үлкен.
Байда жарлылардан өзгешелик көп,
Әмелдар да келер байға «аға» деп,
Бир ис қылса байсыз қылынбас еди,
Халық та сол байға ойласар әдеп.
Мине сонда Өтеш, Еламан келди,
Бай улы екенин көргеннен билди,
Шетки үйден бир адам шығып келди,
Аттан түспей үй алдында иркилди.
Өтеш пенен ол адам кеп көристи,
Көрисип болды да кейнине бәсти,
Және келип ат жүўенин услады,
Өтеш, Еламан да атынан түсти.
Өтеш атын ол киси тез услады,
Мал қораға алып кете баслады,
Еламан да байлады бирге барып,
Атты байлап алдына шөп таслады.
Бул киси ол байға хызметкер киси,
Бай шәрўасы буныц ислейжақ иси,
Байдыц ағайинлеў адамы еди,
Қарар отын-шөп, малға жаз-қысы.
Күн батқан болса да, ал дала жақты,
Сол ўақга Өтемис үйинен шықгы,
Өтеш батыр менен көристи келип,
Ш екпенин желбегей ийнине сапты.
Өтешти көрди де ҳеш танымады,
Сонда да далада иркип турмады,
— Үйге кириц қонакдар, — деди де әсте,
Мийман қәдемине ҳеш налымады.
Өтеш батыр кирди байдыц изинен,
Көрпешелер төсеўли тур дизинен,
Бай үйинде бир ҳаялға көзи түсти,
Ҳәм бир қызға қаны тамған жүзинен.
Сәлем берип кирди Еламан үйге,
Жақсы төсеклерден төселди тийге,
Бай үшеўи қатар болып отырды,
Өтештиц қасында Еламан бирге.
Аманлық-есенлик сорасып болды,
Сорасты бир-бири танысып алды,
Өтемис бай хызметкерин шақырып,
Өтеш келгенине куўанып қалды.
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Әстелеп оларға бир нәрсе айтты,
«Жақсы» деп хызметкерлер изине қайтты,
Қонаққа таярлық көрилер болды,
Ҳаялы, қызы да баслады «ҳайтты».

Айтыўға тәрийплеп сөз жетпес кызға,
Өтеш, Еламан да ол қызды көрди.
Тулым шашы қатар-қатар өрилген,
Шекеден аркаға жуплап терилген,
Өзине ҳәммеси жарасқан сондай,
Ш ашқа сондай жақсы пардоз берилген.

Далада самаўыр қайнар шай ушын,
Төселер басқа үй қонақ жай ушын,
Ҳәр ким бир жумысты ислемек пенен,
Хызметкер көбейди, абырай бай ушын.

Он сегиз, он тоғыз ол қыздыц жасы,
Көзлери үлкенлеў, жарасқан қасы,
Буннан зыят ҳеш ким өтпеген шығар,
Дәстанда макгалған қыз да муддасыл.

Бай ҳаялы келди байдьщ касына,
— Қонақларды, — деди ҳаял қысына,
Арқайын отырса жақсы боларды,
Киргизсениз анаў жайдьщ босына?...

Бир тартымы қойылып тур қасына,
Кийген кийими жарасықлы жасына,
Көз астынан әсте қарап кояды,
Ш ай тутканда қонакдарға қысына.

Билмегендей бай да «ҳе жақсы» деди,
Бай Өтешке мирәт қылды, түргелди,
Үй сондай безелип төселген екен,
Ортадағы үйге ҳәммеси келди.

Кийимине сес береди сырғасы,
Мыйық тартса, жүзде алмалық сырласы,
Ш ырайына шырай қосады, көрсец,
Жүзде күлекеши, керилген қасы.

Шыра жанған жайдьщ иши жап-жарық,
Анаў үйден бул жай қылар көп парық,
Бундай үй ҳеш кимде болмаған еди,
Көргенге шын, көрмегенге өтирик.

Жүзин қыздыц сүўретшилер салғандай,
Бетинде еки қал ойып қойғандай,
Ҳеш қандай мини жоқ келискен пишим,
Қарасац көзицниц нуры тойғандай.

Ец тийге төселген ақ шашақ палас,
Үстине жайылған гилемлер тутас,
Әдепте шешинип төрге өтесец,
Үстин басып қылмайын десец ылас.

Айтпай кетип болмас оньщ ийегин,
Көрген көп ғой шебер ҳаял жийегин,
Мысалға, сулыўлық усындай десеқ,
Оған тецеўдиқ де өзи кийели.

Пәр төсек, пәр көпшик қатар қойылған,
Бир шетине жипек көрпе жыйналған,
Ҳәр түр жипек кийимлер толы төрде,
Кийимге «тар ағаш» толып ийилген.
Үйдиц керегеси жаца соғылған,
Сондай сулыў, балық майы жағылған,
Ҳәмме қурылысы ьшайық өзге,
Үзик жиби тек жипектен тағылған.
Үйдиц үсти ақ кийизден жабылған,
Ойлайсац, бул затлар қайдан табылған.
Бул затты ҳеш жерде көрмеген Өтеш,
Қанша бундай байлар үйинде болған.
Бай ҳаялы алып келди дәстурхан,
Иши толған бийдай уннан, сүтли нан,
Кеселери сулыў шынныдай екен,
Қызы шай әкелди бир шайнек үлкен.
Қонақлардьщ әўел қолын жуўдырды,
Бул тәртипти Өтеш биринши көрди,
Бай қызы қолларды жуўдырар еди,
Тац қалып ишинен «әжайып» дерди.
Байдьщ қызы шай қасында отырды,
Сөйтип қонакларға шай қуйып берди,

Мойны да ақ тамақ, узынлаў келген,
Неше шайыр бурын тәрийплеп берген,
Бәлким сол шайырдық жазғаны дерсец,
Соларды оқыған, көз бенен көрген.
Қызыл жипек үстиндеги көйлеги,
Жецинен көринер аппақ билеги,
Ким биледи, қандай ол жумбақ сыры
Қыздыц әрманы жоқ, бирақ, тилеги...
Ж ецсиз бешбент түйме белин қысып тур,
Толысқан көкирек бешбент ысып тур,
Барлық кийим кызға сондай жарасқан,
Гиршиксиз алмадай бағда писип тур.
Беллери жицишке, узынлаў бойы,
Бойына ылайық келбети-ойы,
Өзи байдыц қызы бола турса да,
Менменлик дарымас, кемтар удайы.
Алдынан қарасац, айдыц бөлеги,
Изинен қарасац, жигит жүреги,
Қандай жигит болса қызға интизар,
Қыз қолынан табар бәрше керегин.
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Бир әке-шешеден олар туўысқан,
Еки жигитим бар жүр, журт тан қалып.

Жука ерин, аппак гәўхардай тиси,
Оймакгай аўзында нәпеси писип,
Турғанын мактаса ким кандай жазар,
Тил жетип айтыўға жетпейди күши.

Келгенде өзлери сондай аш еди,
Әке-шешеси бар, баллар жас еди,
Балалардын әкеси мийнеткеш екен,
Түни-күн иследи жаны тас екен.

Өкше бийик, аяғында кара етик,
Сулыў сын-сымбатын сунғактай етип,
Бастан аяғына сер салып көрсен,
Оған баҳа берер шайыр жоқ жетик.

Қатты суўыкларда муз ояр ғәрип,
Ҳеш ким шығалмаған ол көлге барып,
Бундай мийнеткешти көрмеди ҳеш ким,
Балык аўлар сол музларды аўдарып.

Акылынды алар кыздын езиўи,
Ол көрген жигиттин жаннан безиўи,
Көрсениз өзине қаратпай қоймас,
Кеўилге жайғаспас әрман гезиўи.

Балларын да сол мийнетке үйреткен,
Енди баллар өсип-өнип ер жеткен,
Үш-төрт маллы, үй дасқасы саз болды,
Мийнет себебинен жақсы күн өткен.

Бәрше қыздын өз ылайық назы бар,
Жылдын кысы, гүзи, бәҳәр-жазы бар.
Мысал алсак, көп сөз айтыў не керек,
Сөздин сөзи, бузығы я сазы бар...

Өткен жылы үлкен улы үйленди,
Кишкене улы да кәмалға келди,
Ш ынында, баллардын ерлик иси көп,
Тац қалдырды баҳадырлар бул елди.

Өтеш батыр сын қылды ол солайша,
Кызға сөз айтпаў да хәзир онайсыз,
Шынында да, кыздын мини жок еди,
Үндемей калыў да әбден қолайсыз.

Өткен қыста бир қызыкды ис болды,
Қатты самал, қар боранлы қыс болды,
Ерегис бир үйде басланған болып,
Еки ағайин арасында бәс болды.

Шайды бираз ишти тойды қанғанша,
Сезбеди Өтешлер ишкенин канша,
Қыз әкеси Өтемис сөз сөйлемес,
Шай ишсин деди ме қанып болғанша.

Қасында да аўыл жигитлери көп,
Булардан басқалар мақтанған әдеп,
Ерегистин басы соннан басланған,
Биреў анаў кылдым, биреў мынаў, деп.

Қыз жыйнады шәйнек пенен кесесин,
Ҳүрмет кылып турды кирген шешесин,
Қыз далаға кетпекши болғанда енди,
Шешеси отырды, кызға не десин.
— Гүлзийба, женгене көмеклес — деди,
Ананын сөзине қайрылған еди,
Ана және кызға жанағы сөзи,
— Аўқат писиринлер женген менен, — деди.
Үй иши ай бултқа киргендей болды,
Бултлардын арасы нурларға толды,
Жасы қырык беслердин шамасы екен,
Анасы да сулыў келбети онды.

Пирлепес сөйлеген бергенлер дыккат,
«Егер кимде болса, деген күш-қуўат,
Бүгин биз соныкин артыкмаш деймиз,
Бүгин балық услап берсин зыяпат».
Дала боран, үйден-үйге баралмас,
Бир адым жердегин киси көралмас.
«Мен тутып келемен» деп айтқан сонда,
Пирлепестин бул сөзине Ерлепес.
Инисине депти: — Есирмегил сен,
Қолыннан ис келмес аброй төгерсен.
Бул сөзи жеделге-жедел қосыпты,
— Төксем-төгермен деп, кеттим, депти мен.

Өтемис ашылып кеўлин бойлады,
Ҳәр жерлерден түрли сөзлер ойлады,
Ҳәммеси урыўлас ағайин екен,
Аўылын тәриплеп сирә қоймады.

Пирлепес үлкени Юсуп баласы,
Ерегиске кимниқ болар шарасы,
Жедел менен Ерлепес шығып кетипти,
Аўыл менен көлдин бираз арасы.

Кенегес-кыяттан бизде адам бар,
Бирак, аў тәсилин көп билмес олар,
Қарап отырмайды, хөнерли колы,
Қамыс, жекен тоқып базарға сатар.
— Өтеш иним, — деди бай бир козғалып,
Қолтыкқа көпшикти кысьщкырап алып,

Алып келген балык ол тири болсын,
Көлдин балығынын үш түри болсын,
Ж әне де бир қанша шәртлери болған,
Сазан, сүўен және бекире болсын.
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Ерлепес бир балта, бир шолпы алған,
Үш кулаш жипти де белге байлаған,
Хеш ким ниц сөзи де қулакка кирмей,
Балык аўлап кайтыўды тек ойлаған.
Ойған барып көлдиц қалыц музыны,
Орынлаўға көпке айтқан сөзини.
Муз ойып үкиге салар шолпыны,
Шаққан бала билер истиц көзини.
Майдалаў отыздан балық услаған,
Жипке тығып үш-төрт балық таслаған,
Ерлепес арқайын болған балықтан,
Сууға салып қамысқа жип байлаған.
Қалыц қамыслықтыц қасына барып,
Муз үстинен қалыц қарларды артып,
Музды ойып турса келер бир ҳайўан,
Туўра бала турған ол жерге тартып.
Ешек шығар дейип Ерлепес турса,
Жабайы жалғызақ тутасы қурсақ,
Дәрҳал бийғам болмаў жағын ойлаған,
Паналаўға жер жоқ ҳәм де жоқ пурса.
Қалындаў қамысты тасалап жатқан,
Шошқа да баланыц үстине атқан,
Шошқа музға тайып бир жамбасынан,
Қеш зыян көрмеген жанына батқан.
Бала да сол ўақга шакқанлық етип,
Шошқа қыймылдамай турғағща тетик,
Күш пенен балтаны шошқаға урған,
Ш апшац қыймылдаўға ақылы жетип.
Жан ҳәлетте шошқа көкке секирген,
Балта тийген ўақта шошқа бөкирген,
Тағы да бир-еки балтаны урып,
Шошқаны солайша музға шөгирген.
Шошқаны өлтирип жип салып белден,
Исин бәржай етип, адымлап кецнен,
Тутқан балықларын, алған олжасын,
Арқалап бир өзи аўылға келген.
Буны көрген адамлар да тац қалды,
Мақтанды-мақгалды елге жар салды.
Шәртлескен жигитлер аўҳалды көрип,
«Бизлер жецилдик», деп оны қарсы алды.
Өтеш Өтемистиц тындады сөзин,
Ж әне болса тындамақшы еди изин,
Кирди ишкериге бай қызы және,
Тамақ писти, дейип етилди изим.
Байдыц ҳаялы да отаўдан шықты,
Қызыныц асыкқан пейилин уқты,

«Қонақ асы» таярлап Хансулыў келин,
Үлгисин көрсетти бул сыйласақтыц.
Конакдардыц колы н жуўдыр, қыз, — деди,
Анасына қызы айтты сиз деди,
Еөш, гүртикти табакдарға салайық,
Өзиц жуўдыр, билемиз ғой биз, — деди.
Қызына анасы қарады сондай,
Тан қалды қызына, емести бундай,
Ашыўлы және де тац қалып карар,
«Қызым сөзим қайтармасты ҳәр қандай».
Ол ана сөйленип, «бар Жолдас» деди,
Қыздыц қылығыныц билмеди шегин,
Жолдас ушып турды «ҳәзир мине» деп,
Ләген, куман алып түрди билегин.
Қыздыц бармаўына бир себеи боадьц
Хансулыў бул қызды көп ермек қылды,
Ш ынында да, буннан гүман бар еди,
Еламанды қызға «күйеўиц» деди.
Бир мәртебе далаға шыкқан ўақытта,
Үй артына барды қарацғы жакқа.
Қыз жөнинде гәп-сөз болмаса да ол,
Еәпти илип алды жеткен кулакқа.
Үй арқасы бир ший менен қойылған,
Самал кирсин деп басқасы жыйылған,
Басқа ҳеш әцгиме сөйленбес еди,
Еәп сүйгени Ерлепеске туйылған.
Еламанды соннан аныкдап көрди,
«Ерлепеске мецзер екен-ғой» дерди,
Ерлепестен айрылдым ба, шынында,
Ерлепесим сулыў ғой деп сын берди.
Ерлепес түскенде ядына қыздыц,
Ханасын толтырды суўы еки көздиц,
Изине қайтқан қыз ойланып келер,
«Изин тутып көрейин бул гәп-сөздиц».
Гүлзийба түрленген жецге сөзине,
Ж оқ ашыў да пайда болды өзине,
Ҳайран болып өкпелеп жүрген анасы,
Қыздыц қылығына баўры езилер.
Нурзийбаныц әўпилдейди жүреги,
Табылғандай жойтқаны, я кереги,
Анасы қызына өкпелеп сөйлеп,
Айтты кеўлиғщеги нийет тилегин.
— Ҳәмме қонақ бирдей бола бермейди,
Ш ақырсац да, бундай адам келмейди, —
Деп және қызына сөйленер ана,
Кқ1зы түскир буны сирә билмейди.
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Отырыспа бираз ўакка созылды,
Сөздин кейни «күйеў-келин»ге уласты.

— Қуўан сен де, шәўкилдесин жүрегин,
Бой жеткенде жок па сенин тилегин.
Сөзин кызға ана өткизип айтар,
— Бултланасан, көтермейсен ийегин.

Халмурат бай онын урыўы қыят,
Келгенлигин айтты: — Бир жаксы нийет,
Келин түсириўге қызын сорап,
Ағайин болайык, — деди Халмурат.

Хансулыў да макуллайды деп «аў-ўа»,
«Қойсаныз да», деп оларға Гүлзийба.
Нурзийба аўкатты табақка салар,
Баска сөз айтпады, қыз кылды ийба.

Өтемис те гәп анығын түсинди,
Үндемей отырып иштен исинди,
Өтеш кызға келген шығар, дер еди,
Билдирмеди олар бундай пишимди.

Сөйдеди де шыкты бул кыз далаға,
«Не дегени булардын кыз балаға»,
Деп ишинен кыз сөйленеди өз-өзи,
Қыздын кеўли болған көп алағада.

Ойланып отырып бай сондай деди:
— Хасен улым Хожелиге кетип еди,
Сол келген сон мәлим болар бул исин,
Билмедим айланып кашан келеди...

Гүлзийба далада мунайып турса,
Еки киси аттан түстилер дүрсе,
«Гүлзийба» деп биреў даўыс шығарды,
Ишке кирмек болып кыз енди жүрсе.

Бул жуўабы: «кыз бермеймен» дегени,
Пушка шықты Халмураттын келгени,
Усы менен гәп-сөзлер тамам болды,
Өтемистин ишинде өз билгени.

Даўысынан таныды: бул дайысы,
Билмеди, қаранғы, дайысы қайсы?
Бири алда, бири изинен келер,
Қыялы тур талдай болып майысып.
Үй есиги ашык жарык түсип тур,
Жарыкта кыз ол дайысын күтип тур.
Пикир келди қызға сол ўакга дәрҳал,
«Қонак жайға кирсин аўкдт писип тур».
Сәлем берди: — Дайы, бери жүр,
деди,
Қонакка бар, мынаў үйге кир, — деди,
Қонак жайдын есигине жакынлап,
Ағам конак қасында отыр, — деди.
Қыз олар кирген сон изине кайтты,
Анасына «дайым келди», деп айтты,
Бираздан сон Жолдас келди аўкатқа,
Табакларға етти молдан жайыпты.

Азанда турдылар, шай да ишилди,
Бай «бүгин болын» дсп мирәт де кылды,
Мерекеге айтьшған екен кеше,
«Тойымыз бар», деди бузбастан сынды.
Гүзек болмай бүгинлери ол не той,
Бир нәрсе себебли кыстаў болған ғой,
Халмураттын саўалына Өтемис,
Жуўап айтты тигирек сөз толған ой.
Бекимбет, Халмурат кайтарман болды,
Қетейик бизлер, деп жуўабын алды,
Булар кетти, калған еки қонакгы —
Өтеш, Еламанды жибермей калды.
Өтеш батырдын да мақсети усы,
Ел аралаў, ел ишинде жүриси,
Той-мереке қыдырыўы себепли,
Питеди мақсети, белгили иси.

Туўысқаны Нурзийбанын Бекимбет,
Қьщырыспа емес, кедди бул рет,
Жән-жақтан адамлар тындырмас еди,
Қызы бой жеткен сон бурыннан әдет.

Керек жигитинин еситти атын,
Бүгин тойда сынап көрмек кууатын,
«Жаксы» деп Өтемис сөзин тындаўы,
Сол себебли қабьш кьшды мирәтин.

Қасындағы келген ол да бай киси,
Өтемистен кем еместей турмысы,
Бай киси екенин көрсетер еди,
Кийген кийими ҳәм жүрис-турысы.

Тойға барды, бәрше тәртибин етти,
Ерлепес, Пирлепес күшин көрсетти,
Ерлепеске усы тойда бир ыза,
Жүрегине әрман, жанынан өтти.

Өтемислер қазаякды руўдан,
Урыў сораў дәстүр болған бурыннан,
Қалмаған хеш бул әдети халықтын,
Ушырасса сорап баслар сулыўлап.
Аўкатты жеп болды руў сорасты,
Кейнинен сорасты жьшын ҳәм жасты,

Мынадай ўақыя болғанды тойда,
Ж ок екен хеш кимде хеш кандай ойда,
Кишкене мереке, өзи мезгилсиз,
Соған Өтеш келер деген ой кайда.
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Халық Өтешти көрип тойда тац қадды,
«Өтеш келди» деп өзли-өзи жар салды,
Ҳеш қацдай саз, я сәўбетсиз той болмас,
Тамашалы қылыўға журт қозғалды.

Бул сапар да сондай болды, қарады,
Айтпай-ақ мәлим ғой қалған өцгеси.
Жецгеге қараса мыйығын тартар,
Сол ушын жецгеге әдаўат артар,
Өз ишинен Гүлзийба да ойлайды,
«Бул неге билмейди, менде сүйген бар».

Ойлағанын тойда иследи олар,
Себеби ишинде Өтеш батыр бар,
Өтештиц мақсети өзине мақул,
Ерлепести гүрестириў интизар.

Хансулыў қарады Гүлзийба қызға,
Деди: — Әсте жықса ол жецгецизге,
Қанша байрақ берер екен бийкешим,
Бийкеш, қалтам толар ақ тецгецизге...

Ойлаған ойы да болмай қалмады,
«Гүреске шығыц!» деп жаршы жарлады,
Әўели Пирлепес шығып гүрести,
Бир нешшени жығып күшин андады.

Ашыўланса да ол жецгеси қоймас,
Ж ецгениц сөзине өзи де ҳәўес,
Жүзи жылап иштен куўанар еди,
Гей ўакдары өз-өзинен болып мәс.

Бир мәҳәл Ерлепес ортаға шықгы,
Еламанды «шық» деп Өтеш те түртти,
Еламан орнынан түргелди дәрҳал,
Булардыц гүресин көпшилик күтти.

Жецге сөйлемесе ол өзи тийер,
Гүлзийба қолайлы гәп баслап берер,
Гүлзийба жецгеси курдастай болып,
Биреўин-биреўи дым жақсы көрер.

Өтеш той жаршысын шақырды берман,
— Гүрессин Ерлепес пенен Еламан,
Ҳәммеге макул қыл, еситсин өзи ҳәм,
Ш ықсын, — деди, — Еламанға талабан.

Арасында еки жас бар болғаны,
Ағасыныц бир жыл болды алғаны,
Апалы-сицлили жасап келеди,
Айтысып үйренген ана-мынаны.

Өтеш айтқанындай жаршы шақырды,
Өтеш Еламанға жақынлап барды.
Еламанныц кулағына сыбырлап,
— Қолдан берме,-деди, — ол намыс-арды.

Үйинде де айтысқаны айтысқан,
Туўысқан ағаға еркелеп өскен,
Жецгеси де билип алған «ерке қыз»,
Аға көзинше де неше тартысқан.

Ерлепес, Еламан тецемик жаста,
Екеўине ҳәмме болды ҳәўесте,
Елге тамашаны көрсетпек ушын,
Екеўи еки жерден шығыпты әсте.

Жецге билер бийкешиниц сырыны,
Ерлепеске кеўилиниц барыны,
Дуўшар қылған ўақты да көп болған,
Қупияда жерде Гүлзийбаға ярыны.

Қара күшке күшли Еламан жүдә,
Ерлепес күш десе жанлары пидә,
Биринен-биреўи ҳеш қайтар емес,
Күш барын жумсады билекте, қолда.

Өтеш батыр келгеннен соц үйине,
Еламанды ертип алып кейнине,
Үй иши қуўанған «қызға келди» деп,
Жецгейдиц де сол пикири-түйини.

Еки жас гүресте тутыса турсын,
Сырттағы бир ўақыяныц болысын,
Орынлы киргизип кетпесек болмас,
Гүлзийба ҳәм жецгесиниц турысын.
Гүлзийба, Хансулыў жецгеси бирге,
Булар да келгенди бүгинги тойға,
Гүлзийбаны сөйлетиўге жецгеси,
Өзинше кеткенди ҳәр түрли ойға.
Гүлзийбаға мәлим жецгедеги ой,
Кеше түнде айтқаны бар «бийкеш қой,
Бундай жигит саған сирә табылмас,
өзи айдай, келисипти сымбат-бой...».
Соннан берли тек қараса жецгеси,
Терлеп кетер тула бойы селлесип,

Жецге бул аўҳалдыц ҳәммесин билген,
Түнде Еламанды «байыц» деп күлген,
Енди Ерлепести қой деген сонда,
Ш ешеси пикирин ойына илген.
Ерлепес, Еламан гүреске түсти,
Соныц ушын жецге қызға дегишти,
Гәп таўып ол қызды сөйлетпек болып,
Жецгеси өзинше сынар бийкешти.
Еламанға ол Өтештиц гәпи бар,
«Сен де, ол да жассац, болыц хабардар»,
Жецге де изинен хабардар қылды,
Бирақ, деди қолдан берме намыс-ар.
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Ерлепес Еламанға жанбасты салды,
Жанбаска Еламан ҳаўлығып қалды,
Өтеш буны көрип ҳайран болады,
Жығылып барып зорға тикленип алды.
Еламан гүресте және алжасты,
Ерлепес жанбаска кайырып басты,
Шар болып кайтадан тутысты олар,
Ерлепестин жүдә күши де тасты.
Еламан шынлады енди бул сапар,
Жаман екен көп ишинде намыс-ар,
Ерлепес шыр-пырын шығарды енди,
Өтеш батыр айтқан нәсияты бар.
Өтеш енди ажыратпақ болғанда,
Өтемисти Пирлепес токтатты сонда,
«Халыкка тамаша көрсетсин булар,
Ҳақыйқат женисти киргизип колға».
Бәрше халық анталап тур карасып,
Бойы-бойға, күши-күшке минәсип.
Халыкка тамаша көрсетти сондай,
Екеўинин гүреси дым жарасып.
Халық ырза болды«ҳадал гүрес» деп,
Шынында да, ҳадал гүрес болды көп.
Ерлепести тикке көтерди сондай,
Еламан онайға шырмап алып кеп.
Көтериўден жерге басты кушакдап,
Бирақ та жаўырын тиймеди такдап,
Жерге жаўрын анык тиймеген себеп,
Ерлепести түсти деди жанбаслап.
Өзлери-ак мәлимсиз тутысты және,
Ҳеш қайсы кылмады ҳеш кандай бәне,
Бәрше кайта-қайта шаўкым салысты,
«Усы сапар айыр! Болады, кәне...».
Шынында, Еламан сондай күш етги,
Ерлепестин белине қоллары жетти,
Оны кол ушына ныклап көтерип,
Кәраматты қур ишинде көрсетти.
Ийнинен асырып көтерип турды,
Өтеш, «таслама!» деп кышқырды сырлы,
Өтештин сөзини тынлап турмады,
Шынтлап шалқасынан жерге бир урды.
Еламан қолынан тартып турғызды,
Не билсин барлығын тойдағы кыздын,
Ерлепес жайына жуўырып баратыр,
Қыз жакка қарайды кеўили сызлы.
Ерлепестин иши толған от болды,
Шаккан кийинди де, кетти, жок болды.

Қурдан шығып кеткенине жигиттин,
Өтеш ҳайран болды, ойы шок болды.
Ерлепес жецилип соған ар етти,
Курдан өз басына шықты да кетти,
«Енди мени кыз сүймейди» деп ойлап,
Сол кетиўден көлдин бойына жетти.
Арман-берман барып-келип жүрипти,
Жолдас келер, бала оны көрипти,
Жолдас онын берген сәлемин алды,
Ерлепес Жолдаска сәлем берипти.
Жолдас кеўли ашық, мүләйым киси,
Сонын Ерлепеске қарап келиси,
Әлбетте, бир сөзи бар шығар онын,
Ойлап тур Ерлепес «бар ғой жумысы».
Ш ынында да, ол буйрық алғанды байдан,
Ерлепести табыў, болса да қайдан,
Өтемис, Өтештен буйрық болған сон,
Той сонынан шыкты тойхана жайдан.
Ерлепестин досларынан сорады,
Олар, «көл жакта» деп силтеў алады,
Соннан туўра көл бойына келгенде,
Оны Жолдас бирден көрип қалады.
Ерлепес те көргеннен сон жолдасты,
Ойлаған гүманы жанға от ести,
Сорамакдпы еди кеўлинде ойын,
Не себеп келгенин батыр Өтештин.
Өтештин қасында бар жас жигити,
Еламанға кыз излеўши бағыты,
Анығын Жолдастын билиўи керек,
Соны аныкдаўдын келди рети.
Ш ынында да, Жолдастын билиўи анық,
Жолдас байға ат қосшы елин танык,
Үйиндеги ҳәр бир истен хабардар,
Байдын ишки-тысқы сырына қанык.
Ойланып тур бир кырынлап Жолдасқа,
Кеўлинде пикир ж оқ усьщан басқа,
— Қьщырып келдим, — деди, — Ерлепес сени.
Жолдас сөйлер қарап ол тумлы-туска.
Жолдастын сөзлери кулакка кирмес,
Өзинше ойлайды ҳеш нәрсе демес,
Ерлепес айтпақшы сораўдыц жөнин,
Жолдас күтер, ол жуўап берер емес.
— Ерлепес иним, қәне, не дейсец маған,
Не өзи? Ерлепес қарады оған,
— Сени келсин деди байдын үйине,
Өтеш, Өтемеслер жиберди саған.
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Ж ада уйқысынан оянған тәриз,
Жолдасқа карады айталмай арыз,
«Жақсы аға, шақырса барайық онда,
Жасы үлкен буўрығы биз ушын парыз».
Жолдаска жақынлап және тоқгады,
«Аға» деп айтыўға тағы оқгалды,
Бир неше мәртебе ойланды қайта,
Уят сорамаққа гүман ж оқ барды.
«Айт, иним» дегендей қарап турыпты,
Ерлепеске қарап басын бурыпты,
Ш ын сөз Ерлепестиц ойлаған ойы,
Туўрасын сораўды қолай көрипти.
— Жолдас аға, мени жақсы билесиз,
Сол ушын тилегим ж өнин излесиз,
Өтеш батыр не ушын келипти екен?
Жолдас аға ағайинбиз екеўмиз.
— Иним, мен билмедим шынында анық,
Өтеш батыр деген ел-журтқа танық,
«Батыр атты бир тойда алған» дейди,
Көрдим ҳәзир ғана нәзерди салып.
Батырдық тарийхын билерсец сен де,
Айтысар еки адам қосылған жерде,
«Өтеш батыр болса еди» деп қояр,
Жәнжел, урыс яки той болса елде.
Бул келиўи меницше той ушын емес,
Өзи де сөз ашып ҳеш нәрсе демес,
Тойға барып қайтайық, — деди, — бүгин,
Азанда шай ўақты оған тегинге кемес.
Соны айтты маған бүгин азанда,
Ҳаялы Нурзийба, ойладым сонда.
Батыр қызды көрип келген қусайды,
Пикири усындай тек Гулзийбада.
— Өзим де ойлайман, гүманым да бар,
Қыз ушын келмесе бул батыр егер,
Той ушын келмеген мениц билиўим,
Той ушын бермеген батырға хабар...
— Жетпейди мендеги буған ҳеш ақыл,
Не билсин хызметте жүрген бир пақыр,
Әлбетте, жумысы бар шығар бунда,
Батырдыц жүриси жай емес ақыр.
Бул сөз Ерлепеетиц гүманы ушын,
Қыз анасы сондай десе, бул сөз шын,
Қызды алыў бизге несип қылмайды,
Мен Өтештиц қайтаралмаспан күшин.

«Жақсы ийт өлигин далаға таслар»,
Дейди халық, кетсе меннен намыс-ар,

Деп арланып ишинен ойлап өзинше,
Енди жүрип мынаў елимде нем бар...
Бул пикирге келди Ерлепес енди,
Жүзлери сурланып, ашыўы женди,
«Елден шығып кетейин» деп ойланып,
Тәғдирдиц исине илажсыз көнди.
— Аға, мен бараман, барабер өзиц,
Кетер болса енди Гүлзийба қызыц...
Әлбетте, бараман, ҳәкисинш е айтты,
Ҳеш жумыс қалмаған ҳеш жерде бизиц...
М ени айтпа ол үйине кетти деп,
Бармасам, бүлдирер, алар үйге кеп,
Үй жақтан айланып бараман ҳәзир,
Азырақ исим бар үй жақта себеп.
Жақсы де де, басқа бирер сөз айтпа,
Ш ақырып кел десе, изице қайтпа,
Себеби, мен өзим барып қаларман,
Келеди де, басқаларды муцайтпа.
«Жақсы иним» дейип жөнине кетти,
Жолдас сол келиўден үйине жетти,
Өтеш, Өтемис те жатып қалыпты,
Ерлепестиц сөзин баян етти.
Енди Ерлепестен еситиц сөзин,
Қыздан айрылғанға салған соц өзин,
«Ш ортан көл»ден шығып кетпекши болды,
Көрмейин, деп енди ҳеш кимниц жүзин.
Үйине барды да кийимин алды,
Анасы балаға нәзерин салды.
Ж үзиниц сурланып кеткенин байқап,
Аныкдап сер қылып ол ҳайран қалды.
Ана шыдамады, келди қасына,
— Қарағым, не болды?... әсте қысына,
Ана мийрибанлық көрсетип турып,
Сөзин айтып қолын басты басына.
Анасыныц кеўлин алмас Ерлепес,
Анасы телмирер, бала серлемес,
Бийшара анасы пәрўана болар,
Қанша жалынса да ол сөйлер емес.
Кийимлерин алып далаға шықты,
Анасы қолайсыз жүристи уқты.
Кетип барар, сирә изге қарамас,
«Балам, тоқта!! дейип жасларын сықты.
Өзи билер қайда барар жерини,
Анаға да айтпай иште шерини,
Делбелердей үйден кетти Ерлепес,
Үмит үзип таслап, буўып белини.
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Сол жакдары гүман неге айланар,
Қандай ыза неге оған өтеди.

Көлик минбей жаяў кетип барады,
Күн батарды бағдарына алады,
Сүўенлиден жүзип қублаға өтти,
Таўып суўдан жасқалаў бир алабын.

Ата-бабасынан қалған кәр емес,
Кәр болғандәм жығылғаны ар емес,
Палўан бирде жыкса, бирде жығылар,
Ар кылса гүресиў ҳеш дәркәр емес.

Ерлепес бул жолда ол кететурсын,
Баянлайык изде истин болысын,
Ерлепес еле жок, күн батып калды,
Өтеш кәўетерде калды сол ушын.

Юсуп баба сондай деди Жолдасқа,
Қарап арасында дөгерек-дашка,
Келатқан баласын көретуғындай,
Көринбес хеш ким де, турыпты босқа.

Өтемис Жолдасты шақырып алды,
Ерлепес ағасын есине салды,
Ол шакырып кел деп айтпақшы екен,
Ерлепестин әкесин өзинен алдын.
Жолдас шығып кетти байдын үйинен,
Бай кышқырды «тез келин» деп кейнинен,
Көрингенге сер салып карар Жолдас,
Бир адам көринсе қарар зейнинен.
Алдынан Ерлепес шыкпады сирә,
Көрингенге карар ол бара-бара,
Юсуп баба өзи келер түн иши,
Излегени алдынан шыкканын кара.
— Шырағым, Ерлепес екен деп едим,
Бир жакдардан күн батқанда кеп едим,
«Ерлепесим кетти» дейип анасы,
Келер, қайда кетеди ол, — дегеним.
Анасы «келмейди» дер, «келеди» десем,
«Басын айланбаса, туўған әкеси ен,
Сен отыр, мен излеп кетемен» деди,
«Излеймен өзим-ақ, өлейин өлсем».
Соған шьщамастан шығыпты үйден,
Хабар да алыпты ол дәрья бойдан,
Өтемиске хабар бериўге келер,
Табылмағаннан сон бала ҳеш кайдан.
Жолдас айтты: — Өтеш шакырды оны,
Ерлепести хәм де, ал, аға сени,
Сонын менен келмектемен екинши,
Екеўи келсин деп жиберди мени.
Бүгин тойда көрип едим өзим де,
Бир ғалаўат болар деп те изинде,
Себеби, бунындай аршыл баланы,
Көрмедим мен жакты дүнья жүзинде.
Көрдим де сезгендим журттан кетер деп,
Жыкса хеш гәп, ал жығылса нетер деп,
Ойлағаным дурыс келди ме деймен,
Жүрип едим бир әндийше етер деп.
Себеп неге ашыў менен кетеди,
Мени усы жағы ҳайран етеди,

— Аға, менде бир кишкене гүман бар,
Бир жыл болды мен олардан хабардар,
Өтештен де көп гүманы бар екен,
Өтемис кызына балан қарыйдар.
Бағана песинде айтты бир ушын,
Өтеш қасындағы хызметкер ушын,
Бай қызына саўшы болып келген деп,
Байдан қызды алар салып бар күшин.
Мине сондай баланыздьщ сөзи бар,
Баланызда сондай кектин изи бар,
М енин билиўимше, бала кеўлини,
Ер жеткен сон соны билмегин дәркәр.
Бул исине мен түсинбей жүриппен,
Өтемис ким, тенимиз бе, дейиппен,
Бир неше мәртебе бетине айтып,
Билгенимше нәсиятым бериппен.
Байға сөз салыўға өзине кара,
Ел ишине болмасын бул әшкара,
«Уят саған, уят» дедим балаға,
Үмитин үзбеген балам бийшара.
Еситкенмен бул гәплерди бир ўакта,
Ж әрия болмағай бул гәп жән-жакқа,
Сорлы балам, ладан балам, ершилим,
Басын аўып жүрипсен сен қай жакта?
Жүр Жолдас, барайық байдын жайына,
Нелер түсип шақырыпты ойына,
Илаж қанша, шақырғанға бармаўға,
Биз хызметкер заманньщ бай-байына.
Бай үйине барды, көрди Юсупти,
Жас үлкен деп, сәл козғалып көристи,
Аманлық-түўенлик сорасып болып,
Еситти Юсуптен ол болған исти.
Өтеш айтты: — Бәрше дәрхал турайық,
Жаяў кетсе, дөгеректи қарайық,
Жаяў киси қаяқка ол барады,
Жакын аўыл арасына барайык.
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Бәршеси де мақул көрди сол сөзди,
Юсупке қарады: — Ал, баба, сизди
Шақырғанда... Өтеш сөзин кести де,
Изин айтпай, деди: «Кешириц бизди».

Пирлепес те, Юсуп баба да ҳайран,
Жас баладай неге кетги журт асып.
Түн иши анаға уйқы келмеди,
Юсуп бабаға да уйқы бермеди.
«Тур, ағасы, күн шығыўға аз калды»,
Тац ағарып жақгы түспекте еди.

Бабадан ҳеш кандай дыбыс шықпады,
Шынында, не десин, неге жетсин дады,
Баба унсиз турдыдағы орнынан,
Босағадан сыртқа адым атлады.

Юсуп баба турып шықгы далаға,
Ҳайран еди не болды деп балаға,
Өтеш, Еламан да атлы жетисти,
Баба болып турғавда алағада.

Күнде батты, қараўытқан аспан да,
Жулдыз да көринген анда-санда.
Бираз жерге барды қыдырып жаяў,
«Көрдик» деген жан болмас сорағанда.

Пирлепести жибердилер бир жаққа,
Өтип қайтпақ болды Өтеш ҳәр жаққа,
Түс қайта жыйналмақ болды бир жерге,
Шығарып баланы барға, я жоққа.

«Азанда қарайық» деп қайтгы изге,
Қаранғы, көринбес ҳеш нәрсе көзге,
Илажсыз келдилер қонақ жайына,
Не қылсын түн иши усыннан өзге.

Өтеш, Еламанды қасына алды,
Юсуп баба болса аўылда қалды.
Аўыл араларын, дөгерек-дашты,
Кдрап қайтыў ушын баба қозғалды.

Пирлепес сес берип: — Аға, менищне,
Балыкқа кеткенди, өзи айтты кеше,
Айтса пикиринен қайтпайды өжет,
«Түнде ислеў қызық» дерди көбинше...

Өтешлер кыдырып көп жерлер асып,
Ҳеш дәрек таппады сонша жол басып,
Көрдик-билдик деген киси болмады,
Қайта изге жән-жағына қарасып.

Ата айтты: — Билмеген ғой жок балам,
Ўақгында ислейди өз исин ол ҳәм,
Елден шығып кетти өзимше ойым,
Бар еди «Жицишке» бойында балам...

Түс қайта аўылға келдилер қайтып,
Ерлепес жокдығын дәрегин айтып,
Түстен кейин Өтеш хошласып қайтты,
Ҳайран болып Еламанды ертип...

Ата-бала келди солай сөйлесип,
Ҳәр нәрсени айтып бирге ойласып,
V бөлим

Өтеш батыр «Шортан көл»ден келгенине он күвдей бодды. Отырып парахаты, жүрип кеўли
болмады. Қавдай да болса Қоцырат жақларға барып, Юсуп баба айтқан «Жицишке бойы» деген
еллерди аралағысы келди. Ол дәўирде атлы кисиге Қоцырат пенен Қанлыкөлдин арасы көп жол
еди. Қалын тоғай болып, ел жүдә сийрек. Ол еллер Қоцыратқа жақын жерлерде болып, олардыц да
«Жаман қоцырат», «Қарыс бойы», «Шийше көл» тағы басқа атлары болды.
Қоцыратқа жақын жерлерде өзбеклер де, қазакдарда, ал, Қоцыратта Мойнақтан келген руслар да
ушырасар еди. Қоцыраттағы өзбеклерде де қарақалпакдардай руўлары бар: «қара қурсақ», «айран»,
«тазлар» ҳәм т.б. қарақалпақ урыўларыньщ атлары да ушырасады. Русларда қарақалпақ, қазақ
тиллеринде сөйлегенде ҳеш қәтесиз сөйлеўшилери табылады.
Ҳүрметли досларым! Усы жерде сөз жазыўды көбейтиўдеги мақсетим — аз да болса оқыўшы баста
не оқыўын түсиниўи ушын ямаса додалаўшыны жолға түсириў ушын болды.
Өтеш батыр бир жигити менен жолға шықгы. Сол туўралы жазамыз. Жалықпасацыз, жазыў биз
бенен, оқыў сиз бенен. Өтеш Қоцырат тәрепте нелерди ушыратқанын баянлаймыз.
ЖОЛДА
Өтеш болды өз үйинде неше күн,
Ерлепес ойында болды күни-түн,
Қыдырып қайтсам деп ойланып жүрди,
Излеў нийетинен үзбей үмитин.

Жаў жарағын асынды Өтеш батыр,
Қасында бир жигит Төреш баратыр,
«Шортан жап»тын жағалады қубласын,
Бираз жүрди, шықты алдынан көпир.
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«Канлыкөлде ан бар ма?» деп сораған,
Богадекке «табылады, көп» деди.

Шат көпирден өтти күн батар-арқа,
Тоғайлық арасын қарайды бәрҳа,
Қарағанда қорқып баратырған жоқ,
Мақсети — жолығыў ел көрсе жолда.

— Онда жора, мени бирге ала кет,
Тоғайынды, ан бар жерлерди көрсет.
— Көрсетейин, апарайын жүр, — деди,
Ш ын кеўилден оған кылғанды мирәт.

Бирақ та ушыраспас жаяў да киси,
Еситилмес ҳәтте ийттиц даўысы.
Ашық дала, гәй жер тақыр, гәй тоғай,
Қарабарақ, шорлак жерлер көбиси.

Бул Богадек Үшсай жақгын адамы,
Атасы балыкшы екен мудамы,
Өзи де Мойнакга туўылған екен,
Карақалпакша нак сөйлейди жутанып.

Жоқары қараса көкте гүбирли,
Атлар аяқ басар солғын дүбирли,
Төреш те сөйлемей киятыр изде,
Көкке нәзер таслап тағы тигилди.

Аты да бар екен, мылтық ийнинде,
Жаксы аўшы ийти де бар кейнинде,
Өтеш пенен жолға шыкгы қосылып,
Ан аўласам деген пикир кейпинде.

Сийрек кара бултлы тунғыйық аспан,
Кара көленкелер өтеди әстен,
Тоғай иши қандай ыссы болса да,
Дем алыў жағдайлы, ьщғайлы пәсте.

Төрт-бес адам бирге кайтқан жол усы,
Киятырған адамлардын көбиси,
Тоғай жерин мақгап, әрманын айтқан,
Өтештин ойында сол гәптин мәниси.

Тоғай жери боз топырак ағарған,
Өтеш жүрип бундай жерди тән алған,
Коныратга иси болсын, болмасын,
Усындай тар жолда бир неше барған.
Неше түрли бул тоғайдын шөби бар,
Өсип жатқан ш оқ жьщғылдын тобы бар,
Кыйсайысып кеўип жатыр көбиси,
Торанғыл, жигилдик, шөптин көби бар.
Тек көринбес кемиси ел ишинде,
Сәске еди, ўақыт болды песин де,
Үйден шығып бул тоғайға киргели,
Тоғай таўсылмады, соқпак есилген.

Богадек ан аўлап жүрген гезинде,
Дерди «дийхан болсам» хәр бир сөзинде,
«Усы тоғай астындай жер аз болар,
Мынаў Әмиўдәрья еки жүзинде...»

Кәне, тоғай жерин алсан егинге,
Жеткерер күн кимлердин бар шегинде,
Деген, көп адамнын әрманы усы,
Отын алып қайтпақшылар тегинге.
Үндемей баратқан ол Өтеш батыр,
Ишинен өзинше ойлап баратыр,
Көпшиликти жыйнап тоғайды ашса,
Алтындай бул жерлер бостан-бос жатыр.

Ол гүлли Коныратка белгили еди,
Өтеш шай ишиўге сол жерге келди,
22 — Қаракалпақ фольклоры

Деген еди усы жерди көргенде,
Мамыйдын майданын көре бергенде,
Ҳайран болып ол Өтештен сораған,
Ж әне де бир сораў бар деген менде.
— Мынаў қандай дала бир шөп жоқ айдын
Ж ән-жағы тоғайлык, ортасы ой дым,
Қол менен тоғайды шаўып койғандай,
Көп жер ғой бул жаткан далалык жайлым..

Кала адамы көрсе мынаў тоғайды,
Салсам екен дейди усы жерге жайды,
Себеби тоғайда отынды көрген,
Колға алып, услап көрмей болмайды.

Өткен жылы Коныратка барғанда,
Бир шарбакта шай ишип отырғанда,
Аўшы оральский Богадек деген,
Таныс болды, гүрриндести солманда.

Богадек те айтқан еди пикирин,
«Мынаў тоғайлардьщ ашсаныз бәрин,
Салма жарып суў әкелип суўғарып,
Баслағанда дийханшылыкгын кәрин...»

Өтеш пенен Богадек те дос болды,
Богадек Өтештен ўакты хош болды,
Ўәделести келип-кетип турыўды,
Қолы тийсе яки ўақгы бос болды.
Бес күн жатып еки-үш шошка атты,
Көлик берип Қоныратқа апартты,
Буған Богадектин ўақгы хош болып,
Бир-биреўге мийирбанлығы артты.
Богадек те келип-кетип турыпты,
Қоныратка барғанда да көрипти,
Себеп пенен танысқан бул еки дос,
М әнги қатнасыўға ўәде берипти.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Бүгин бул шығыўы Ерлепес ушын,
Басқа пикирлердиц ойласын несин,
Жалықты ма ат үстинде отырып,
Ш ыққаны сәскеде, күн болды песин.

Деген сөзди ол хаялға айтқанын,
Еситип Төреш билди: жаман пикири.
Ийнинен мылтығын колына алды,
Төреш ишке кирди, олар қозғалды,
«Кейнине кайт!» деди Төреш жекиринип,
Кейин бәсип ҳәммеси қорқып калды.

«Жинишке бойына» жақынлап қалды,
Минекей, кишкене бир аўыл алды,
Дад салып жылаған бир ҳаял сести,
Өтеш те сол сеске кулағын салды.

Ҳаял жылар еки көзден жас ағып,
Далаға кетпекши болды ылағып,
Төреш «Тоқта!» деди қолынан услап,
Ҳаял Төрешти де жиберди кағып.

Атыньщ жылаўын тартып турды да,
Төрешке қарады мойнын бурды да,
— Не ғалма-ғал болып атыр билип кел!
Төреш кетти атка қамшы урды да.

Күш пенен тоқтатты зорға ҳаялды,
Билмекши мақсети бул ғалма-ғалдьщ,
Не ўақыя маған айтып берсениз?
Ҳаялдын, басынан бешбентин алды.

Шаўқым шыкқан үйге атыны бурды,
Есикке жақынлап кеселеп турды,
Сол ўақта бир еркек кисинин сести,
Қатты шықты ҳәм хаялға лап урды.

Ҳаял орта жаста, қырық бес шамасы,
Бар екен жигирма жаста баласы,
Алмақшы болыпты соны нөкерге,
Келген екен соньщ ушын ҳәммеси.

Төреш ол адамньщ гәпин еситти,
Ҳаялға жаман сөз айтып қоркытты,
Есиктеги турған атлы адамды,
Көрди ме, есикти биреў бекитти.

Баласы еситип жаман хабарды,
Хожели жакта туўысқанлары барды,
Кеше Хожелиге қашып кетипти,
Сонын, ушын берер екен азарды.

Төреш те далада қарап турмады,
Изине қайтыўға атын бурмады,
Аттан ырғып жерге түскен бул Төреш,
Атын байлап, ишкерилеўди ойлады.

Бес-алты жыл болған, ери өлипти,
Сол еринен жалғыз бала калыпты,
Ҳеш кимге тийместен баланы сакдап,
Жалғыз бала қәўендери болыпты.

Өтештен көп тәлим алған бул Төреш,
Ш аққанласты калмайын деп сырдан кеш,
Есикти ашты да ишке карады,
Турған үй ишинде адам көп емес.

Ҳаял арзын айтса тындамас сөзин,
Бийлердин алдына хаялдьщ өзин,
Алып бармак ушын қыйнайды екен,
Ҳаял таўып бермесе ол жалғызын.

Ишке кириўдин де бар кесепаты,
Батыр болатура бул сыясаты,
Есик капталына келген үш адам,
Оннан қәўипленди, қайттылар пәти.
«Хабарласьщ!» деди Төреш даладан,
Қәўипленип, қорқты ма бул баладан,
Қылыш, мылтық тағып алған Төрешти,
Буны келген нөкер деди қаладан.
Үшеўи де кедди есикке жакынлап,
Қолға түсирмек пе Төрешти алдап,
Биреўи жасырынып турды қапталда,
«Киреберин ишке!» деди ой андап.
Кеўлинде жок емес жаманлық және,
Ишке кирсе болды, таппақшы бәне,
Есик жакка жақын келди бир ҳаял,
Басына бешбентин жаўып бүркене.
Ол ҳаял изинен жекирди бири,
«Кеталмайсан бизден кутылып тири»,

— Бес-алты балалы адамлар толы,
Олардьщ жетеди көклерге қолы,
Мениндей тул хаял баласын алар,
Неге алынбайды бай-молла улы.
Мине сондай екен ҳаялдьщ даўы,
Бул келип турғанлар ҳаялдьщ жаўы,
Биреўи ақсакал, еки жасаўьш,
Солардьщ хаялды мынаў кыстаўы.
Ҳаялдьщ өтипти жүдә жанынан,
— Корықпайман бий түўе, ҳәтге, ханьщнан, —
Деди күйип-писип хаял бийшара,
Кепггим, — дейди, — енди мал ҳәм жанымнан.
Ҳаялдьщ бешбентин салғаны басқа,
Ийбе қылғаны екен бийге, болысқа,
Бий, болыс, ҳәмелдар көрмеген екен,
Келгенинше бул хаял усы жасқа.
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Жалғызды нөкерге алып кетпекши,
Мени қойды шьщамаслык азарға.

Сонын ушын бармайман деп жалынса,
Көз жасына еки бети малынса,
Келгенлер ишинен аксакал залым,
Депти «барлык маллары да алынса...»

Балам кетти бир жакларға адасып,
Билмеймен, не болды балама нәсип,
Кеше түнде шығып кетти аўылдан,
Балам менен ажырастым жыласып.

Шыдамаған хаял өртенип-ж аны п,

Шаўкым салған екен соған карғанып,
Канша датламасын ҳаял бийшара,
Кетпекши болыпты ҳаялды алып.

Жалғызым себепли бармадым ерге,
Балам ушын алсын мени нөкерге,
Барып мен айтаман ханы болса да,
Баламды мен жибермеймен хеш жерге.

Төреш билип алды бул сырдьщ бәрин,
Өтешке бермекши болды хабарын,
Сол ой менен ол далаға карады,

Бул қандай залымлық не кылды ханға,
Бир тислем жемеге зар болып нанға,
Түсиндирип айтып берер деп турман,
Мендей сорлы апан болғыш қурбанға?

Билдирместен турғанларға өз сырын.
Адамлардан сорамады хеш н әр се,
Ўакыт та өтежак көп тура берсе,

Өтеш батыр ат үстинде турыпты,
Төреш барып есиктен карап көрсе.

Сыртьщнан таныйман мен иним сени,
Халык қәўендери-журттыц султаны,
Кудай кайдан алып келген үйиме,
Қысынғанда, тайынғанда ултаным.

Төрешти көрди ме, я өзи солай,
Атын бери бурды үй жакка карай,
Үй алдына келип атынан түсти,
Атын байлап үйге кирди хайда-хай.

Кет десе кетейин, бул елди таслап,
Баламнын билегин мен өзим услап,
Өлсек биз өлермиз далада кднғып,
Кайғырар кәўендер жок бизди еслеп.

«Не гәп!» деди, ол Төрешке карады,
Төреш гәп кыскасын айтып береди,
Өтеш батыр адамларға қараса,
Турған Кәрим аксакалды көреди.

Былдырап ўақгынды алмайын иним,
Көрдин себеп пенен бул менин күним,
Сен де тындамасац өзин билесед,
Кеўлине келмесин мынаў айтқаным.

Кәрим кәтик деген аксакал еди,
Өтеш батыр оны көрген, биледи,
Кәрим кәтик Өтешти де таныйды,
— Ассалаўма-әлейкум, Өтешжан!

деди.

Өтеш батыр аты айтылған еди,
Өтештин касына ол хаял келди,
— Айнанайын сеннен, Өтешжан иним,
Залымлар бузды ғой бул тыныш елди.
Өзлери бермейди, төрт-бес баласы,
Биз мундынын көкке жетти наласы,
Кдшан тендик заман келип бизлерге,
Жок болар ма екен журттын аласы?
Жалғызымды меннен тартып алмақшы,
Малыма да көз тигип келди каракдгы,
Мен не гүна кылдым мынаў залымға,
Мени бул хәкимге алып бармакшы!?
Ғаррым өмиринш е бай малын бакгы,
Дүньяда көрмеди еркинлик жакгы,

Бир неше баладан жалғызы қалып,
Өлди бул баласы ер жеткен ўакга.
Жалғыз бала менен отырсам зорға,
Келди ҳәмелдарлар минисип жорға,

Өтеш батыр тындады хаял сөзин,
Аксақалға карсы жиберип көзин,
Сонғы сөзин айтып болғанша хаял,
Үндеместен тутып турғанды өзин.
Көз астынан аксақалға карады,
«Бул не кысым?» Аксакалдан сорады,
Өтештин жүзине карап туралмай,
Кәримди қара тер басып барады.
Биреўге тигилип караса Өтеш,
Өтешке хеш ким де карай алмас ҳеш,
Сондай сыясатлы бул батыр еди,
Серли және сырлы, сондай мийзамкеш.
«Кдрыс бойы», мынаў «Жаман қонырат»,
Өтеш батыр аралаған әтирап,
Ҳәзир жолы түсип келип турыпты,
Даўысын еситип хаялдыц ўай-дад.
Өтеш көп айтысып турмады сорап,
Және сөйлеўшинин алдыны орап,
«Кой» деди, «сөзинди барып айт» деди,
Жасаўьш хәм аксакалларға қарап.
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— Ҳәзир иркилместен буннан қайт, — деди,
Ҳәкимине, бийине де айт, — деди,
Өтеш гүўа болып алып келди де,
Саған мәсләҳәтим әне сөйт, — деди.
Егерде, екинши бир сөзди айтсан,
Ямаса және де изине кайтсан,
Меннен кутылмайсан сен тири аман,
Күнин питер, тилим алмай мунайтсан.
— Жақсы иним, — деди Кәрим ақсақал,
Үйден шықгы жасаўыл менен дәрҳал,
Өтеш Қурбангүлге деди: апай сен,
Саған айтар мәсләҳәтим кабыл ал.
Канлыкөлге дәрҳал сен көшип барғыл,
Кай жер болғанда да бәршеси тарғыл,

Бирақ та ол жерде тыныш жасарсан,
Зорламайман, айтқанды итибарға алғыл.
Ҳаял айтты: — Ҳәзир-ақ көшер едим,
Көлик жок, жалғыз ат балаға бердим,
Кеше Хожелиге түннин ишинде,
Сол атқа миндирип оны жибердим.
— Жақсы, — деди, — көлик таўып беремен,
Отыра тур, көликти жиберемен,
Бүгин Жин,ишкеде болып, ертеге,
Сәске түске я өзим-ак келемен.
Булар мине сондай мәсләҳәт етти,
Ҳаялдьщ үйинен атланып кетти,
Күн бата батырлар конак жайына,
Төреш пенен Өтеш те келип жетти.

VI бөлим
ҚОНАҚ ЖАИДА
Өтеш келген үйи аўылдьщ шети,
Хорезм жайындай жайдьщ келбети,
Қубладан дәрўаза үлкен жай еди,
Жаз есик, жаз айўан ол арка бети.

Дәўлетяр ол өте кеткен бай емес,
Бирақ ол ҳеш кимнен ҳеш зат сорамас,
Бир бай киси ол үйине шақырса,
Бәне таўып оныц үйине бармас.

Жай үстине отын-шөплер басылған,
Жай сыбаўы майда-майда осылған,
Ҳәзир жай дийўалын ызғар алыпты,
Жана болған ўакты жақсы жай болған.

«Неге бай шақырса бармайсан?» десец,
— Байдикине барсац кийип бар сецсец,
Менде киймеге жоқ ондай сенсец тон,
Сецсецсиз әдепте пушайман жерсец.

Күн батар арқасы орай шарбағы,
Сырты ылай пақса, ишинде бағы,
Қубла күн шығары ашықлық екен,
Орта жол, егиншилик еки жағы.

Және де бир жаман жери бар айтсац,
Байдыкине барып үйине кайтсан,
Ец таппаса бир күн көмек сорайды,
Басқа бәле, барсац, бармайман сонсоц.

Қубла жакга үш айна тур кишкене,
Күн шығар жағында бир айна және,
Қолайсызлаў көринип тур айналар,
Зәўлим үлкен жайға киши үскене.

Сондай жаман көрер екен байларды,
Беккем услар ол бәрҳа намыс-арды,
Өзи де азарсыз киси адамға,
Жүдә жақсы сондай әдети барды.

Өтешлер келгенде қаўып шықты ийт,
Сол арада жайдан шықгы бир жигит,
Өтешти көргеннен «Өтеш әке!» деп,
«Ата! Өтеш әкемлер!» деди иркилип.

Адамға сөз айтса жағады майдай,
Үйине ким барса каяқтан қағщай,
Сөйлеседи мирәт қылып «келиц» деп,
Төринен жай берер ағац ҳайда-ҳай.

Мурат келип Өтеш атын услады,
Мураттьщ атасы Дәўлетяр еди,
Өтештиц атыны еситкен заман,
«Ырас па, қаяқта ол бала?» деди.

Өтеш ҳәм Дәўлетяр бурыннан таныс,
Көп жыллардан берли бар барыс-келис,
Буннан бир жыл бурын ушыраған еди,
Дәўлетяр басында сондай жаман ис.

Сөйленип үйинен далаға шықгы,
Дала күн батса да ол еле жақгы,
Өтеш, Төреш аттан түсип көристи,
«Қәне үйге кириц!» деди сол ўакта.

Мурат үйленбекши болған ўақытта,
Өтеш болды тап сол үйде конақта,
Урланды Мураттыц алажақ қызы,
Сол ўақ хабар тарап кетти жән-жаққа.
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Өтештин карыўын билди урылар,
Жатыр ғой байлаўда мисли бир ылақ.

Өтеш те еситип суўык хабарды,
Кыздын әкесинин үйине барды,
Өтеш келсе булар жыласып отыр,
Өзлери көрмекте жүдә азарды.

Қыздын басы көринер ол кийизден,
Қьщырды бул жайдын ийесин үйден,
Урьшардан баска адам көринбес,
Үйдин ишин карап шыкты көз тийден.

Өтеш билип алды бул истин көзин,
Қашан, кай ўакга истин болғанын,
Кимнен хабары бар, кандай не ушын,
Қаслык пенен кыздын урланғанын.

Қызды ол ораған кийизди шешти,
Байлаған жиплерди пышақ пенен кести,
Қыз жатыр ораўдын үстинде ессиз,
Даладағы Мурат ядына түсти.

Қыз үйине Өтеш әйне сол мәҳәл,
Ҳәмме жер тынышлык уйыкдап атыр ел,
Ешмурат Ерманнын үйине келип,
Қыздын кеткен жерин айггы тәўекел.

Муратты даўыслап ишке шақырды,
Атты байлап Мурат ишкери кирди,
Бети ашык жатыр қалынлығынын,
Үйге атлап кирген ўақытга көрди.

Гүман кылған жетип барды үйине,
Қәхәрленип ашыў келип күйине,
Қирип барды ишкериге пәт пенен,
Оралған бир нәрсе көрпе тийине.

Байланып еки адам жатыр аларып,
Мурат та олардьщ касына барып,
Ҳайран қалды Өтеш батыр күшине,
Ол еки урыны ҳәм кызды танып.

Урылардын жана келген ўакты екен,
Тан ағарған, дала бираз жакгы екен,
Өтешти бул үйге ертип келген,
Ол Мурат далада калыпты екен.

Жигит ол Өтештен уялды әдеп,
Ҳеш нәрсе көрмеген жас бала себеп,
Сонда да ол қызды көрген ўақытта,
Ярына телмирди жақынлап келип.

Еки жигит тикке турды орынынан,
Пыснап дәмин алар еди мурнынан,
Түринен де мәлим бул ким айтпай-ақ,
Бирин теўип жыкгы Өтеш карнынан.

Өтеш айтты: «Басын жоқары көтер,
Сондай қылып кызға азырак суў бер»,
Мурат қыздын басын әсте көтерди,
Қыздьщ манлайынан ағар еди тер.

Екиншиси пышақ алды колына,
Анык түсти қанхорлардын колына,
Өтеш оны түсинген сон турсын ба,
Ғәзеп пенен келди онын жанына.
Пышаклы колыны көтерди урды,
Өтеш корықпай касына келди де туўры,
Пышакты Өтешке силтеген ўақга,
Тутты билегинен сурланды туўры.
Пышақлынын колын Өтеш услады,
Шеп кол менен бүйирине таслады,
Уры да күшли екен, шьщады мушка,
Өтеш пенен айкасыўды баслады.
Жығьшып жатканда қозғалды әсте,
Емпенлеп келерди Өтешке пәсте,
Сондай ашьгў менен урыны урды,
Ол уры жығылды сол тийген мушка.
Пышағы да кетти бир жақка ушып,
Жип алды төрден пышақ пенен кесип,
Бираз жип байлаўлы тур екен төрде,
Қолларын байлады қайырып косып.
Қанша ашыў болса Өтеште сол ўақ,
Ҳеш қайсысына пышақ урмады бирак,

Өтеш саркым менен суўды әкелди,
Азырақ суў берди, есине келди,
Көзин ашып өз жигитин көрди де,
Тентиреклеп кетип әсте түргелди.
Далада бир даўыс шықгы сол мәҳәл,
«Булар мында! Ерманжан-аў мында кел!»,
Деп қышқырған шыкгы биреў даўысы,
Жылап ишке кирди көзден ағып сел.
«Ата!» деп қышкырды сөзсиз турған кыз,
Әкесине сесленди қыз сол ўақ тез,
— Қызым, жаным, тиримисен, бармысан!?
Залым урьшарды, ол кайда, көргиз,
Қыз жабысар еди ол атасына.
Ата колын қойын қыздын басына,
«Жылама, жан қызым, жьщама» дерди,
Тыйым салалмастан өз көз жасына.
Дәўлетяр онын менен еки адам,
Үйге кирди ҳәммеси болды бир жәм,
Бәршеси ол урыларға қарайды,
Урылар байлаўлы жатыр ол беккем.
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Тәғдири Өтештид қолында булар,
Енди бул урылардьщ қанша күши бар,
Биреўи өзинше сөйлей баслады,
«Мени урман, өлтирмен» деп жалынар.

Қәне қайтьщ Ерман, Дәўлетяр аға,
Өзим тексеремен, деди негизин.
Ерман ол Дәўлетяр басқалар бирғе,
Рыйза болып қайтты, келмеди тилге.
Олар кеткеннен сон бул Өтеш батыр,
Жақынлады байлаўдағы «әсир»ге.

Мени үгитлеген «Жаман қонырат»,
«Сен жақсы көресен қызды Шамурат,
Сол қызды мен саған алып беремен»,
Деди мынаў байлы жатырған Полат.

Өтеш келип булар қолыны шешти,
Үндемес әсирлер, шықпады сести.’
«Қәне, сиз жигитлер әрманлы қалман,
Урыссаныз турьщ», деп кейин бәсти,

Бизлер бирге гәплесип қойдық биреўин,
Усы үйге келдик кеше-кешқурын,
Бул үйде бир жалғыз ҳаял жасайды,
Ол ҳаялға айтгық бул сырдьщ бәрин.

—Енди не қылсан да аға өзин бил,
Жибер ямаса өлтирип жоқ қыл,
Ислеп қойдық әўел ҳәзил, кейни шын,
Усығщай бир жаман исти намақул.

Ағайин болған сон бул ҳаял маған,
«Не десен де тайынман» деди саған,
Апамыз да жайын бермекши болды,
Қууанысып кеттик екеўимиз оған.
Бардық түнде Ерман аға үйине,
Жаттық кирип турған отын тийине,
Бир мәҳәл Шүкиржан жалғыз өзи,
Шықты, екеўимиз де турдық сүйине.
Шүкиржан ол ийтжалакка ас салды,
Бизлердин барғанды ол билмей калды,
Полат арқасынан билдирмей барып,
Аўзынан басты да көтерип алды.
Сөйтип бир үйдин жанына бардық,
Ешмурат дегенге жолығып қалдық,
Екеўимизди жақсы билер еди ол,
Ҳеш кимге айтпаўға ўәдесин алдық.
Ол сол жерден таўып берди еки ат,
Сөйтип бизге берди жаксы кҳги-күүаа,
«Ал атларды жибер мынаў баладан,
Азанға калмасын» деди Ешмурат.
Сөйтип ол бизлерди жиберди берман,
Атлар жайдақ, жоқ ҳеш қандай ер-турман.
Бизлерди жиберип, өзи Ешмурат,
Хабар берген екен ағаға Ерман.
Қызды байлап алып гөне кийизге,
Бир кесе шай ишип келгенимизге,
Мингесип келген ол баладан жана,
Атларды қайтардық келгеннен изге.
Сөйтип жана үйге кирген шағымыз,
Қызды да шешпестен сол қойғанымыз,
Есик пәтли ашылып биреў кирди,
Айқаспақшы болдық онын менен биз.
«Қысқарт!» деди Өтеш алартып көзин,
Айттырмады басқа сөзинин изин.

Өтеш айтгы: жақсы барьщ, кетинлер,
Ж әне қылсан, жақсылықты күтпендер.
Қайта сизлер хызмет қылып халық ушын,
Ер болсан, ел ушын ис көрсетинлер.
Табаман мен сени керек гезинде,
Сиз боласыз барлық адам көзинде,
Егер бир жаманлық ис қылсан және,
Тири жүралмайсач дүнья жүзинде.
Мине сондай болған еди хызмети,
Өтеш келсе усы үйдин иззети,
Дәўлетярға туўысқаны келгеннен,
Зьшт қылып ислейди ол ҳүрметти.
Бүгин де усындай күтилди булар,
Конақ ушын айрым қонак жайы бар,
Өтешти сол жайға киргизди сыйлап,
« ш е р ш , аманлыкды сорасар.
Шүкир ҳәзир усы үйдич адамы,
Жыйналысар Өтеш келгенде жәми,
Туўысқан ағадан зыят көреди,
Өтеш те синдим деп сыйлар мудамы.
Сүйисип қосылған бул Мурат яры,
Ш үкирдич кеўлине тиймес ҳеш бири,
Шүкиржан ҳәм үй адамлары жақсы,
Ҳеш қайсысыньщ болмас жаман пикири.
Көргеннин ҳәўеси келер буларға,
Көнликкен ҳәммеси жокқа ҳәм барға,
Дәўлетяр қырық жьш ҳаял алғалы,
Бир мәрте ҳәм қалдырмаған азарға.
Сонда да ҳаялы «мәтибий» емес,
Дәўлетяр не қьшса ҳеш нәрсе демес,
Сондай татыў өмиринше жасайды,
Сен яки мен деген ол сөзге келмес.
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Енди ел иш инин ишки сырынан,
Гәп сол туўрысында басланып калды.

Буны айтқандағы сөздин мәниси,
Болмаса хаялға байынын иси,
«Байым қорқады» деп ойлап ол ҳаял,
Азар берер ол байына көбиси.

Өтеш жанбаслады көпшикке таслап,
Дәўлетярдан хабар сорарды баслап,
— Не жаналык, жаксылық бар аўылда,
Еситип отырсақ кеўилди хошлап...

Небир еркеклердин ҳаялы жуўас,
Ол ҳаял көзинен тынбас сирә жас,
Себеби, ҳаялды жөнсиз азарлар,
Күнде урыс, күнде жәнжел басабас.

— Иним, меннен сорасаныз жаналык,
Өзим де еситтим, айтып атыр халық,
Уры-баспашьшар көбейип кетти,
Ғалаўыт көбирек болып тур анық.

Оларда бундай күн бир күн болмаған,
Бир-биринен ҳеш ўақ кеўли қалмаған,
«Дос болған достынын сырын андамас»,
Деген сөзлер мине буларға болған.

Бир күни урланса бир үйдин аты,
Қьщырып табыўға жетпес куўаты,
Себеби, ҳәкимлер жәрдем бермейди,
Халықгын көбейди ол ишки дады.

«Дос ашытып айтар, душпан күлдирип»,
Деген сөзди бир нешелер кайтарып,
Достым ғой деп ол ашытып сөз айтып,
Душпанға айланар ақыры барып.

Бир ўақыя болды «Қарыс бойында»,
Ҳеш кимнин ж оқ еди ол ис ойында,
Кумарпазлар жыйналысқан төртеўи,
Кумарды ойнапты Сәтим жайында.

Себеби түсинбес бирине-бири,
Гей бир ерли-зайыплылардьщ пикири,
Бир хаял бар «зор» болсам дер еринен,
Бирақ, зор болажак хаялға ери.

Сәтим уттырыпты барлык затыны,
Ж айыны, үй дасқа, өгиз-атыны,
Ен сонында ойнаўға зат таппаған,
Койылыпты сол ойынға катыны.

Мине соннан шығар жәнжелдин басы,
Турмысты көп көрген жас үлкен-жасы,
Жасларға нәсият қылыў орнына,
Жәнжелге себепкер өз қара басы,

Сәтимнин қатынын Аллаш утыпты,
Үйинен сол түни шығып кетипти,
Үйинен айрылып канғырып басы,
Изленип ертеси казыға кепти.

Дәўлетярды тенлеп көрсен буларға,
Ҳеш жағынан қусамайды оларға,
Хожалыкта ҳәмме нәрсе тәртипли,
Тазалығы кирген дейсен гүлзарға.

Қазы да Сәтимди куўып салыпты,
Утқанлар затларын бөлип алыпты,
«Барарға жер, батыўға суў таппаған»,
Сәтимнин қатыны ол да қалыпты.

Өтеш ғой үйиндей ҳәз етер келсе,
Бул үйде жаналық бир нәрсе болса.
Әлбетте, Өтешке хабар жиберер,
Өтеш келер, өкпелейди келмесе.

Бирак хаял ол Аллашты куўыпты,
Тынышлықка акыр заман туўыпты,
Айта берсен барып турған шерменде,
Шерменделер шермендеше жүрипти.

Бул сапар хабарсыз келди тосаттан,
Келатыр ма ямаса бул бир жақган,
Жүрис еди бурын бундай кураллы,
Корыкты ма я хәзирги аўыр ўақтан.
Биреўдин үйинде жаксы зат болса,
Сол затты урылар түн иши алса,
Ҳеш кимнин колынан хеш нәрсе келмес,
«Кет» дейди ҳәкимге сорасып барса.
Сондай иллетлерден кәўипли шығар,
Ямаса бир жерде урыс-жәнжел бар.
Өзи айтар ўақты менен сөз келсе,
Деп, өзинше ойланады Дәўлетяр.
Аманлык-есенлик сорасып болды,
Шай иштилер бираз деминде алды.

— Изи, — деди Дәўлетяр сөзини созып,
Сәтим ол өзинше шежире дүзип,
«Достым» депти ол Аллашка жалынып,
Аллаш та сезикли қарайды сезип.
Сеннен Аллаш менин сондай тилегим,
Екеўимиз жорамыз, ал «ақ билегим»,
Ол өзимде калсын, өзимди кул кыл,
Пайда келтиремен, болар керегим»...
Аллаш оған «гәпин болмайды» депти,
Бул жәнжел кем-кемнен билмеди шекти,
Ақыры үлкейип булар үйине,
Жыйнады елдеги жасы үлкен көпти.
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Көпшилик не кьшсын, ақылын айтқан,
Ақыры болмаған, тарқасқан қайтқан,
Булардыц жәнжели үлкейип кетип,
Илажсыздан ҳаял қашып та кеткен.
Ҳәзир екеўиниц колында курал,
Майыражақ бир-биреўин сол мәҳәл,
Мине сондай, иним, аўыл арасы,
Басқа да усындай жүдә көп аўҳал.
VII бөлим
АЗАНДА

Солардьщ үйинен хабар алынса,
Муратты жиберип астыртын әдеп.
Биз оны зинданға салмаймыз ондай,
Табыў да ол мақсет емес қавда-қай ,'
Жолшыбай табылса табылып қалар,
Шығар алдымыздан келер бир қолай.
Ҳаўлығып ол Мурат кирди даладан,
«Не гәп?», сорар отырғанлар баладан,
— Өтеш аға, қубла жаққа көп атлы,
Атларын шабысып барар қаладан.
Өтеш ол жастықтан тикледи бойын,
Отыр еди кийинбестен арқайын,
Орнынан турды да кийимин кийди,
Ҳәр-түр пикир бийлеп алғанды ойын.

Азанда шай иш ип отырар еди,
Өтеш ойын ашық айтқысы келди,
Сораса Дәўлетяр ағадан соны,
Аўылы ғой ҳәмме жерди биледи.
— Дәўеке қыдырып шыққаным ҳәзир,
Кеўлиме келгенди сондай бир пикир,
Сизлерди көрейин ҳәм аўыл ишин,
Ш ыққаным тағы да себеп болды бир.
«Шортан көлге» барып едим жақында,
Бир ўақыя дуўшар болғанды онда,
Юсуп баба деген киси бар екен,
Баллары себебли таныстым сонда.
Кишкене баласы Ерлепес екен,
Пирлепес дегени ол оннан үлкен,
Екеўи де қайтпас батыр ер жигит,
Қыдырып барып анық өзин көрдим мен.
Бирақга, ол Ерлепес қашып кетти,
Билмедим не ушын ол сондай етти,
Бир күн, күни менен қыдырып таппай,
Әкеси ол усы жақгы көрсетти.
«Жинишке бойын»да балам бар еди,
Мүмкин бала сол жаққа кеткен, —деди,
«Келсе маған хабар бериц» дегендим,
«Келмеди жоқ» деген хабарын берди,
Соны да бир жағы излеп шықгым мен,
Не себептен қашып бунда жүргенин,
Көрсем сөйлемейин деген ой менен,
Шықтым сорайын деп көрген-билгенин.
Ж ицишке бойы да бираз ел, иним,
Келип те, кетип те жүрипти ҳәр ким,
Бул жерлердиц көпшилиги өзбек ғой,
Қарақалпақ болса Бекмурат, бәлким.
Оннан басқа ким бар екен қарақалпақ,
Басын қасып: аўа, және Есиркеп,

Төреш ол далаға шықгы жүгирип,
Қарады қубла жақ мүйешке барып,
Ш ынывда да, бираз атлы баратыр,
Қала сарбазлары, таныды көрип.
Ишкериге қайтып кирди көрди де,
Өтешке көргенин айтып берди де,
Дәрҳал кийинди де, далаға шықгы,
Өтеш алда, Төреш бирге ерди де.
Мурат ол Өтештиц жанына келди,
Төреш болса атын шешип әкелди,
Өтешке сын берип қарады булар,
Өтештиц арқайын екенин билди.
«Атыцызды аға» дегевде Мурат,
«Керек емес, турсын жайда бизин ат»,
Деди Өтеш, сирә қозғалар емес,
Төрештен де қайтты жедел ҳәм ол пәт.
Төрештиц ойы ол минсе атына,
Кирип барса сарбазлар бир шетине,
Не ушын сарбазлар шабысып барар,
Қосылып түсинсе ол нийетине.
Барайық та қуўып сарбаз изинен,
Демеге Өтештиц өтпей жүзинен,
Ишинен өз-өзи ойланып турып,
Жаўап күтги Өтеш батыр өзинен.
Өтеш айтты: қәне сонын күтейик,
Ж амавдық ис болса, бармак ылайық,
Уят болар билмей қуўсац биреўди,
Буларға не бар деп, күлер халайық.
Мурат қосшым, сен изинен барып қайт,
Сорас барып, билип келип бизге айт,
Жақынласып жетип бар тез изинен,
Сора биреўинен таўып қолай пайт.
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Бизлерди бар деп те ҳеш кимге айтпа,
Ал анығын билмей бостан-бос қайтпа,
Қандай себеп пенен неге баратыр,
Соны сора, басқа гәпти молайтпа.
«Жақсы» деди Мурат, атыны минди,
Ат туяғы көтерди шан-орпанды,
Ат изинде көтерилген шанғытлар,
Бираз көтерилип және жерге синди.
Узакган мылтыктын даўысы шықты,
Буны еситкен Төреш және даўрықгы,
«Айтпадым ба» дегендей ол өзинше,
Қолға алды ийниндеги мылтықгы.
Мылтыкка ок салып сыйпап-сылады,
Дийўалға илгекке оны иледи,
Өтештин де ол мылтығын колға алып,
Затворларын ашып ишин көреди.
Онын да жән-жағын сыпырып артгы,
Затворын бир басып кейинге тартты,
Тағы да қайырып төменге басып,
Кручокты басты, мылтык «шырк» етти.
Өтеш, Дәўлетяр сөйлесип бир шетте,
Жайдын кубла мүйешли болған жақга,
Ара-ара бир-бирине қарайды,
Бир қыялда емес кеўли бул ўақта.
Себеби не ушын мылтық атылды,
Әлбетте, жаксылык емесин билди,
Себеби мылтықгы жай атпас ҳеш ким,
Және тез-тез сес шығып тур тақылды.
Бир сааттай турды булар далада,
Хабар жок, келмеди кеткен бала да,
Төрешке «енди сен бар» демек болды,
Ҳайран болды турып алағадада.
Сол ўакыт кубладан шанғыт көринди,
Жакынлады, өзи көринди енди,
Шыдамсыз көтерди, кандай хабарын,
Мурат жакынлады шабысы тынды.
Келди де атынан ырғьщы түсти,
Баланын көзинде көрдилер жасты,
Бала сөйлемеге шамасы келмес,
Зорға деди: өлтирипти Жолдасты.
— Не дейсен! Ким екен өлтирген оны?
Шакырды Дәўлетяр қалтырап саны,
Өтеш иним, саған айттым, Ярылкап,
Сонын ҳаялынын иниси, соны...
ўақ, бийшара, жап-жас ғана бала еди,
Муратгын досты еди, тез-тез келерди,

Ж ақында ол бизин үйге келгени,
Муратбайға күн бойы жәрдем берди.
Муратқа айтарды ол барлық сөзин,
Бийшара алғанды Есеннин қызын,
«Ата!» деди Мурат, көзинде жасы,
Кести Дәўлетярдын сөзинин изин.
Өтеш басқа сөзди тынлап турмады,
Басқалардын неге жетерди дады,
Мьштығын ийнине қағып салды да,
Аты байлы қора жаққа қарады.
— Өзим әкелейин атынды, аға, —
Деди Мурат, Өтеш қарады балаға,
Дәрўазаны ашып ишкери кирди,
Атлар турған ол байлаўлы қораға.
Қорада атыны шешти де минди,
Дәўлетяр қасына келип иркилди,
Дәўлетяр сонындай түсимпаз адам,
Өтештин мақсетин сол ўақга билди.
Ҳақ жол, бахтын ашық, бар жольщ болсын,
Саған мәдет болып, залымлар өлсин,
Халықгын арыны арласан, иним,
Мәнғиге тарийхта аўазан қалсын.
Төреш, Мурат изине ерди,
Бетин сыйпап Дәўлетяр жуўап берди,
Атлар шаўып бираз жерге барғанда,
Нөкерлердин қашып келисин көрди.
Ҳаўлығысып келер атльшар шаўып,
Изине қарайды, изинде ме қәўип,
Өтеш ойлап: Жаўлар көпшилик болып,
Келатқан қусайды буларды қуўып.
Өтеш шықгы жигитлердин алдынан,
Қьшышын шығарып алды қынынан,
Атльшар атынын жылаўын тартты,
Үмит үзип киятырғанлар жанынан.
Қорғанға жеткендей қууанды нөкер,
«Қәне алға!» деген ўақытта батыр,
Нөкерлер атынын басын бурды,
Сүртип таслап көзге тамған мандай тер.
Атлар шаўып барар Өтеш алдында,
Жалтылдайды полат қылыш қолында,
Келатқан ат шаўып ҳеш ким көринбес,
Нөкерлердин қашып қайтқан жолында.
Өтеш әсте тартты атынын басын,
Жүрместен тоқгады нөкер жеткен сон,
«Не гәп?» деди жигитлерге жүзленип,
Ҳеш нәрсенин көрмеген сон қарасын.
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Тан атпастан хабар келди болысқа,
Жаў қуиылып қалды деди, «Қарыс»қа,
«Қарыс бойы» хаял-қызларын алды,
Жесир қылып алып кетти алысқа.

Алды далан таўдай Үстүрт көринер,
Күн шығар арқада бир аўыл да бар,
Онша жақын емес аўыл арасы,
Булар шығып ашық далаға барар.

Дегени бойынша биз жетип келдик,
Ш ын екен, келген сон анығын билдик.
Бир жигит алыпты, бир қыз жоқ екен,
Жаўларды қуўмаға атларды миндик.

Сарбаз айтқан жақынлады жайына,
Өтештин бир пикир түсти ойына,
Атты байлап усы сайдьщ ишине,
Жаяў бармақ болды душпан сайына.

Анаў көринген ол дөнге жеткенде,
Атты шаўып жана оннан өткенде,
Жети-сегиз адам көринди ойда,
Қәўиплендик енди токтай бергенде.

Ойға түсип ол Төрешке қарады,
Өтештин жанына Төреш барады,
«Сен барып хабарын билип кел» деди,
«Атлы ма, я жаяў ма? деп сорады.

Бизлерге қарата мылтық атылды,
Бизлер кейин қаштық, атыў иркилди,
Соннан қаштық изге бираз жер келип,
Жигитлер иркилип мәсләҳәт кьшды.

Атлы барма, алыс емес ғой ара,
Билмесен бағдарын Айдардан сора,
Буғып бар, анаў ғой, деген Айдарға,
Қайтып барыўымды билемен жора.

Жаў үстине жаяў жетип барайық,
Атлы барып батырлықты қояйық,
Деп жана атлардан түсе бергенде,
«Жаў келди, атларға минин, қашайық»

Деди, оған ҳәкис айтып сөзини,
Сай ишине урып кетти өзини,
Сайдьщ бир қолайлы жерине шығып,
Тапты адамлардьщ жүрген изини.

Деди биреў, атқа миндик те кеттик,
Атлары жүйриклер алдыға түстик,
Сол қашыўдан келер едик көз жумып,
Сизин даўысқа биз көзлерди аштық.

Излер гөне емес, таза из еди,
Келатырса үш төрт адам көреди,
Адамлар Төрешти көрмеди себеп,
Төреш кальщ шөпте буғып келеди.

«Ақмақлар» деп Өтеш бетини бурды,
Ишинен өзинше ойланып турды.
Ақмақ суў көрместен етик шешеди,
«Қәне, жүрин» деди Өтеш ойланып.

Көрди қолларында мьштығы да бар,
Турды андып, кәне булар не қылар,
Мылтығын ийнине салды биреўи,
Сөйтип Төреш турған сай жаққа келер.

Алға жүрди атын бурып айланып,
Сарбаз айтқан жаққа атын айдады,
Издегилер барар албырап-қорқып,
Дүйт десе қашажақ қыялы да бар.

Төреш турған жайда қальщ шөп өскен,
Төреш буғып жатыр ҳеш үндеместен,
Қасынан ол адам өтебергенде,
Арқасынан тутып шалды жамбастан.

Өтеш сезип барар болып хабардар,
«Қәне, қайда, көрсет қашқан жеринди,
Мында кел алдыма, қасыма, Айдар»,
Айдар деген еди сарбаз басшысы.

Астына басты да қолын қайырды,
Сестин шығармастан аўзын айырды,
Аўзына тықгы да бир шүберекти,
«Өлтиремен, үндеме!» деп буйырды.

Онын болса мынаў қашып келиси,
Дүйт десе қашажақ соньщ дәл өзи,
Жаўдан қашқанына келмес намысы,
Өтешти ғой билер еди ҳәммеси.

Қолыны байлады белбаўы менен,
Душпан ойлап деди: күшли екен меннен,
Болмаса бир пәтке айқасып көрди,
Тынышланды, «женилдим» деди, - сеннен

Өтешти көргени бир емес усы,
Қолында жарағы, бойында күши,
Өтеш кутылады, биледи көрген,
Орап алған жаў болса тумлы-тусы.

Бықтырып алдына салып ҳайдады,
Қолы байлы, неге жетерди дады.
Өтешлер қасына алып келеди,
Аташ екен буньщ сораса аты.
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Бирак Өтеш бир турысын бузбады,
Өтештиц минези сонындай қатты.

Өтеш бул адамнан сорак алады,
Әўели баспашы тәсил салады,
Сөйле деп, Өтеш бир урды оны,
Жудырык пәтине кулап қалады.

— Ким басшьщыз, Жолдасты ким астырды?
Онын үйин билип ким баслап барды?
— Араз деген еди басшымыз бизиц,
Сол береди кимге берсе азарды.

Жаткан жайдан Төреш сүйеп турғызды,
— Өлтирме, жан аға, айтқанынызды,
Айтайын барлығын сорасан, аға,
Кимлер бунда келтиргенлигин бизди.

— Бар ма өзи оныц усы арада?
— Өзи мен кеткенде калды, бар еди.
Өтеш бир жигитке тапсырып буны,
Басқаларға тикленип бир карады.

Ярылкап бизлерди жетирген еди,
Менин биреўлерде қастым бар деди,
Соны питкерсениз көп нәрсе бережак,
Биз қайдан билемиз бул сиздин елди.

Баспашылар булар келгенин көрген,
Жақынлап келиўин қарасып турған,
Бирак булар сайға түсип шыклады,
«Сырттан бакда» деп Аташты жиберген.

Кеше түнде келип бир үйди бастық,
Түн ишинде көп нәрсеге шатастык,
Ярылқаптын синлисин алып қашкан,
Жолдас дегенди тутгық ҳәм астық.
— Қыз қайда? — жекиринип сорады Өтеш,
Өтештин көзинен сескенип Аташ,
Өтеш ашыўланса анык жүзине,
Адам карап турыў мүмкин емес ҳеш.
Сонындай Аташ та Өтешти көрип,
Өлтирер деди ме мени бир урып,
Ысытпа тутқандай қалтырап кетти,
Қорыкканы соншелли, жылар өкирип.

«Алға!» деди Өтеш душпанды көрип,
Душпан өзин алалмады оцғарып,
«Қолынды көтер!» деп бакырды Өтеш,
Қылыш урар Төреш қулашын керип.

— Ҳәмме бир жерде ме, басқа-баска ма?
— Жок аға, келгенлер бир жерде ҳәмме.
— Енди неге иркилисип қалдыныз?
— Кетип барар едик азанда ҳәмме.
Бизди сизлер ме я баска ма, қууды,
Басымызға жүдә аўыр күн туўды,
Енди бизди аман жибермес дедик,
Бизлер атгық, олар изге кашқанды.
Қашты деп биз турсак, изине қайтты,
Басшымыз ол Араз буйырып айтты,
— Сен барып хабар, ал келгенлер кимлер,—
Мени жиберип өзлери буғып жатты.

Өтештен басқалар мыйығын тартты,
Баспашы сол ўакта көз жасын артты,

Өтеш жигитлерди ертип изге,
«Буғып барар, көринбец» дейип көзге,
Өтеш жигитлерге буйрық берди де,
«Мурат, сен кал, ерме» деди бизге.
Қылышын қынынан суўырып алды,
Ғәзеп пенен Өтеш алға умтылды,
Бир шакырым шықпас душпан турған жер,
Төреш бир капталдан жағалап келди.

«Билмедим-билмедим» дерди жалынып,
Анаў-мынаў буннан сорақ алынып,
Өтеш айтты: Келген канша адамсыз?
«Сегиз, сегиз» деди көзлери тынып.

Сизден хабар алыўға мен барардым,
Өзимди бул жигит астында көрдим,
Аспаннан түсти ме, жерден шықты ма,
Жан алғыш өзимше сол шығар дедим.

Аташ болса сондай гүмансыз келер,
Төреш барын ол қаяктан не билер,
Түсип қалды жан алғыштыц колына,
Билмейди турыпты ол қашан өлер.

Төреш еки-үшеўин қулатты жерге,
Душпан кол көтерди бәршеси бирге,
Ғәзеп пенен қылышын услап турды,
«Баспашы жарағын жыйнандар» деди.
«Бәршесиниц қолын байландар» деди,
«Қосакдап бул залым баспашыларды,
Аўылға қарата ҳайдандар» деди.
Баяғы қоркақлар болды баҳадыр,
Биреў-биреўге дейди «былай тур»,
Байлап душпан қолын арка кайырып,
Аямайды, байлап болып урып жүр.
Жудырыкты көтереди биреўи,
Бирине жабысып урар екеўи,
Душпанлардыц қуралларын алған соц,
Сондай өсти сарбазлардыц кеўили.
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Бирақ Өтеш оны көпке созбады,
«Болды, қойьщ» деди, ҳеш урғызбады.
Қылыигган жарадар болған үшеўи,
Биреўи өлипти, көмилсин, деди.

Үй алдығща шығар оньщ маслығы,
Соған асқан болды, кетти де қалды.
Жолдастыц ҳаялы Талўасты болса,
Баспашылар биреўлери қәлесе,
Соларға бермекши ойында болып,
Өлтирмекши, егер бир нәрсе десе.

Анаў екеўинин жарасын танды,
«Көтер» деди баспашыға жарақгы,
Өзин өзлерине көтертип Өтеш,
Деди: халыққа көрсетемен бәринди.

Ярьшқап Талўасты сүйреп шырлатып,
Жағасынан услап кийимин жыртып,
Баспашылар қашып қызды алып кетти,
Түнниц иши бир жакдарға сүйретип.

Буларды Төрешке Өтеш тапсырды,
Жолдастын аўҳалы еси де, дәрти,
Қасына Муратты алып екеўи,
Олар Жолдас үйине кете берди.

Ярылқап жиберген ҳаялыныц үйи,
Енди соны талаў булардыц ойы,
Соныц менен барып көрсе ҳаялын,
Ж оқ үйинде өзи ҳәм барған байы.

Жолдас туўрасында ҳеш сөз болмады,
Аташ айтыўы да үзилип қалды,
Сонын ушын түсиндирип кетейик,
Жолдас қандай бул иске дуўшар болды.
Жолдас белгили ғой кимлиги оньщ,
Ярылқап ҳаялы иниси соньщ,
Булар ерегисип белгили баста,
Ерегиске себеп болғаны ненин.
Сол ушын ўақытты алмайық босқа,
Не ушын асылды, айтайын қысқа,
Жолдастьщ өзи де қумарлаў еди,
Анаў-мынаў болағойса урысқа.
Бирақ, шынында да сүйер бир қызды,
Баста бул туўралы да еситкенсизди,
Ярлықапқа руўлас Есен дегеннин,
Қызына байласып қойғанды сөзди.
Мине соньщ қызы ол Талўасханды,
Алты күн болғанды қудай қосқанды,
Бурыннан да қас жүрген ол Ярылқап,
Еситип өртенди ҳәм күйип жанды.
Баспашылар Ярьықапқа танысты,
Арын алмақ ушан бәнелеп исти,
Кеше түнде келген еди үйине,
Баспашылар бирлесип ҳәм кенести.
Кенес: қызды қайтарыў — бул биринши,
Ҳаял байын өлтириў —бул екинши,
Жолдан келер «Кдрыс» адамын талап,
Қарсы шықса бәрин қырыў — үшинши.
М әсләҳәт сол болды, Ярылқап басшы,
Он киси келдилер сол түннин иши,
Мақсети де солай еди дүзилген,
Жолдастыц үйини басты биринши.
Үйинин ишиниц бар затын алды,
Жолдастыц мойнына «сыртмақ»ты салды,

Әри күтти, бери күтти, келмеди,
Тац да атып кетти, енди болмады,
Үйдиц есигиниц ҳәм қулпын бузды,
Алды үйдин затын, заттан қалмады.
Алғанлар тийеп ешекке, атқа,
Арасында қарап қойды сыртқа,
Себеби күн шығар ағарып кетти,
Қашыў керек аўылдан сырт бир жаққа.
Ярылқап Талўасты өзи алып кетти,
Баспашы ҳәммеси жарлыққа жетти,
Атларды, ешекти байлап бир жерге,
Келип усы жарлықгы мәкан етти.
Биреўи бийикке шығып қараса,
Көп атлы киятыр бийиктен аса,
Хабар берди: қуўып келер бизлерди,
Нөкер шығар, деди Араз сораса.
Ярылқаптан, қыздан басқалар еди,
Тоғыз киси үш мылтығы бар еди,
Биреўи затлардыц қасында қалды,
Басқалар қуўғыншы алдына барды.
Нөкерге жетпестен оқ атты қарап,
Нөкерлер изине қаштылар тарап,
Тоқта-тоқта деп қышқырдылар баспашы,
Оннан кейин қашты нөкер тырқырап.
Сонсын қарац бастағы ўақыяға,
Сөз изи бөлинип түрли қыялға.
Жолдас пенен қыз Талўасқа не болды,
Толық хабар бермекшимиз аўҳалға.
Жолдасты шығыр маслығына асты,
Баспашылар ол асыўды алжасты,
Алжасқаны — аяқ-қолы бос Жолдас,
Шығар көмешине аяғын басты.
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Қолы менен беккем жипти услады,
Мойнындағы жипти алып таслалы,
Баспашылар каранғыда сезбеди,
«Астык ғой» деди де таркасып кетти,
Жан ҳәўлети Жолдас буннан босады,
Шығыр салма менен буғып қашады,
Қанша умтылмасын, мәдары кеткен,
Аннан-саннан зорға аяк басады.
Баспашылар шыкты Жолдас үйинен,
Не келгенин иследилер колынан,
Жолдастын затларын калдырмай алып,
Қете берди кишкене жап бойынан.
Жолдас халдан тайып жығылды барып,
Турыўға ҳалы жок, қалыпты харып,
Сол жатканнан жата берди салмада,
Тан саз берди күн шығар жақ ағарып.
Жолдастын анасы бир жакка кеткен,
Бул хабар тан ата оған да жеткен,
Тек өлмеген, бирак бийшара кемпир,
Басынан жаман сөз зардабы өткен.
Узак емес еди кеткен жери де,
Қемпирге еситилди сөздин бәри де,
Әсиресе, Жолдасты асты дегени,
Өзим өлмей не аўҳал деп тириде.
Дад салған жылаған кемпир наласы,
Аякка турғызды аўыл арасын,
Жылатпай қоймайды тас болсам кеуил,
Еситкен ҳәр адамзаттын баласын.
Гей жерде отырып, гей жерде турып,
Қелатқан кемпирди ол Мурат көрип,
Не болды апай деп сораса Мурат,
Жолдасты асыпты, — дейди өкирип.
Кемпир аўхалына Мурат та жылап,
Кемпирди әкелди үйине сүйеп,
Қараса, үй иши шашылып жатыр,
Инанбаска гүман калмады себеп.
Соннан Мурат қайтты үйине келди,
Қайтып келип Өтешке хабар кылды,
Баспашылар келип аўыл ишине,
Бүлдирип кеткенин Өтеш те билди.
Қейинги ислерге таныссыз баста,
Аўыр жағдай болғанын еки жаста,
Айралыкқа түсти, изи не болды,
Әсиресе, жас хаял ол Талўаска.
Талўасты Ярылкап өзи алып кетти,
Ағасына сондай қайырхомлық етти,

Есенге үйини аштырып түнде,
Мине қызын, ийе бол, — деп көрсетги.
Ярылқапка жаксы қылдын демеди,
Қызға да, буған да хеш үндемеди,
Қыздын анасы да еситти сөзин,
Билсе де үндемей жатырған еди.
Ярылқап ишкери сөйленип кирди,
«Кише» деди оятқан боп кемпирди,
— Турсан бойма, қызынды мен әкелдим,
Бизди тири көмген бул урныккырды.
Кемпир өз қызына сөйлеген болды,
Қыздын кийим басларына сер салды,
Ш ашы әлбе-дәлбе, жыртылған кийим,
Бешбенттин жендери көйлекти алды.
Кемпир Ярылкапка сондай қарады,
Ярылқаптан әри-бери сорады,
Не жумысын бар биз бенен, дегендей,
Ярылқапты кемпир ишинен ғарғады.
Есен әке, Бағдаш анасы қыздын,
Көп сөз неге керек, кыскасы сөздин,
Ярылқаптан баска ҳәмме макуллар,
Мақгар «коса тарындай» деп қобыздын.
Не қылсын, мынаўдын қылығы жаман,
Бир зат десе, буннан кутылмас аман,
Сонын ушын анаў-мынаў демеди,
Жолдаска не болды, сол жағы гүман.
«Үйден шығарман» деп ол буйрық етти,
«Ертен келемен» деп шыкты да кетти,
Ярылқап кеткен сон кемпир, ғаррыд а,
Қызға сондай мийирманлык көрсетти.
Жолдас қайда, тиймеди ме балаға?
Талўас шыдай алмай турған анаға,
Өкирип жылады өзин туталмай,
— М ойнына жип салып шыкгы далаға.
Соннан сон билмедим қандай болғанын,
Тири ме, я душпанлардан өлгенин, —
Деди Талўас еки көзин жас жуўып,
Айталмады оннан сонғы көргенин.
Ана да қосылып жылады әстен,
— Ж ан балам, азапқа шатыстын жастан,
Балам бахты ашылды ма деп едим,
Ажыратып алмас едик Жолдастан.
Әкеси Есен де кыйналар қызға,
Ләнеттин жәрдеми не керек бизге,
Қим буннан жәрдемди сораған екен,
Соны айтып кемпир қосылды сөзге.
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Тан да атты, тыным болмады үйде,
Жыласар кемпир, кыз, Жолдас ғой ойда,
Қолдан келер оларда ҳеш илаж жок,
Тамнан тасласа да, оннан не пайда.
Тан атты, Есен шал үйинен шыкты,
Қонсылардан биреў келди, жолыкгы.
Түнде баспашылар Қарыс бойында,
Еки үйдин барлык затын алыпты.

Баска да балалары болған еди,
Бирак балларыныц барлығы өлди.
Соцғы улым Жолдас болсын өзиме,
Кәўендер ҳәм костар болсын изиме,
Д еп өзиниц койған баланыц атын,
Билер аўылында таныған ҳәмме.
Жолдас ол өзиде карыўлы болды,
Ҳ әр жерден пайыны айырып алды,
Егер биреў жөнсиз жәнжел шығарса,
Жаманлар басына қара күн салды.

Ҳәзир ғана хабар келипти соннан,
Жолдас айрылыпты геўдеде жаннан,
Түнде шығыр маслығына асылып,
Анығын еситкен азанда таннан.

Есен қызын Жолдас жақсы көрерди,
Жолдастьщ анасы айттырып барды,
Бермеймен демеди, қалын көп салды,
Бул қалынды таўып бералмас еди.

Буны еситкен сон Есен түрленди,
Қыйналды, қысталды, ашыўы келди,
Ары турды, бери турды далада,
Шыдап туралмады, байлады белди.

Ары жүрди, бери жүрди ойланып,
Қалын мал табалмай жүдә қыйналды,
Бир күн қызды көрди Жолдастын өзи,
Әўел турды айталмайын уялып.

Үйине кирди де шекпенин алды,
Кемпир менен кызына да сер салды,
Далада еситкен барлык сөзлерди,
Кемпир, қызына да айтпақшы болды.

Қыз да уялса да жақсы көрген сон,
Жастан ол Жолдасқа кеўил берген сон,
Кеталмады жигитинин қасынан,

'АС?»не ае ойлааы. айтыўды койды,
Туддар ал\^ жалж&%аү>ъ\\\
Деп далаға шығып кетпекте еди.

—

Кемпир изинен шықты далаға,
— Ярылқап келер, азар берер балаға,
Сонын, ушын тезирек кел, ағасы,
Өзин жуўап айтарсан ол бәлаға.
Жақсы яки жаман демеди ғарры,
Ишинде еситкен, билгеннин бәри,
Бир киширек таяқ алды қолына,
Сондай өзгергенди Есеннин түри.
Нийети Жолдастын үйине барыў,
Не аўҳаллар болды көз бенен көриў,
Қызын алып қашқан болса да Жолдас,
Жолдастьщ әкеси досты еди Зәриў.
«Зәриў» деп те қойған Есеннин өзи,
Зәримбет еди исми оньщ негизи,
Сорағанға берер еди бар затын,
Өзи зәриў болып жүрерди изи.
Зәримбет ол палўан еди жасында,
Есен досты бәрҳа бирге қасында,
Бирақ ол Зәримбет өлип те кетти,
Елиў жасқа толар толмас тусында.
Өлгенине мине он жылдай болды,
Зәримбеттен жалғыз Жолдас қалды,
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Қыялап наз бенен қарар Жолдасқа,
Бул турыс мәлим ғой айтпай-ақ жасқа,
Кеўлиндегин айтпақшы болған жигит,
Айталмады ҳеш қандай сөз Талўасқа.
Талўастьщ ол өзи баслады сөзин,
Жигитине күлип ойнатып көзин,
— Қабағьщнан қар жабады бәрҳәма, —
Деди, — сөйлен, еситейик сөз негизин.
— Талўас, — деди бираздан сон ол Жолдас,
— Булайша жүриўге шыдамым болмас,
М әйли, әкен бермес қалынды салды,
Табаман сен ушын саў болса бул бас.
Егер әкен душпан сөзине ерсе,
Ләбзин жутып сени басқаға берсе,
Онда менин қыз алмастан өткеним,
Излеймен мен сени қайда жиберсе.
Қыз әўели ойламады ол жағын,
Қальщ малдай бир бәленин барлығын,
Бир қырын Жолдасқа қарап турған қыз,
Билмеди Жолдасқа жалт қарағанын.
— Жолдас, — деди, — менин саған кенесим
Ертен кел аўылға күн бата геўгим,
Ҳеш кимнин көзине көринбей келгил,
Сонда көрсетемен мен саған сәўгим.

шз§»
Бизин үйдин аркасында ларға кел,
Мени сүйсен саған интизарға кел,
Исенемен саған әлбетте, ярым,
Исенген өзинс сәўер ярға кел.
Мени десен, маған өзин таяр кел,
Душпаннан корықсаныз танда сәҳәр кел,
Мен таярман, сени сүйгеним сонша,
Мен күтемен ярым сени, зинҳар кел,
Мен сени билемен, таныспан жастан,
Екеўимизди шайыр жазса бир дәстан,
Сени билген әкем мени сынады,
«Баскаға беремиз,-деди Жоадастан».
Мен үндемей далаға кеттим,
Бирак та шынында мен қәўип еттим,
Әкемнин шешеме айтканы болды,
Мен туўралы айткан сөзин еситтим.
Сол ушын ертенге кояйык сөзди,
Бир косылып турмыс қылған сон бизди,
Не деп айтса айта берсин адамлар,
Ер болсан күтемен айтқан ўак сизди.
Талўас хошласпастан кетти де каады,
Жолдастын кеўлине ғалаўыт саады,
Инанарын, инанбасын билмеди,
Өзинше ҳакыйқат ўәдеге алды.
Ертен күн бойына Жолдас ойланды,
Түрли қыялларға басы айланды,
Ол кешеги қызға берген ўәдеси,
Гә куўанды, гә ўакдары кыйнаады.
Қуўанғаннын, қыйналғаннын жөни бар,
Жас та болса көп ислерден хабардар,
Қысқа ойлап, изи шатақ болмаса,
Бүгин алып қашып кетсем сени яр?
Түске жакын айтты анаға сырын,
Ана да ойланып айтты пикирин,
Қыздын өзи қайыл болса, алып кел,
Көрермиз сонында бахытта барын.
Барды түнде қыздын айтқан жайына,
Түрли пикир кеади Жоадас ойына,
Жоадас бир сааттай боады келгели,
Бир мәҳәли кыз да кеади сүйине.
Талўастын қолында түйиншик те бар,
Қушак ашып көристилер интизар,
Ол кыз жигит мойнына ернин қойды,
Қушақтағы ярға жигит қуўанар.
Ярдын колын босатып өз мойнынан,
Қыз басын көтерди жигит ийнинен,

— Басла, кеттик, ойын-күлки табылар, —
Деди Талўас шығып Жоадас қойнынан.
Мине сөйтип қосылыскан еки жас,
Душпан арасына түсип қаады қас,
Бир-биринен ажырасты екеўи,
Билмейди аўҳалды Жолдас ҳәм Талўас.
Еки жастьщ арасында болған сөз,
Қысқашасын усылай тамам қыадык биз,
Сөз үзилип қалған жерди жалғайық,
Ж алықпаслык ушын оқыўшымыз сиз.
Күн сәскеге кеади, Өтеш ҳәм Мурат,
Жолдас үйи алдында тоқтатты ат,
Адамлар жыйналған жайдын, қасына,
Кемпир жылап шаўқым салар ўай-дад.
Өтеш атын байлайдылар келип,
Өтешти келген ол ҳәким деп билип,
Индеместен Өтеш кирди ишкериге,
Ҳайран боады Өтеш ишкери кирип.
Жоадас қайда? деп сораўға кысынды,
Қысынғанын сонда тек Мурат биади,
Себеп Өтеш жән-жағына қаранар,
Жоадас жок, азырак турып иркиади.
Адамлар ойларды, жаў алып кеткен,
Қула дүзде Жоадас атылған өлген,
Жоадас сондай дүзде өлген деп ойлап,
Адамлар Жоадастьщ үйине келген.
Бирақ Өтеш ойлар еди басқаша,
Мурат айтқан Жоадас ҳалын қысқаша,
Жоадастан дерек жок, өли, я тири,
Көринистен көринип тур өзгеше.
Узак ойланбаған бул истиц паркы,
Қандай болған соралмаған аады-арты,
Өтештин өзи де кысынды жүдә,
Мураттын, қолынан далаға тартты.
Мурат пенен шығып кетти бир шетке,
Бул кандай дегендей қарар Муратқа,
Мурат та үндемей төмен қарайды,
Ол өзинше қаадым ба деп уятқа.
Күн батар ж ақ биреў болғанды пайда,
Гә жүреди, гә отырар ҳәр жайда,
Өтеш батыр көзи түсип қарады,
Бери қарап жүрип келерди ойда.
Анаў ким, ол берман келмекте, Мурат,
Өтеш қараған жаққа карады жалт,
Мурат қарап еди, келмекте Жоадас,
«Жолдас, Жолдас» деди бир неше рет.
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Сөйтти де, Жолдасқа жүгирип кетти,
Жолдас деген сөзди көплер еситти,
Мурат Жоддас пенен сөйлесип келер,
Булардын қасына көп адам жетти.
Балам тири, әне киятыр кише,
Кемпир «рас па?» деп ентикти неше,
Еки-үш жығылды үйдин ишинде,
Даладағы есикке ол жеткенше.
«Балам-балам» деген ана даўысы,
Өзин туталмады еситкен киси,
«Биреў қуўанып, биреў қыйналып жылар»,
Деген халық макалы шынында да усы.
Көзден жас ақпаған адам көринбес,
Көз жылап турса да, адам кеўли мәс,
Жолдас адамларға жақынлап келди,
Өлип калды деген келатыр Жолдас.
— Балам, балажаным, бармысан тири,
Бир сүйейин мандайыцнан, кел бери,
Айнанайын өзицнен ҳәм елиннен,
С ениқ ушын қыйналды журттьщ бәри—
Деп ана көзинен төгилгенди жас,
Үймелесип қалды адамлар тутас,
Адамлардьщ арасына қарайды,
Жолдас табалмады ярыны Талўас.
Жолдастыц бир күнде солыпты жүзи,
Зорға шығар еди аўзынан сөзи,
Жүзинен қан қашып сарғайып кеткен,
Ағы көринбейди кызарған көзи.
Жолда айтгы Мурат Өтеш батырды,
Өтеш душпанлардын бәрини қырды,
Өтешти еситкен Жолдас әзелден,
Өтештин жанына жақынлап барды.
Жолдас жақын келди Өтешти көрди,
Жолдас келип Өтешке сәлем берди,
Кемпир, Өтеш кирдилер бирге үйге,
Жолдас, баскалар да изинен ерди,
Кемпир төсек салды адамлар ушын,
Адамлар толтырды ол үйдиц ишин,
Адамлар көз айдын айтып атыр,
Бәршемизге бирге, — деди Гүлпаршын.
Гүлпаршын жецгейге көз айдын айтты,
Көп адамлар сыймай изине қайтты,
Себеби үй адам менен толған соқ,
Ишкери кириўге мүмкин емести.
Жолдастьщ анасы Гүлпаршын кемпир,
Буньщ да, кемпир де ҳәм Өтеш батыр,

Ҳеш ўақыт бир-бирин көрмеген еди,
Өтеш ким екени кемпир ушын сыр.
Таныс емес Өтеш батырға карар,
«Бул не кылған киси, не жумысы бар»,
Баласыньщ аманлығын билген соц,
Енди Өтеш туўрысында ойланар.
Өтеш ол далаға шыкты көп турмай,
Бир адам сол жерде деди «япырмай,
Мынаў жигит палўан ямаса батыр»,
Деди бир киси үйге киралмай.
Мурат айтты: — Танымайсыз ба сизлер?
— Көрмесек қаяқтан таныймыз бизлер?
— Өтеш батыр деп еситкен шығарсыз,
Әне сол батыр ғой көрмесецизлер.
Ҳәмме бирден ол Муратқа қарады,
Өтеш дейсец бе? деп қайта сорады,
Көрмесе де Өтеш атын еситкен,
Адамлар Муратқа жақын барады.
— Батыр онда душпанларды услайды,
Услағанда қоймай, езип таслайды, —
Дегенлер сөзини токтатып Мурат,
«Тутты гой!» деп көптиц кеўлин хошлайды
— Батыр түнде қаякган билген деди,
Түнде бизиц үйде конақга еди,
Азанда еситти усы хабарды,
Еситип келди де жазасын берди, —
Дегенде Муратка исенбей турды,
«Қойсаца'.» деп көплер жүзини бурды,
Сол арада шаўқым шықты далада,
Аяк даўыслары, аттьщ дүбири.
— Әне, тутылғанлар келип те жетти, —
Деп Мурат далаға шықты да кетти,
Адамлар да шыкты қалмай далаға,
«Әне» деди Мурат қолын силтепти.
Дөгерегин орап алған он атлы,
Ийтерер, гә тебер душпанды пәтли,
Биреў урса, биреў жаман сөгеди,
Баспашылар байлы, булар куўатлы.
Тоғыз баспашыны отыртты жерге,
Ярылқап та отыр қосылып бирге,
Дөгерегин көпшилик орап алды,
«Келсин» деди Жолдасқа ҳәм кемпирге.
Екеўи де шығып келди үйинен,
Әўел Жолдас, кемпир онын кейнинен,
Мурат келип ол Жолдасты сүйеди,
Көпти көрип Жолдас ядына түсти,
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Дем бермей, өкпеси көкирек қысты,
Еки-үш адым атып олар қасынан,
Ж әне әсте-әсте кейнине басты,
Жолдас өз-өзинен сондай қыйналды.

Себеби еситтим жаман хабарды,
Шьщамадым қойдым ол намыс-арды,
Көзим менен көрейин деп келгеним,
Жесир кемпир, жетим мынаў балларды.

Көзи тынып ҳәм басы да айналды,
Өтеш бул аўҳалды дәрриў сезди де,
Душпан менен сөйлесиўди ойлады,
Ярылкаптық көзи Жолдасты көрди,

Өтеш иним, менин ол саған арзым.
Зәримбетке бар еди ләбиз карзым,
Ел-журттын ишинде болмаған дәстүр,
Мен мутқа беремен, Жолдаска кызым.

Басын көтералмай жер сызар еди,
Өтеш Ярылкапты танымас еди,
— Ярылқап дегениқ кайсыныз? — деди.
Еситсе де үндеместен отырар,
Ғәзеп пенен оған адамлар қарар,
Як, деген батырдын ашшы даўысы,
Ярылқапқа тийгендей болды қанжар.

Қозғалысып қойды турған адамлар,
Адамлар ойларды, Жолдасты айтар,
Қызын алып кашқан, жәбир көргенин,
Дерди, Өтешке айтып шағынар.
Сөйтип Ярылкапты ақлар, деп еди,
Басқа да ғаррыдан кәўип көп еди,
Көпшиликтин ойлағаны болмады,
Ш ыннан ғарры ҳак нийетке кеп еди.

Орнынан турғанын билмей-ақ калды,
Өтеш «берман кел» деп шақьфып алды,
Узынлаў бир жипти дәрриў алдырып,
Оны Ярылқаптын мойнына салды.

— Ағайин бе саған мынаў Ярылқап?
— Ағайин болғаны қурысын бунын тап!
Жаман сөзлер айтпакшы болған еди,
Өтеш саўалына ойланды токтап.

Жерге көмиқ тирилей, — деди биреў,
Адамлар даўысқа қарады дәрриў,
Қараса, қыз әкеси Есен екен,
Не қылып жүрипти, дейисти мынаў?

— Буны ассақ қандай көресиз өзин,
Үйинде қалды ма, келди ме кызын?
— Өтеш иним, ағайинин бе дейсен,
Дурыс, бул руўлас ағайин бизин.

Есен, Өтеш касына жақын келди,
Ярылқап ғаррыға сондай тығылды,
Қызымды таўып бер дегендей буған,
Кеше түнде үйге қызды әкелди.

Егер буйрык болса, өлтирсем өзим,
Үй жакган алдырсам, ал келсе қызым,
Қызым да бийшара ырза боларды,
Қәламулла урсын, шын менин сөзим.

Түни менен кан қуйылды үйиме,
Бундай ислер келмегенди ойыма,
Ҳеш нәрседен хабарсыз жатыр едим,
Ярылкап келди менин жатқан жайыма.

Буны өлтиргенде қыйнап өлтирин,
Болмаса өлтир деп, сиз маған берин,
Зәримбеттин кызын алып бергенмен,
Халық, досларым билесиз бәрин.

Еситтим хабарды тан атқан ўакта.
Еситкеним жаман хабар бирақ та,
Келсем, ол хабарым өтирик шыкты,
Қуўанғаннан көзимди жас жуўмакга.

Бийшара Саятхан гүнасыз еди,
Биреў менен «ойнаслық» кылды деди,
Бунын ол ҳийлеси биреўден көриў,
Оны дуйым журттын бәри биледи.

Зәримбет, Гүлпаршын кәдирдан маған.
Он қызым болса да беремен оған,
Меннен көрип турған шығар биразлар,
Ярьшкапты жиберген ғой деп соған.
Қызым кеткен күни, дурыс, кыйналдым,
Бул үйге келгенин еситип алдым,
Нийет қылғаным да усы болған сон,
Кемпирим, өзимде қуўанып калдым.
Дурыс, журт дәстүри қалын салғаны,
Бирак оннан бир сом да жок алғаным,
Қызымды бул бала алып қашса да,
Билмедим мен бунда келип қалғаным.

Саятхан қутылып тийди басқаға,
Мәлим бәршемизге, елмиз бир жаға,
Өзи қуўды, енди не жумысы бар,
Изин қуўа берип маныў «қасқаға».
Буған ҳәр не қылсаныз да аз болар,
Тири жерге көмсениз де саз болар,
Бизден сонғы әўладлар ҳеш көрмесин,
Бирақ, ибрат болып дүньада калар...
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Ғаррыныц сөзи де аўзында қалды,
Бир ҳаял жақынлап ўай-ўайын салды,
Қасында бир жигит муцайып келер,
Адамлар қарасты: тағы не болды?

Саятхан Өтештиц атын еситип,
Адамлар ишинен алдына өтип,
«Иши жанса, жанып өлсин» дегендей,
Турды өзин Ярылқапқа көрсетип.

Жылап киятырған Саятхан екен,
Азанда екеўи үйине келген,
Есиги бузылып, заты қалмапты,
Жолдасты еситип бул жерге желген.

Көз астынан Ярылқап бир қарады,
Қарағанда неге жетерди дады,
Өтеш Саятханға бир қарап қойып,
Ярылқаптан сондай саўал сорады:

«Жығылғанға жудырық» дегени усы,
Саятханныц қалмапты ҳеш түри-түси,
Үсти-үстине болды сондай ўақыя,
Ө зиниц де бузылған ғой турмысы.
Соны ойлап сондай хорлығы келер,
Жолдас саў қалғанын қаяқтан билер,
«Жолдасты асқан» деп еситкени сол,
Басқа ҳеш нәрсени ойламас олар.
Адамларға қарап келди аралап,
Адамлар ишинде Жолдасты барлап,
Жолдасты көргеннен кушағын жайды,
«Қарағым, қарағым» дерди қушақлап.
Басқа сөз айтыўға тили бармасты,
Қушақлап жылайды көкирекке басты,
Көп жыл көрмегендей жибермес сирә,
«Айланайын, қарағым» деп Жолдасты.
Бул ўақыя түскеннен соц араға,
Өтештиц де пикири аўып оларға,
Ярылқаптыц мойнына жип салынып,
Асылмастан тоқтап қалғанды дарға.

— Ярылқап, сен адамларға айт қәне,
Адамлар бәрибир сеннен кәм тәме,
Бул аўҳалды бираз киси еситти,
Бирақ жалған сөйлеп булғытпа және.
Ярылқап не айтсын, төмен қарап тур,
Дөгеректе жыйналғанлар болып қур,
Ғәзеп пенен Ярылқапқа қарайды,
Басқа баспашылар бүк түсип отыр.
Саятханға «бери кел» деп шақырды,
Саятхан Өтештиц жанына барды.
Қәне, қарындасым сен не айтасац?
Көп көргенсец бул залымнан азарды.
— Өтеш ағай, мен ғой көп көрдим азар,
Гүнасыздан мени қуўғаны да бар,
Өзи қууды түрли ғарамет тағып,
Дуйым журттыц мине бәри хабардар.
Кеше кисим менен қьщырып кетгик,
Алыслаў болған соц азанда қайггық,
Келсек, үйди уры талап кетипти,
Көп затлар бар еди, бәрини жойыттық.

Ярылқапқа көзи түсти Саяттыц,
Мойнында жип, қолы байлы сурбеттиц,
Дәрҳал ол түсинди усыдан болған,
М ойнына қыл арқан түсйпти ийттиц.

Сөйтип турсам жаман хабар еситтим,
Жүрегим жарылды, мен сондай қорықгым,
Жойылған нәрселер көзге көринбес,
Жүгире-жүгире бул жерге жеттим.

Кеўлинен өткизди усы сөзлерди,
Өлтирмекши болған екен бизлерди,
Үйде болмағаным жақсы болыпты,
Шүкир, куда жарылқағаны дерди.

Келсем, мине көрип турман сизлерди,
Өлген деп инимниц хабарын берди,
Иним аман екен, қудайға шүкир,
Енди әрманым жоқ, өз көзим көрди.

Бирақ буны кимлер қаяқтан тутқан,
Батыр екен қаҳарманлық көрсеткен,
Халық ғамын ойлағанға рахмет,
Биздей бүлингенге ғамхорлық еткен.

Бирақта тилегим сизлерден мениц,
Тьпщац, тындамацыз өзлериц билиц,
Мынаў залымлардыц ишини жарып,
Ишиндеги тас жүреклерин тилиц.

Жолдас айтты: Өтеш ағаға айтсац,
Оныц менен сен бурыннан таныссац,
Залымларды бул жерлерде аспасын,
Мурат достым соны сен айтып қайтсац.

Сондай болса екен деймен залымды,
Билип турсыз мынаў мениц ҳалымды,
Кеше түнде бизлер үйде болғавда,
Бизге не болары сизге мәлимди.
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Той әнжәмин жәмлец, қалмасын кеми,
Мен айланып келемен, деди ертец.

Тири қалса көп адамды заялар,
Ел-журттан айрылған бул сырғыялар,
Әсиресе, мынаў залым Ярылқап,
Ж оқ қылынса деймен көзден, ағалар.

Гүлпаршын жецгей де келди сол жерге,
Көп рахметлер айтты бул Өтеш ерге.
— Рахмет, жан балам, еситтим сөзин,
Жәрдем бергенице мендей кемпирге.

Сол жердеги турған ҳәмме адамлар,
Бир-бирине: Саятхан дурыс айтар,
Қырыў керек залымлардьщ бәршесин,
Мойнында буларға өлим жаза бар.
— Араз, берман шық! — деди Өтеш қатты,
Бул сөз ол Араздын жүрегинен өтти,
Баспашылар арасынан түргелип,
Ярьшқаптын қатарына кеп жетти.
— Қаяқган танысып жүрсиз Ярьшқап?
Жуўап айталмастан турды қалтырап,
— Неге сөйлемейсен! — деди жақынлап,
Өтеш Ярьшқапқа тикленип қарап.
Гүнасы мойнында, сөз жоқ айтарға,
Өтеш буйрық берди барлық нөкерге:
— Сизлер алып барыц бәрин Қоцыратқа,
Қалада асамыз буларды дарға.
Нөкерлер буйрықты бежериў ушын,
Араласып турған адамлар ишин,
Баспашыны айдадылар қалаға,
Көпшилик ишинде алмақшы өшин.

Өзинди көрмедик, еситтик атыц,
Қудай берген тасаберсин қуўатьщ,
Ҳәмме ўақыт хызмет қылсац халық ушын,
Жетискейсец, болғай мақсет-мурадьщ.
Мынаў қызым, анаў бир жалғыз улым,
Әкеден айрьшып он жыддай бурын,
Көп баладан қалып турған екеўи,
Балаларым саў болғай, қуўатым, шыным.
Анаў-мынаўды мен нетейин айтып,
Ўақтынды алдым-аў гәпти молайтып,
Бәршесин еситип, көрип атырсыз,
Қалғанын айтарман келген сон қайтып.
Бирақ, мениц айтажақ бир сөзим бар,
Мен соннан айтайын еки аўыз хабар,
Себеби, ол меннен де болған екен,
Балам, келиним де көп көрди азар.

Өтеш пенен Мурат иркилип қалды,
Бир жақпы қьшмаққа мынаў аўқалды,
Баспашылардыц урлаған затлары,
Толып жатыр Жолдас үйиниц алды.

Балама мен өзим келисим бердим,
Себеби, ол қызды тәўир көрер дым,
Тез арада қалыц таўып бермесем,
Басқа алып кетеме деп қорқар едим.

Жолдас ол Муратқа айтқаны болды,
Өтеш еситти ме? деп ҳайран қалды,
Сол мәҳәл Муратты шақырды Өтеш,
Мурат жуўырып Өтеш қасына келди.
— Мурат, сен ҳеш қайда кетпе, бунда кел,
Ал, сен Жолдас, затларынды танып ал,
Жолдастыц ҳаялын тезде алдырыц,
Той баслаймыз адамлар тарқамай.
Есен баба өзин, қәне, той басла,
Еки жастыц ўақтын өзин хошла,
Анаў-мынаў өткен сөз болса кешир,
Ағажан, бәршесин шығарып тасла.
Саятхан затларын апарып бериц,
Бәршециз туўысқан бир елсиз, барыц,
Жақсылап той баслац, ўақыт хош болсын,
Шығып кетсин барлық көрген азарыц.
Гүлпаршын апайға көз айдын айтыц,
Ойлаған мақсетке жеткерип қайтын,

Бир мен емес, балам, халық айтар сизди,
Халыққа жақсылық хызметинизди,
Қанлыкөл, Қоцыратта бәрше мақгайды,
Өтеш батыр қолтықпайды, деп бизди.

Балам қызды алып қашаман деди,
Келисим бергеним сол болған еди,
«Балам, алсан алып келе ғой» дедим,
Кейинги аўҳалы усындай болды.
Ханым деген синдим келди сүйине,
Сөйтип Ханым алып кетти үйине,
«Келинин бар, бизикине жүр» деди,
Азанда еситсем усы аўҳал мине.
Мен болсам ғой болмас еди демеймен,
Келиним бийшара не болды деймен,
Келинди келисип алғанда еди,
Бундай аўҳал болмас деп те ойлайман.
Бундай жәнжел, бунай аўҳал болмасты,
М ениц мынаў сорлы басым алжасты,
Ғаррылық алжасы мениц өзимде,
Қаяқга жасадым усынша жасты.
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К елиним бийшара қаяқта жылар,
М еннен болғанлығын қаяқган билер,
Келиниме қыйын болды бәринен,
Мен гүналы, ҳәмме бәле менде бар.
Өтеш батыр кемпирдин; сөзин кести,
«Апай сизде ҳеш гүна жоқ» дести,
Бул жерде гүналы жазасын алды, ’
Ж әне жазалаймыз ол есипәсти.
Есен аға бир жигитке ымлады,
Ж игит жақын келип гәпти тындады,
— Келди ме? — деп ол жигиттен сорады,
Өтеш те ол сыбырлыны пәмледи.
— Бардым аға, шығып кетипти қызыц,
Шал менен кеткен ғой, — деди кемпириц,
Қайта кемпир сорап атыр меннен де,
Қыз да барма? дейди ол жерде бизиц.
Мен айттым: — Сол қызға шалыц жиберди,
«Өтирик айтпа» деп маған бақырды,
— Ш алдыц изин ала қыз шығып кегги,
Соннан берли келмеди ғой қыз, — дерди.
Сондай, аға, қыздыц хабарын айтсам,
Атты шаўып барып сиз жақган қайтсам,
— Қайда барып, киятырсац ат шаўып? —
Деди маған анаў Досеке самсам.
Сөйтип турып өз-өзинен күледи,
Меницше, ол бир нәрсени биледи,
Өзи де киятыр, жақынлап қалды,
Тез арада шалдыц өзи келеди.

— Мынаў «жалпылдағыц» айтпады ма ол?
— Досеке, дәлкектиц ўақты емес бул,
Адам өлип, қырылысып атырмыз,
Залымлар себебли бүлинди ғой ел.
— А, солай де, онда айтайын саған,
Атай билип кел, деп жалынды маған,
Келалмапты адамлар көп болған соц,
Зар жылады қыз, хабаршыман оған.
Қызыц отырыпты кемпир қасында,
Сырттан келип-кетипти усында,
Бирақ, билалмапты ҳеш қандай хабар,
Көп отырған анаў жайдыц тусында.
Бул хабарды еситкенниц ҳәммеси,
Ж ыйналып турғанлар ғарры ҳәм жасы,
Қорқып жүрген шығар келалмай Талўас,
Не ойламас қорыққан адамныц басы.
Ҳәмме мақул көрип, еки киси кетти,
Досеқе үйине тез жуўырып жетги,
Қызға бәрше истиц жағдайын айтып,
Болған ўақыяны тез баян етти.
Сөйтип, олар Талуас пенен қайттылар,
Қалған умытқанын жолда айттылар,
Гүлпаршын да шықты келин алдына,
Қыз келиўин бәрше адам күттилер.
Талўас уялады, кеўлинде қайғы,
Түни менен, күни менен удайы’
Ж ылай-жылай еки көзи қызарған,
Дәрманы жоқ, зорға басылар аяғы.

«Әне, әне» деди ол шалды көрип,
Биреў қолын алды сәлемин берип,
Баладан бир нәрсе сорады ол шал,
Қулақшынныц қулағыны көтерип.
Бала да ийегин көтерди бери,
«Әнекей турыпты» дегендей бәри,
Адамлардыц арасынан киятыр,
Сәлем берип, сәлем алып бир ғарры.
Бул ғарры баллар менен ойнады өзи,
Баллар ашыўына тийеди мәзи,
Биреў ашыўланса, биреўи күлер,
Сонсын бул ғаррыны «самсам» дер изи.
Баласы жоқ, жалғыз кемпир менен шал,
Бирақ жеткиликли шалда дүнья-мал,
Бул аўҳалды еситипти биреўден,
Еситиўден жолға шығыпты дәрҳал.
Досеке Есенниц қасына келди,
Ҳ^зүшлести ж әне жағдайды билди,

Б и зи ц қызды көрмедиц бе, Досеке?
Есенниц сөзине Досан иркилди,

Кемпир Талўасты көкирегине басты,
Талўас та көзинен тыялмас жасты,
Жолдас көпшиликтиц ишинде турар,
Талўас бир қараўдан тапты Жолдасты.
Уялады әкеси Есеннен баста,
Қарап тур адамлар олардан басқа,
Көпш иликтиц мийирбанлығы артып,
Аира түсип қосылған еки жасқа.
Талўас келер еди кириўге ишке,
Жециллести, толысқандайын күшке,
Бес-алты кисилер бир турған екен,
Ийилип сәлем берди қорқып Өтешке.
Хабаршылар айтқан Өтеш батырды,
Қыз өтип барарда Өтешти көрди,
К врматенде бир тшфгснн&н та\\ъ\рды ,
Батыр көриниси өзгеше еди.
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Аўқат жеди, демин алды кеш болды,
Өтеш бираз жатып уйқыға кетти.

Бәршенин, де кеўли жәм болды бүгин,
Душпанлардан алды қалдырмай кегин,
Бәршеси де Өтеш батыр хызмети,
Внди той басламақ таўын керегин.

Күн шығып та әллен ўақыт болыпты,
Бир қараса, Мурат тойдан кеяипти,
Кеше түнде ҳәм азанғы жағдайды,
Сорастырып Өтеш батыр билипти.

Шақырды байларды, жас уллы бәрин,
Көп жерге жиберди тойдын хабарын,
Байлардан жетпесин алдырып берди,
Умыт қылмақ болды көрген азарын.
Тойдағы жағдайды билгеннен кейин,
Аўқат жеди, шайда ишти арқайын,
Муратгы жиберип хабар алдырды,
«Және билип кел» деп тойдьщ жағдайын.
Мурат тойға барып аралап жүрсе,
Палўаннан-палўаннын сарасын көрсе,
Палўансымақ болса қасына барар,
Алдына шығар терис қарап турса.

Жақсы барып ол палўанды көрейик,
Атты шығар биз тезирек жүрейик,
Әзелги аўылдан шыққанда мақсет,
Усы бала еди, анығын билейик.

Мурат атын минип үйине барды,
Өтешке жеткизди барлық хабарды,
Мурат айтып отыр көрген, билгенин,
Бирим-бирим болған ўақыяларды.

VIII бөлим

Той басланды, болды үлкен өзгерис,
«Жинишке» бойлары, Қәлимбет болыс,
«Өтеш бар» деп бәри келди жән-жақган,
Тойдан табылмады ҳеш қандай кемис.

Бақсы-жыраў, гүрес ҳәммеси болды,
Еситкен дөгерек адамы келди,
Бәршеси де Өтеш батыр хүрмети,
Тынышлады мынаў бүлинген елди.
Келип аттан түсти, үйге кирген соц,
Мурат деди, енди той жаққа барсац,
Ерлепес те келер Қоныратта болса,
Маған хабарын бер егерде көрсец.
Өзин танымассац, атын билерсец,
Көреғойсан дәрҳәл мунда келерсец,
Егер Төреш Қоцыраттан келсе ол,
Мени дем алмақта үй жакта дерсен.
Дәўекен Өтештиц қасына келди,
Күни менен шаршағанлығын билди,

Сизди сорап еди, үй жақга дедим,
Тойды мен де аралап жүрген едим,
Гүрес жана басланған дәўир еди,
Гүреске жас жигит шыққанын көрдим.
Бул ким деп сорасам, «Ерлепес» деди,
Ж әне биреў ортаға шыққан еди,
Ол палўанды көтерип жерге урды,
Ерлепеске ҳәмме де ҳайран қалды.

Қур сыртына қарап жүрип даланы,
Мурат тапты излеген ол баланы,
Төрешти де көрди айланып қайтқан,
Барып, көрип келген Қоцырат қаланы.

Қәлимбет болыс ол басшылық етти,
Барлық ел-журтларда хызмет көрсетти,
Песинде басланды Жолдастын тойы,
Өтеш болса қонақ жайына кетти.

Мурат айтты жүдә жақсы хабарды,
«Излегениц келди, аға, жүр» деди,
Төреш келген ж оқ па қайтып қаладан,
Төрештиц де келген хабарын берди.

Өтеш пенен Мурат той жайға жетти,
Атын байлап келип тойға сын етти,
Ерлепестин қайда отырған жайын,
Муратта Өтешке ымлап көрсетти.
Өтеш кур сыртынан барып сын берди,
Ерлепестин отырғанлығын көрди,
Мурат, Өтеш барды онын қасына,
Ерлепес орнынан секирип турды.
«Ассалаўма-әлейкум, аға» дерди,
К өрисип бәрш еси бирге отырды,

Әсте көз астынан қарар Өтешке,
Өтеш пе, басқа ма, қәўпи де барды.
Бираз отырған соц билди анығын,
Билмейди батырдыц неге келгенин,
Ерлепес қасына Өтеш келген соц,
Болыс, бийлер толтырарды жән-жағын.
Ерлепес орнынан әсте түргелди,
Сыртқа шығып тойдан кетпекши болды,
«Ерлепес, ҳеш қайда кетпе, бери кел»,
Деди, Өтеш батыр шақырып алды.
Илаж не деп отырды жайға,
Өтеш сыбырлады ол Муратбайға,
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Ерлепести ҳеш қайда да жиберме,
Бирге алып кетемиз, деди үйге.
Көп ўақыт өтпеди, той да тарқады,
«Ерлепес, сен кетпе ҳеш қайда» деди.
«Мени не қьшады», деди ишинен,
Ойланады, кетиўге де қорқады.
Кемпирге, Жолдасқа ушырасты барып,
Жолдас та, кемпир де Өтешти көрип,
Қандай миннетдарлық айтыўды билмес,
Өтешти көрген соц кеўли жацарып.
Кемпирдиц аўзында қуўаныш сөзи,
Куўаныштан жасланар ол еки көзи,
— Кутлы болсын, апай, келинин, тойыц,
Жарасқай үйице аяғы, изи.
— Бәршеге, балам, бул бәршеге бирге,
Умытылмас бахыт бердиц өмирге.
— Жақсы, апай, бизлер енди қайтамыз, —
Сөзин бөлип, сондай деди кемпирге.
— Рахмет, балам, рахмет, ел-журтым сизге,
Мийирбанлық қылдыцыз келип бизге,
Соннан басқа не айтайын, қарағым,
Бериўге нәрсе жоқ, сөзимнен өзге.
— Жоқ, апай, саў болыц, ҳеш зат керек емес,
Саў-саламат өмир сүрсе еки жас,
Барлық ел-елатта тынышлық болып,
Саў болса болғаны Жолдас ҳәм Талўас.
Хошласып бәршеси шықты далаға,
Көз жиберди ол Ерлепес балаға,
Төреш, Муратлардьщ қасында екен,
Не жаздым, дер иркилип, Өтеш ағаға.
Сол ўақтында Өтеш келди касына,
Қолын қойды Ерлепестиц басына,
— Қәне, қошшым, бизиц менен жүресец, —
Деп өзине тартты оны асыға.
«Жоқ» деўге ҳеш қандай бәне таппады,
Өтеш атын биреў әкеп таклады,
Атқа минген Өтеш ат басын тартып,
— Атыц бар ма? — дейип сөзин шакдады.
— Бар, аға, атым да анаў жерде тур.
— Тез атынды мин де, айда, бери жүр.
— Жақсы, — деп Ерлепес атына кетти,
Бәршеси қосылысып жүрип киятыр.
Сол ўақга Қалмурат болыс та жетти,
«Өтеш, үйге жүр» деп көп мирәт етти,
— Жоқ, ертец ямаса бир күн келермиз, —
Деди де иркилмей жүрди де кетти.

Атын алда айдап ол Өтеш батыр,
Ерлепес, Төреш те бирге киятыр,
Мурат болса алда ат шаўып кетти,
Ерлепес ойлайды: қайда баратыр?
Ж олдыц еки жағы майда шат тоғай,
Күн батарда дөцес жапты жағалай,
Топлам-топлам қара үйлер көринер,
Арасында ылайдан салынған жай.
Ийтлер үрип, қоразлар да қышқырар,
Атлар үркип, мурынлары пысқырар,
Жолдыц жағасынан жақынырақ жерден,
Жабайы шошқа ма, сағал ма қашар.
Тоғайда көп жүрген буларға мәлим,
Атта отырыўға жастан-ақ алым,
Ат бирден тоқтаса я үркип кетсе,
Беккем услап алар атыньщ жалын.
Өтеш кешегидей сөзде сорамас,
Төрешке де, Ерлепеске де қарамас,
Аты әсте адымба-адым киятыр,
Бирақ ҳәр қыялда келер Ерлепес.
Дәўлетярдыц үйине келип жетти,
Мурат келип Өтеш атын тутты,
Аттан түсти, қонақ жайға кирдилер,
Бәрше аўқат таяр, қонақта күтти.
Отырыц-отырыц деди Дәўлетяр,
Отырып айтысты ҳәр түрли хабар,
— Мынаў бала ма излеп жүргениц?
Дегенге Ерлепес Өтешке қарар.
Өз сөзин ол өзи кескендей болды,
Айтылмай кеўлинде көп сөзи қалды,
Өтешке қарады көтерип басын,
Өтеш Дәўлетярға бир қарап алды.
Сөйтти де, сол сөзди баслады әсте,
Ағай, зорға аман қалды Жолдас та,
Жүдә көп қайғырдық еситип оны,
«Өдди» дегеннен соц еситип баста.
Урылар тутылды, қамаққа алдық,
Душпанныц басына қара күн салдық,
Ярылқап косылған баспашыларға,
Неге сондай дегенлерге тац қалдық.
Көп киси билмесе керек аўҳалды,
«Мынаў Ярылқап ғой» дегенлер болды,
Баспашылар менен қоса байланды,
Соны көрип «бул не» деди, тац қалды.
Барып Қоцыратта қараймыз исин,
Жазалаймыз баспашьшар бәршесин,
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Халыкты жаўынан кутқарыў керек,
Бүгин ерте барып ямаса песин.

Ар-намысты ырас беккем услаған,
Не билсин бул бала, намысы келген.

Шай ишип сөйлесип отырған ўақта,
Пирлепес көринди ол есик жақта,
Сәлем берип кирип келди есиктен,
Қамшы қолында, турыпты таққа.

Бизиц Еламанныц сүйген қызы бар,
Мутқа берсециз де өзгени егер,
Алмайды, ол жигит қызын көрсециз,
Перизат, Ш асанем, Зухраға мегзер.

Жай берди, Пирлепес отырды келип,
— Қаяқтан сен келдиц, бизлерди билип?
Өтеш саўалына жуўап береди:
— Излеген Кәбаны тапқан, — дер күлип.

Сол ўақта Ерлепес тикленип қарап,
Тилдиц ушы менен ернини жалап,
«Аға, қайтарып айт» демекши болды,
Жас баладай жибермекши де жылап.

Бүгин келип едим бунда қыдырып,
Балам Ерлепестин хабарын берди,
Тойдын хабарын еситип бардым,
Усы жақта деди силтеп жиберди.

Бирақ та Ерлепес өзини тутты,
Еки-үш мәртебе түкиригин жутты,
Өтеш сөйлеп болғанша шьщап отыр,
Тула бойын жайлар қуўаныш қутлы.

Ҳәр ким айтып атыр ҳәр түрли сөзди,
Бираз ўакыяны айтып көргизди,
Ерлепести жибермеди ҳеш қайда,
«Тутып алып кеттштер» деди сизди.

кирип келип әсте отырды,
Пирлепести бурын далада көрди,
— Ҳа, Мурат? Дәўлетяр сорады әстен,
— Аўкат гшсти, — дейип хабарын берди.

Мен сизлерге бир қызықты айтайын,
Ерлепестин қашып жүрген ҳал жайын,
Сүйер екен Өтемистин қызыны,
Алалмаса екен өлиўге тайын.

Аўқат таярланар еки қазанда,
Ўақгы белгисиз түсте-азағща.
Үйдиц иши қыйнальгўды билмейди,
Аўқаты мазалы, шебер «пәзенде»,

Ерлепес көз астынан қарап қойды,
Пирлепес сөзини даўам еттирди,
— Бай қызы жолында бул болған, —дейди,
Баяғы сизлердиц келгеницизди,
Айттырып келген деп сизлерди қызды,
Өтеш батырға мен тец келалмаспан,
Еламанды күйеў, аға деп сизди,
Ойлап соны аўылдан келгени екен.
Үйини-елини тәрк еткен екен.

Аўкаттыц ўақтында гүрриц болмады,
«Алыц-алыц» деген мирәт салмады,
Мирәт қылса, Өтеш жаман көреди,
Ж ақсы жеди, аўқаттан зат қалмады.

Өтеш батыр басын көтерип қарар,
— Соцын билмеген соц ғалаўыт табар, —
Деп Өтеш өзинше ойланып турды,
Ж әне бала ғой, деп пикирин бурды,
Дегендей сөйлемей үнсиз отырды.

Деп нәсият қьшган Дәўлетяр өзи,
Сол ушын тәкирарланбас «ал» деген сөзи,
Аўқат жеген ўақга қарамас еди,
Сокырға қусарды Дәўлетяр көзи.
Сөздиц изин әсте баслады баска ҳеш,
Пирлепеске, Ерлепеске бир қарап,
Ири даўыс өзбекшелеп деди «хош!»

Пирлепес ҳәммесин айтты қалдырмай:
— Әкеси-шешеси тилини алмай,
Жьшатып анасын кеткенин қара,
Үлкен жигит болып еди уялмай, —
Дегенде Ерлепес қызарып кетти,
Сонғы сөз Ерлепес жанынан өтти,
Уялғанын билип ол Өтеш батыр,
Ерлепеске сондай қостарлык етти.
— Ерлепес шынығзда азамат екен,
«Намыссыз адам, адам емес» деген,

Табақ толған аўқат, қурсақ аш болса,
Қолыц болса ол байлаўсыз бос болса,
Өтириктен неге ал ҳа-ал, дейсец,
Нохат жеп отырсын, қонақ дос болса.

Сөйтип Ерлепести қьщырып келдиц,
Бизлер менен жүргенлигин еситтиц,
Ининди де таптыц ендиги мақсет,
Анығына келейин, туўрысы гәптиц.
Пирлепес сөйледи: аға өзиц бил,
Сизиц айтқаныцыз бизлерге макул,
Бирге Қоцыратқа барып қайтайық,
Ямаса, бөлецниц үйинде күгкил, —
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Деди. Ерлелеетен сорвйыҳ сөзди:
—Көп ҳәлекке қойдыц ағанды, бизди,
Кдйтасая ба саған қыз алып берсек,
Өзицнин сүйгениц Гүлзийба қызды.

иәрсе демеда, ^елтшш
Өтеш батырға да белгили бәри,
— Кетейик, — деп енди орнынан турды.
Дәўлетярға тапсырды ол Қурбанды:
— Муратқа берициз қосып арбанды,
Қанлыкөлге жиберсец тез арада,
Бизлер Қоцыратқа кетемиз енди.
Дәўлетяр да ўәде берди «жақсы» деп,
Қурбан ўақыясын еситкен әдеп,
Өтештен «ким өзи» деп сорамады,
Өтеш келген күни айтқанды себеп.
Бирге бармақ болды еки бала да,
®а. Ь&ф е¥£»
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Атқа минбей турып бәри ойласты,
Өтеш, Төреш ҳәм Пирлепес далада.
Булар төрт атлы болып жолға шықгы,
Жолда болыс Қәлимбетке жолықгы,
О лар ҳ ш еў , бүлар төрт атлы б о л ы п ,

С ен б ул и с т ы рза болы п баслаш н;
Билмедин бе бул жүристе өлгениц?
Араздыц тандайға тығылды тили,

Әўел шығып тү^ған еди «булбиди»,
Дурь\с д.еп кмшщдрды туртамяар 6©рн,

— Асьшсын-асьшсын, залымға өлим,
Усьшар себепли бүлинди елим, —
Деди, ол ортаға шығып бир ғарры,
Халықгыц талабы болғанды мәлим.
Қазы ҳәким Ярьшқап ҳәм Аразды,
Асып өлтириўге пикир жүргизди,
«Рахмет» деп бәрше мақуллап турды,
«Урылардан қутқардьщыз» деп бизди.
Алқысса, екеўи сол күни асылды,
Басқасыныц қол бармағы кесилди,
Басқасына сондай жаза берилип,
Уядарядк»
*апягс жзжвда.
Молла Турсын ийе болды үйине,
Ойлаған мақсети болып ойына,
Ярылқапты жоқ қылдырыў мақсети,
Ийе болыў малына хәм жайына.

Ҳәммеси сол жолда бирге бирикти.

Қутлымурат мирәт қылды Өтешке,
— Қалсаныз, зияпат қьшайық кешке.
— Болсақ болайық, — деп айтады батыр,
Қоцыратта базар, кирдилер ишке.

Қосылып ҳәммеси Қоцыратқа келди,
Өтештиц келгенин «Балабий» билди,
Адамлар жыйналды, үлкен ашыкдық,
Қамақгағы баспашыны әкелди.

Булар сөйтип тарқастьшар сол жерден,
Пирлепес ойлады Өтеш батырдан,
Жуўап сорап қайта ғойса қыялы,
Айтыўға қысынар оқга-шоқ бирден.

Қоцырат ҳәкими «Бала бий» отыр,
Бир қапталда бирге бул Өтеш батыр,
Төре қазы жуўап алар Араздан,
Басқалар Араздыц қасында тик тур.

Өтештиц қасына жақынлап келди,
Пирлепестиц сөзи барлығын билди,
«Не гәп?» деди Пирлепеске ол Өтеш,
Пирлепес не дерин билмей иркилди.

Араз Ярылқапты жаманлап айтар,
Анаў-мынаў деп өзин ақпап айтар,
«Урыныц изи қуўыс» деген гәп бар,
Арасында өтирикке жьшап та айтар.
Өтеш саўал берди тигилип қарап,
Өтеш айбатынан қорқар қалтырап,
Өтештиц сондағы берген саўалы:
— Қашан Жолдас болды саған Ярылқап?
Бул жүрис сизлерге пайдалы шығар,
Пайдасы болмаса келип нециз бар,
Сизлердиц де биреў үйиц таласа,
Қандай көрер едиц сол ўақга, егер?
Ярьшқаптан сен көресец келгениц,
Бәрше бәле ишинде тур билгениц,

Иркилип турса да сөйледи сөзин,
— Өтеш аға, — деди басынқырап өзин,
— Бизлер қайта берсек Ерлепес пенен,
Кемпир-ғарры жолға тигип тур көзин.
Бизлер бармағанша парахат жатпас,
Күни батып, түнде ҳеш тацы атпас,
Жольщ түссе өзиц барып кетерсиз,
Ырза болыў ушын анаў Өтемис.
— Жақсы, — деди Өтеш, — сиз кете бериц,
Иркилмей ғаррьшар алдына барыц,
Өзиндики енди, қашып та жүрме,
Алып беремен мен ол сәўер ярын.
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Ерлепес қызарып бир күлип қойды,
— Быйыл гүзек өткеремиз қыз тойды,
Соныц ушын таярлыққа кирисиц,
Көндиремиз барып Өтемис байды, —

Дәрья арйасында Бөршиге шекем,
Дәўқара жақлардыц бәршеси, бәлким,
Күн шығары Төрткүл, Ш ааббаз қала,
Өтештиц даўрығын айтысар ҳәр ким.

Деди Өтеш еки жигитке қарап,
Жигитлер Өтештен жуўапты сорап,
Атларына минип екеўи сол күн,
Жицишке бойына әйледи талап.

Қанлыкөлдей елдиц алыс тарийхы,
Бирақ заманныц көп заманнан парқы,
Ол ўақтағы дәстүр менен ал ҳәзир,
Айырмашылық көп, басқаша халқы.

Ж ицишке бойына айдады атын,
Тулпар дойнағына жол деген татым,
Екеўине қыйын бир атта кетиў,
Атгы шаўып барар жаздырмай пәтин.

Себеби, ол ўақта Қанлыкөллилер,
Бөз қайерде, товар атын ким билер,
Ҳәзир мине «мая-сатын» басқа да,
Ҳәр түрли товарлар аўылға келер,

Келсе ағайини үйинде екен,
Сораса атыны «минип кет» деген,
Әне сондай қылып еки ағайин,
Сол күни кешлетип үйине жеткен.

Бул товарды саўдагерлер келтирер,
Еки баҳасына сатады олар,
Халық оныц баҳасыны билмейди,
Байлар, пулы барлар айтқанына алар.

Келген күни түнде Ерлепес барды,
Гүлзийба да Ерлепестен хабарлы,
Тәмедар қыз түнде далаға шықгы,
Ерлепести көрди, сағынған ярды.

Айтсац неше түрли-түрли өзгерис,
Биреўи оцына, биреўи терис,
Ол ўақга Қанлыкөл адамларында,
Белгили мәкан жоқ, белгили қоныс.

Қушақлап баўырына басты Ерлепес,
«Қойса» деген шығар еди назлы сес,
Бирақ та жигитке тығылар өзи,
Бир-биринен сирә ажралар емес...

Ҳәзир ондай емес, қоныс жайы бар,
Ел басшы, молла, ийш ан, байы бар,
«Жаца қала» Қанлыкөлдиц орайы,
Қаласы бар, даласы бар, сайы бар.

IX бөлим
Өтеш өз үйинде бираз күн болды,
Инилери, ҳаялы ҳайран калды,
Бурын үш күн үйинде болмас еди,
Қыдырып келерди дөгерек елди.
Жаца қала салыныўы қы зық та,
Қутлымурат өзи басшы бирақ та,
Өтеш те хабардар, еситип те жүр,
Адам жыйнар барып-келип жән-жаққа.
Қутлымурат болса ол жайға басшы,
Өтешти сыйлайды барлық ел иши.
Қоцыраттан тартып Хожелигеше,
Бәршеси Өтештиц абройы күши.
Өтешти билмейжақ ел жоқ кублада,
Өтеш десе таныр ҳаял-бала да,
Үстүрт жақга қой-мал баққан падашы,
Өтешти таныйды жүрген далада,
Өзин көрмесе де атын еситкен.
Өтеш деп ҳаўаза ж ән-жаққа кеткен,
Халыққа жаралған себеп халық ушын.
Елдиц арасында көп ислер еткен.

Буннан Хийўа ханы да ол хабардар,
Тыцшылары өрден-ыққа шабарлар,
Илажы болмаған салдырмаслыққа,
Өтеш батыр болғаннан соц ҳүкимдар.
Хан әмелдарына басқа не қылсын,
Ж ай салғанда Өтеш ойын не билсин,
«Ханнан келген әмелдармыз» десе де,
Демеди оларға «сен нетип жүрсец».
Олар да батынып бир сөз айталмай,
Хан буйрығын питкизип я қайталмай,
Ары жүрди, бери жүрди әмедцар,
Өтеш батырдан ол жуўап алалмай.
Бир күни әмедцар беглербегиге,
Кутлымурат бегде бардай кеги де,
Кутлымурат үйи, Өтеш ж оқ еди,
Жақсы болды Өтеш батыр жоғы да.
Егер Өтеш болса не қылар еди,
Отырғанлар бул жағын билер еди,
Хасанали сондай есирип сөйлер,
«Қызбац тақсыр» дейип бег күлер еди.
Хасанали бегдиц ойын билмести,
Булар үндемесе ол қорықгы дерди,
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Қутлымурат сн сонында болмады,
Келер-кетер сөзлерден айтып берди.
Булар ортасында болды көп гәплер,
Хасанали өз сөзинде сондай дер:
— Сизлер уллы ханды көзге илместен,
Уллы патша билсе гүнанды егер.
Алды менен сизге Кутлымурат бег,
Пашша жаза берер өзгенеце тек,
Жайды салыў ушын Хийўаға барып,
Әўел уллы ханды көрмегиц керек.
Ертен бир күн мен Хийўаға қайтаман,
Мынаў ислерицниц бәрин айтаман,
Беглербеги, мынаў отырған беглер,
Ҳеш бирин бул ушын қалмайсац аман.
Сизлердиц басқа да бираз исин бар,
Ханнан басқа ким исенген кисиц бар,
Бәршесин мен көрип ҳәм билип жүрмен,
Өз алдына хан болыўға бәсиц бар,
Менмен Қанлыкөлдин бүгинги ханы,
Мен келгеннен билип алмадын оны,
Усы бүгингеше танымай жүрген,
Танытып қояман өзиме сени!
Мен келгеннен билдиргенмен өзимди,
Өтеш болса тындамады сөзимди,
Көрсетемен мен сизлерге күшимди,
«Хатыныц ден белден болған қызымды».
Өтеш ҳәддинен асып кетипти,
Қанлыкөлге өзин султан етипти,
Бул аўҳалды уллы патша еситкен,
Патша сарайына бул сөз жетипти.
Халыққа рухсатсыз салық салыпсыз,
Үй басынан бир адамнан алыпсыз,
Жыйнағанды бериў керек патшаға,
Сизлер айыпкерсиз, сизлер парықсыз.
Бирақ, патша көп айыбынды кешти,
Сизлердиц ойларыц, мақсетиц пушты,
Бәринди патшаға жазалатаман,
Керек десец, астыраман Өтешти.
— Хасанали, — деди Кутлымурат турып,
— Хасанали, көп сөйледин кутырып.
Биз сизге жаманлық қьшмадық, тақсыр,
Неге бизди қорқытасан лап урып?!
Айтқаныц ол ойлағанындай емес,
Жай салсақ биз оған рухсат керекмес,
Себеби, бос жатқан тоғайдьщ иши,
Султан да бул ушын ҳеш нәрсе демес.

Халыққа көп салық салыпсац, дейсец,
Ҳәр үйден бир адам алыпсац, дейсец,
Жыйнағанды бериў керек патшаға,
Бермей өзиц алып қалыпсац, дейсец.
Бул сөзлериц бизге бәршеси жалған,
Халықган ҳеш нәрсе, ҳеш ким жоқ алған
Халық өзи келди көмекке бизге,
Сөйтип халық усы қорғанды салған.
Қорған халық ушын пайдалы бир жай,
Быйыл салып питкермекши ҳайнақай,
Сырткьг орай үш пақсадан аспақга,
Бирақ, халық кецейтпекши бир талай.
Жайды баслап салған ол Өтеш емес,
Өтеш жай қасына бир күн де келмес,
Халықган да сорап көрсе болады,
Халық Өтешти «айыплысан» дей алмас,
Бирақ еситпесин Өтеш бул сөзди,
Ол еситсе аман жибермес сизди,
Өтеш ушьш ҳеш ис келмесе қолыцнан,
Буныц арасына қоспаныз «қызды».
Сол түн сондай ерегисли түн болды,
Хасанали енди үндемей қалды,
Айтылған соцғы сөз тәсир қылды ма,
Жән-жағына әсте нәзерин салды.
Хасанали ойлар: шынын айтайын,
Билдирместен кеширим сорап қайтайын,
Ырас мынаў гәпти Өтеш еситсе,
Дәрҳал өлтиреди, өлиўим тайын.
«Ер елеўсиз болмас» деген өткенлер,
Анқаў болып, игуғыл болып кетпендер,
Жақсьшық шықпаған басынан өткен,
Нақьш қылып айтар тәўбе еткенлер.
«Батыр анқаў, ер гөдек» деп те айтар,
Бундай неше-неше нақьш-мақал бар.
Хасанали кусаған бул ҳийлекер,
Ацқаў кисилерди алдаўға таяр.
Сөз куўыспай кетти, бирақ изи бар,
Сол жағына берип өтиц итибар,
Кутлымурат үйиндеги болған сөз,
Сол жердеги бир кисини куўантар.
Ол адам да Өтеш батыр дайысы,
Хасанали менен болды қатнасы,
Буннан бир жыл бурын ҳәким келгенде,
Танысып та еди берип бир «қонақ асы».
Хасанали келсе сол үйге келер,
Қанлыкөл жағдайын ол айтып берер,
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Өмирзак Хасанныц ҳәр бир сөзине,
Исенер ҳәм соныц сөзине ерер.
Өмирзак Өтештиц жақын дайысы,
Өмирзақтыц Өтештен көп өкпеси,
Бир себеплер менен өкпелер еди,
Күннен-күнге күшейер еди даўасы.
Өмирзақ Өтешти табалар бәрҳә,
Айтар Хасаналиге сүйенип арқа,
Хасанали хошаметлеп қоярды,
Өйтемен-бүйтемен деп алдап жорта.
Соған бул Өмирзақ исенер еди,
Жай туўралы Өмирзак хабар берди,
«Өтеш салық салып халықган алды,
Бермесе аттырып жиберер» деди.
Хасанали «ақмақ» дерди ишинен,
Бирақ айрылмаўды ойлар «күшинен»,
Келгенде Қанлыкөл сырын билмеге,
Пайдалансам болды, не кетер меннен.
Өмирзақ Өтештен өкпелеў жөни,
Қысқаша баянлап кетейик соны,
Өтеш батыр еситти бир хабарды,
Өзи де ашыўлы отырған күни.
Өмирзақгыц еки улы бар еди,
Бирин Мырза, бирин Ырза дер еди,
Үлкени Мырзасы ер жеткен жигит,
Аўлында бир қызға интизар еди.
Ол қыз сүймес еди бирақ Мырзаны,
Мырза түнде қасына алып Ырзаны,
Қыздьщ үй-ишини бүлдирген еди,
Өтешке билдирди бир киси соны.
Өмирзақ та арқа берип Өтешке,
Түпирип қоярды көкирекке-төске,
Анаў-мынаў киси сөзин тындамас,
Сондай гәрдийерди дем толып ишке.
Сондай болып жүрсе де бул исинип,
Өтеш еситкен соц ашыўға минип,
Өмирзаққа көпшиликтин ишинде,
— Неге қутырасац, кимге исенип?
Мырзанды, Ырзанды, өзинди қосып,
Екинши ислесец көзинди осып,
Сизлерди «ақ үйли» етемен, — деди, —
Керек десец аяқ-қолынды кесип.
Кимди сен ойнайсац ҳәдцицнен асып,
Журтты, адамларды аяққа басып,
Кимсен өзиц, не себептен сөйтесец,
Болар саған тезде «үш ағаш» нәсип

Саған қыз бермейди мынаў туўған ел,
Мен саў болсам, саған қыз жоқ, соны бил,
Бир тийинге алмайман ким болсац да,
Сениц дайы болғаныц маған бир пул.
Көпшилик ишинде айтылды бул сөз,
Бул гәплер тарқады барлық елге тез,
Басқа бир жигитке турмысқа шыкты
Мырза сүйип жүрген бул баяғы қыз.
Ғаўасат сол күннен басланып кетти,
Соннан берли арадан бир жыл өтти,
Хасанали үйине барған пайытта,
Өтеш берген хорлықты баян етти.
Қутлымурат беглербеги үйинде,
Хасанали сөйледи сөз жайында,
Өмирзақ та отыр еди еситип,
Өтешти женгендей болды ойында.
Хасанали Өмирзақ пенен бир келген,
Өтештин, аўылда жоқлығын билген,

«Қонак асты» жәнжел менен жедилер,
Жеп болғансон бәрше қайтыўға турған.
Хасанали жатпады бек үйинде,
Жаман пикир болғаннан соц мийинде,
Не де болса, сыртырақта жатайын,
Өтеш келсе маған мушы түйилген.
Бул ўақыя Өтеш жоқ ўақга болған,
Өтеш келген күнлер ол кетип қалған,
Өтеш Қоцыраттан кайтып келген соц,
Үйинен шықпастан бираз дем алған.
Қутлымурат бек те туралмас үйде,
Журт кыдырып жүрип излейди пайда,
Хожелиге кетер я басқа жаққа,
Иркилип қалмастан бир барған жайда.
Ондай ўақытта Нийетулла хожайын,
Жайдыц салыныўын, оныц ҳал-жайын,
Басқарады және өзи де уста,
Өзи қояр еди пақса ылайын.
Өтеш болса келди Қоцыратқа барып,
Кищкене иниси Зийнешти көрип,
Жайдыц салыныўы, жағдайын сорап,
Билип алды өз үйинде отырып.
Зийнеш болған аўҳалды айтып берди,
«Бәрше жай желиси жақсы, аға» дерди,
Жаца қала менен Өтештиц үйи,
Он еки шақырым шамасы барды.
Жайдыц басы жақсы, үлкен қосы бар,
Ислеп жатқан жүзге жақын киси бар,
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Күн батары арқа жағында адам,
Күн шығары, қубла жақтьщ босы бар,
Еки жақга түнде адам болмайды,
Еки жағы мегзетеди ол тойды,
Биреў қосық айтса, биреў саз шертер,
Биреўлер аўқатқа сояды қойды.
Төрт-бес жерге ойып отын қалаған,
От жалыны дөгерегин жалаған,
Ҳәмме жер жап-жарық, от сирә өшпес,
Тац қаларлық оған сырттан қараған.
Ж айдыц басына да Өтеш келмеди,
Кутлымурат беглербегин көрмеди,
Өтти мине бир айлардыц шамасы,
Көргенлери ой түбине төрледи.
Төреш қала басына барып қайтты,
Курылыс аўҳалы Өтешке жетти,
«Нийетулла атам сорады сизди»,
Деген соц Өтеш те сол жаққа кетти.
Барды жайдыц басына уллы сәскеде,
Жумыс қызып атқан еди бул жақга,
Биреў ылай тасып, бири жер қазып,
Бир нешшелер тақлап жайға атпақга.
Нешелер пақсаға ылайды қояр,
Нешелер пақсаны бел менен жонар,
Өтеш келип Нийетулланыц қасына,
— Ҳарма, ата! Мен ислеўге не ис бар?
Күлип Өтеш Нийетуллаға қарап,
Сәлемлесип, саў-саламат ҳал сорап,
Жай пақсасы үстинде Нийетулла,
Пақсаны тегислер кепшени орап.
Өтеш Нийетулланы жақсы көрер,
Бир-бирине сондай жақсы исенер,
Нийетулла айтса керек нәрсесин,
Өтеш қолынан келгенше питкерер.
Өтеш аралады жайдыц ишини,
Көрди, сәлемлести үлкен-кишини,
Ж ай иш ин аралап кублаға шықгы,
Көрди атлы киятырған төрт-бес кисини.
Оларға итибар бермеди көрип,
Күн шығарға қарап баратыр желип,
Күн шығар мүйешке шықты да Өтеш,
Қарады дийўалға жағалай берип.
Ж айдыц бул қапталы жақсы шығыпты,
Еки-үш жерден ылай жерге ығыпты,
Түскен ылайларды жыйнап бир жерге,
Ж ақсылап тегислеп такдап қойыпты.

Нийетулла түсип келди пақсадан,
Ислеп журген көмекш иге кусаған,
Еки қолы менен көрисип Өтеш,
Қайта сәлем берди жақынлап оған.
Күн шығар қапталдан екеўи бирге,
Тоқгап қарап барар еди ҳәр жерге,
Күн шығар есикке жаца барғанда,
Биреў келди бети сорғалап терге.
— Өтеш аға, төрт-бес атлылар келди,
Ж ыйнамақга ислеп атырған белди,
Төреш олар менен урысып атыр,
Тез жүрмесец жудә шатақ боп қалды.
Өтеш ғырлап турған изине қайтты,
Ол келген кисилер жанына жетти,
Төреш те оларға сиясат қылар,
Сол арада Өтеш өзин көрсетти.
Бирақ Өтеш қызбады, барды әсте.
Атлылар да аттан түсип тур пәсте,
Өтешти көрген соц кейин шегинди,
Жумыс тоқгап қалған ол тумлы-туста.
— Не гәп? — деди жеркип жақынлап келип,
Келгенлер сол мәҳәл Өтешти билип,
Хасанали шығарды бир қағазды,
— Хан ҳүкими, — деди сәл-пәл иркилип.
— Оқы, — деди көзи сондай аларып,
Хасанали оқыр ҳаўаз шығарып,
— Ҳүким қыламанким Хасаналиге,
Қанлыкөлге ҳәким қылдым мүнәсип.
Ҳ әкимнен рухсатсыз жайды салыўшы,
Соннан рухсатсыз салық алыўшы,
Жуўапкер есаплап ҳүким қыламан,
Дарға асыладур кесент қылыўшы.
Кутлымурат беглербеги, Өтешин,
Қанлыкөлдиц ықгияры ел-ишин,
Тәртиплеўди Хасанали төреге,
Тапсыраман ҳәким болғаны ушын.
Ҳүкимнен бас тартқан кимде-ким болса,
Хақы бар не қылса, қасасты алса,
Ҳүкими қаттыйдыр Хийўа султаны,
Гүналыны асса, я сойып шалса.
— М ине, бежермесликке ҳақыцыз жокдур,
Уллы патша ҳүкими шәриятта ҳакдур,
Ҳүкимге ийилип мойын иймеклик,
Пухаралар ушын ўажып ҳәм бакдур.
— Маған бер, көрейин, — деди ол Өтеш,
Бермеўге төреде илаж болмай ҳеш,
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Өтеш барып қалған еди қасына,
Бүклеп еди ол қағазды еки-үш.
Өтештин қолына услатты сол ўақ,
Адам менен толы дөгерек жән-жақ,
Қағазды мылтықгыц ушына илип,
Атып жибергенде даўыс шықгы «тақ».
Оқгыц пәти менен қағаз да ушты,
Сол жердеги барып бир суўға түсти,
— Айтып бар исенген Хийўа ханыца!
Халық көрип, алғыслайды Өтешти.
— Жумысқа, жигитлер, жумысқа, — деди,
Төреш ол баллардыц қасында еди,
Адамларға алыц деди беллерди,
Беллерин адамлар қолына берди.
Адамлар да кетти исли-исине,
Өтеш келип Хасанали тусына,
Ашыў менен бир шаншылып қарады,
Қорқып кетти, көзи түсти жүзине.
Сарбазлар да қорыққанлығын жасырып,
— Айтамыз исинди султанға барып,
Не ҳақыц бар, патша хатын қорлаўға? —
Деди, Хасанали ол да тасынып.
Өтеш тутгы Хасанныц жағасынан,
Телпегин де алып зынды басынан,
Хасанали қасындағы төрт адам,
Жәрдем сөзин еситер ағасынан.
Сарбазлар Өтешке жақынлап келди,
Өтеш те булардыц ыцғайын билди,
Хасаналини бир урып жықты да,
Үстине сарбазды гүдилей берди.
Төртеўин де басты Хасан үстине,
Төреш келип сол ўаклары дәстине,
Сарбазлардыц бар қуралын алады,
Қолын таўлар, басын түрип астына.
Төреш алмак болды кийимин шешип,
Сарбазлар қорқады жанынан кешип,
Нийетулла келип ажыратпақ болды,
Тиймец деди, еғщи араға түсип.
Өзлерин «ҳәким» деп келген сарбазлар,
Өтештиц астында жаўдырар көзлер,
Жалынбаққа қарадылар зар жылап,
«Қойдық, индемедик, не десец сизлер».
Нийетулла түскеннен соц араға,
Қолыны жаздырды тутқан жағаға,
Сарбазлар орнынан түргелди бәри,
Үсти былғаныпты күйген қоғаға.

Өтеш те Төрешти тоқтатгы зорға,
Жүдә азар берди Төреш оларға,
Нәрсе қоймай қурал-жарағын алды,
Шыдамады бул хорлыққа, азарға.
Атларын да шешип айдап жиберди,
«Атларға тиймендер, ағалар» дерди.
Қутлымурат жетип келди сол ўақга,
Хасанали ҳәм сарбазларды көрди.
Хасанали Қутлымуратты көрди,
Көргеннен отырған орнынан турды,
Қутлымурат бекке сыясат қылып,
Хасанали күйип-жанып қутырды.
— Биз мынаў Өтешке ҳүкимди айтсақ,
Ханныц ҳүкимини биз оқьгп берсек,
Мьштықтьщ аўзына салып атқанын,
Биз ханға айтамыз Хийўаға барсақ.
Ханньщ «пәтегин» де қабыл алмады,
Бизиц сөзимизге қулақ салмады,
Курал-жаракдарды оны талады,
Атты алды, бизде хеш зат қалмады.
Өтешти, өзинди алдырып ханға,
Жаза бериледи Өтешке, саған,
Қанша азар берсец ҳәзир беребер,
Қолыцнан келгенин ислей бер маған.
Өтеш булар сөзин тындап турмады,
Жайды көриў ушын ишке киреди,
Қутлымурат адамларды шақырып,
Сарбазлардыц атын тутып береди.
Хасанали менен сөйлести жайлап,
Бул истин ақьгрын, келешекти ойлап,
— Мен жоқ едим, егер өзим болғанда,
Күтерем сизлерди қатырып сыйлап.
Уллы патшаға мен тәзим қьшаман,
Султан ҳүкими ҳақ, жақсы билемен,
Хасанали, көпти көрген адамсыз,
Жаксьт емес ашыўланған сен хәммен,
Ислеп жатқан адамларда не гәп бар,
Маған айтсац бойма ханнан не хабар,
М ениц орынлаўға қолымнан келер,
Сол жағына бермепсиз дә итибар.
Халықга не гүна, буйырсац келер,
Елге басшы болған сизлер ҳәм бизлер,
Ж әнжел неге керек, бәри болады,
Ҳәлек болыпсыз дә сиз ҳәм сарбазлар.
Тақсыр, өзиц сондай ақыллы едиц,
Баяғы келгенде баслай бер дедиц,
www.ziyouz.com kutubxonasi

Саған арқа берер едим жан достым,
Ишинде бирден-бир Хорезм елдин.

Жай ишине не қылса да болады,
Не ислесе бәрше ис қолайлы болар.

Сенин себебиннен жайды басладым,
Саған дослығымды берик усладым,
Хийўа хан алдында сени бар дейип,
Бәрше ўақыт мен кеўлимди хошладым.

Қолайлы Өтештиц сәрдар өзине белли,
Беллиси бул жайға көп Қанлыкөлли,
Кирип мәкан қьшса суўы да тайын,
Сыртқа шығып жүрмес ол жекке қоллы.

Хасанали тандайына тигилип қалды,
«Саған арқа берер едим» деген соц,
Арман-берман барып келип қозғалды,
Өзиниц дәртлерин биреў жеген соц.

Керек нәрсе ушын белгилеп жай қойды,
Ҳәр жағынан ойлап салмақта жайды,
Бәршесин ўақгында питкизип барар,
Ж ай менен тец питкиземиз биз,-дейди.

«Ағайиннен сени артық көрердим,
Ақыллы едиц ғой арқа берсрдим»,
Дегеннен соц Хасан өзгергенди тез,
К,айтадан бой тиклеп көзи елерди.

Ж аца қала қалыц тоғай арасы,
Бирақ жайдыц дөгерек айналасы,
Тереги шабьшған жүз аршын келер,
Ж ай менен ол тогайлыктын ортасы.

«Ҳәкисти марапат, ешекти хар-хар
өлтиреди» деген сондай нақьш бар,
Хасанды хошаметлеп сондай деди:
— Сөйлесемиз, аўыл жаққа жүр сәрдар.

Қубла жағы жақын «Мамый майданы»,
Жоқарьща айтып өткенбиз оны,
Күн батары да сийреклеў тоғай,
Күн шығары қалын, тоғайдыц кәни.

Хошаметке ҳәммесин де көндирип,
Алып кетти атларына миндирип,
— Нийетулла! Өтеш пенен бар, — деди,
Үйине ол кеткенлигин билдирип.

Аркасында тоғай, дәрьясы да бар,
Тоғай жолларыныц арасы да тар,
Егер қыс айларда жүрмекши болсан,
Жолларды жоқ қьшып жиберерди қар.

Булар кете берди, Өтешлер қалды,
Өтеш жай ишине нәзерин салды,
Жайдыц ишин өлшеп шығып адымлап,
Бөлек-бөлек неше бөлмеге бөлди.

Себеби, адамлар аз
Тоғай ишиндеги аз
Соны билген Өтеш
Жолды кецейтиўди

Қубласында арқасында дәрўаза,
Ж айдыц иши-сырты бир шөп жоқ, таза.
Төрт мүйеште жүдә үлкен гүцгире,
Көрик берер жайға сондай пәкизе.

Кимге отын керек болса алдырды,
Жолдыц еки шетин, отынлы жерди,
Тоғайға жолларға бажбанлар қойды,
Олар жолдыц шетин кецейтер еди,

Ж ай ишинде үлкен-үлкен қоралар,
Қара үй тикпеге айўанша да бар,
Бул жайдыц иш ини он танап дейди,
Ҳәр жерде көринер ьшай өрелер.

Баяғыдай емес, жол да кецейди.
Бираз жерден көресен жана жайды,
«Жаца қала» әне, «биз келдик» дейди,
Өтеш жайдыц барлық кемисин көрди.

Ш ынында да он танаптан аз емес,
Қоцыратта буған ҳеш жай тец келмес,
Қырык-елиў хожалык сьшр ишине,
Питип келер жайды Өтеш көрип мәс.

Нийетулла оған кецесин берди,
Ж ец менен сыпырып мандайда терди,
Бәрш е исти питкерген соц кешқурын,
— Енди аўыл жаққа кетейик, — дерди.

Төрт мүйеште топдыц орны ойылды,
Айқас-уйқас кесе тесик қойылды,
Үш пақсадан ол тесиклер тесилген,
«Мылтық атыў мерген тесик» дейилди.

Өтеш те қайтыўды ойлап жүр еди,
— Ж ақсы аға, онда қайтайық, — дерди,
Сөйтип Нийетулла Өтеш екеўи,
Қутлымурат бегдиц үйине келди.

Ж айдыц тырнағына қамыс қойылған,
Дийўалларға ағаш қойып ийилген,
Атларды байлаўға сондай қолайлы,
Билмеген сорайды, қазык дер билген.

Хасанали сарбазлар да бар екен.
Зыяпат қьшмақта буларға үлкен,
Нийетулла менен Өтеш те барды,
Аўылдан да бираз үлкенлер келген.

Еки жерде жай ишинде кудық бар,
«Тас қудық» қылыў да Өтеш ойы бар,

Нийетулла Өтешке жолда айтқан,
Өтеш те жақсы деп ырайдан қайтқан,
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жүрер жолдан,
сийрек елден,
өзинше ойлар,
келгенше қолдан.

Өтеш Хасанали қасына барды,
Хасан ойлар «меннен қорқып келатқан»,

Сырттан келген басшылардыц удайы,
Сол ғошшыдан әбден кеўили толар.

Еки жылдай болды, Өтеш батырға,
Жарағын қалдырмас ийнинде бәрҳа,
Үйге киргенде де мылтық қолында,
Қылышы қапталда, отырды төрге,

Сен соны узақтан ойламапсан ҳеш,
Жәнжел шығарған сон өкингениц кеш,
Жай басында егер де мен болмасам,
Сөйлесец боларды, жер екен Өтеш.

Соннан бир жағы қорқар қонақлар,
Жаман сөз айтыспас, өзини сакдар.
Хасанали сөз баслады ортадан,
Сөзинде ол өзин сонындай ақлар.

Жай жөнинде Өтеште ҳеш гүна жоқ,
Мен шақырсам барып кетер соған тек,
Болмаса ол жайдьщ қасына бармас,

— Билмедим, султанға ким хабар қылған,
Мен барсам, қашанлар хан өзи билген,
Мени султан сондай азапқа қойды, —
Деп Хасан сөзинде сөйледи жалған.

Е1е ис болса маған айтыўын керек.
Хасанали ҳеш бир нәрсе демеди,
Ишинен өзинше ойланар еди,
«Хан алдына барағойсам көрермен»,
Өзинше-өзине усындай дерди.

Ханнын бунын ушын неси кетипти,
Арзын тындап, арзын қабыл етипти,
Төрт сарбазды берди Хасаналиге,
Сол сыясат пенен бул жерге жетипти.

Бүгин түн жәнжелсиз өтти усьшай,
Басқа да талай сөз айтылды талай,
Тац атты, азанда шайларын ишип,
Кетти сарбаз Хасан Хийўаға қарай.

Келгенде Өтешти қорқар деп Төре,
Хан берген пәтекти қылғанды өре,
Келген еди Қанлыкөлге пәт пенен,
Жолбарыстай айбатланып өкире.

Өтеш, Қутлымурат булар да кетти,
Үшеўи атланып қалаға жетти,
Дөгерек-дашларға көз таслап қарап,
Қаланьщ ишинде мәсләҳәт етти.

Ол айтқаны болмас, айбаты қайтты,
Өтештин алдында жақсы сөз айтты,
Өтеш үндемесген тындайды сөзин,
Хасанали сөзди сондай молайтты.

Өтеш, өзин жай басында тур, деди,
Қаланы тез питкермек керек, деди,
Мине Хасанали жағдайын көрдиц,
Саған да, маған да көп азар берди.

— Менин үйренискен көп жылғы жерим,
Бар дердим, бул жерге Өтештей ерим,
Адамлары таныс, даласы таныс,
Мени сыйлар деймен ҳәм хызметкерим.

Хасанали кеткен менен жарасып,
Және де келеди ҳәддинен асып,
Адамларды көбейтейик екеўимиз,
Гүз де келип қалды ол жақынласып.

Өзим айттым, салып алсын жай, дедим,
Белгили жай болар хайнахай, дедим,
Жай салыўға күши жетер елиниц,
Адамлары жақсы және бай, дедим.

Шоманайға, Қоцыратқа хабар бер,
Сол жакдардан шакырайық хызметкер,
Бизлер шақырғанда өзлери келсин,
Адам алып сол елдеги әмелдар.

Мен сондай десем де ҳүким алған сон,
Ҳүким пәти менен келип калған соц,
Азырақ та болса таяқ жеп қалдық,
Жақсы болды Қутлымурат келген соц.

Мен өзим де мынаў дөгерек елге,
Хабар жиберемен бар Қанлыкөлге,
Қарыўли кисилер шақыртып алып,
Ислетиўди тапсыраман Тецелге.

Қутлымурат Хасан сөзини бөлди:
— Жыйнаў неге керек, тақсырым, белди,
Басшы бар ғой, айтыў керек басшыға,
Басшы басқарады белгили елди.

Тецелди билесец, жан берер иске,
Жумсап көрдим неше рет егиске,
Нийетулла ҳәм басқалар басқарар,
Аўқат аялмасын кеште де, түсте.

Нийетулла, Өтеш бар ғой ол жерде,
Ханнын ҳүкимин басшыға бер де,
Бирақ пуқараға тиймеўиц керек,
Күтип турыц мени, сөйле мен барда.

Бир айдыц ишинде питкериў керек,
Барлық елге соны жеткериў керек,
Өзлеримиз барып ол басшыларын,
Қылмаса айтқанды өткериў керек.

Елдиц басшысыныц ғошшысы болар,
Биреўи болмаса биреўи қонар,

Өтеш мақул көрип Қутлымурат сөзин,
Шынында жақсы да болмас деп изин,
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Барлық елге хабар қылмақты ойлап,
Турды ол қысыцқырап қос үлкен көзин.
Өтеш батыр егер алартса көзин,
Қарап көриў мүмкин емести жүзин,
Мурты қулағынан серели артық,
Қалыц сондай бадҳайбатлы ҳәм узын.
Мурын танаўына мушыц сыйғыдай,
Сыртқы келбети де келискен сондай,
Мойны геўде менен тутасып кеткен,
Ийегинде сақалы бар азғантай.
Еки қабат үстиндеги саўыты,
Балтырға түсип тур етектиц шети,
Көкиректе жарқырайды дуўлыға,
Қара түри және семизлеў бети.

Үшинши күн адам келе баслады,
Қутлымурат бегдиц кеўлин хошлады,
Алып келген дүнья малдыц ҳәммесин,
Бир жерге жыйнады, үйип таслады.
Адам келди және қой менен мал да,
Гүриш майы менен сөк пенен ун да,
Ислеўшилер ислеў қуралы менен,
Ж атып ислемеге келгенлер мунда.
Көрпеси, төсеги, қазан-ошағы,
Дузы-пиязы, бурыш, не керек тағы,
Ҳәммесин де ала келген жигитлер,
Ҳәр үйимниц айрым қасық-табағы.
Зийнеш жетип келди Ш оманай жақтан,
Изинде киятыр кәрўаны тартқан,
Көп зат пенен адам өзлери келди,
Қосқа түсип жатты келип жән-жақган.

Ийнинде отырса адам жайғасар,
Ҳәр ийин арасы бир гезден асар,
Бойы да узынлаў, келискен келбет,
Барлық мүше бир-бирине жарасар.
Батырлық салтанат таққан қуралы,
Қылыш-мылтық, қанжар белинде бәри,
Тасламайды ҳәзир қаяққа барса,
Бираз жыллар болды жанында жәми.
Өтеш усы келбет пенен ҳәзир де,
Бираз ойланып ол сондай пикирде,
Төрешти Қоцырат, Зийнеш Ш оманай,
Жибериўди ойлады ол сол жерде.
Төреш ҳәм Зийнешти шақыртып бери,
Белгиленген жайды билдилер бәри,
Еки күнге келип жетип қалаға,
Маған айтыц, деди қандай хабары.
Ш ортан көл жакқа да кетти бир адам,
Жәрдем ушын адам соратып одан,
— Ораз қазы қараўыныц жигитин,
Баслап келсин, барып айтыц Еламан.
Ш ортан көлде барып айтыц Өтемис,
Анаў-мынаў айтқан силтеўи өтпес,
Он, он бес қой басқа қарежет келсин,
Соны алып Пирлепес ҳәм Ерлепес.

Кешке жақын келди Қаратерец жақган,
Қутлымурат шығып көрди шарбақган,
Булар да көп нәрсе менен келипти,
Адам көринеди ҳәр шацарақган.
, ^7 Г \
Аўқат ушын маллар бир пада болды,
Ун менен гүришке бир төле толды,
Ҳәр қостыц өзинде затлары айрым,
Адамлар да көп нәрсе менен келди.
Төртинши күн түс қайта болған ўақга,
Сести еситилди Төрешлер жақтан,
Қөп заманнан берли болмаған бундай,
Ылғый көмекшилер жыйынға аққан.
Қутлымурат барлық адамды топлап,
Адамныц санларын алты жүзге шакдап,
— Сизлерден тилегим, мақсетим дослар,
Кеўилге толып тур ыкдасты бакдап.
Усы жайды баслаған едик бизлер,
Сизлер буны питкериўге медеткер,
Бул жай ушын жәнжелимиз көбирек,
Жайды тез питкериў сизлерден тилек,

Ж ициш ке бойына бир адам кетти,
Дәўлетяр ағаға ҳәм хабар етти,
Түсиндирип хабаршыға тапсырды,
Хабарда жағдайды толы қ көрсетти.

Ағайин-туўысқан усы сизлерди,
Көмекке шақырттық үмит үзбедик.
Соныц ушын жанбазлық кылыцлар бизге,
Көптен-көп рахмет айтайық сизге,
Баслап едик, питкерип ш ықсақ жайды,
Той-тамаша қылсақ ишинде гүзге.

Қутлымурат беглербеги өз елин,
Шақыртты, жыйнады елиниц бәрин,
Қасындағы әмелдарман деп жүрген,
Тарқатты ж ән-ж аққа бар хызметкерин.

Қутлымурат қысқа сөзин сөйледи,
Еламан, Пирлепес олар да келди,
Ерлепес те келген, Мурат ҳәм Арзыў,
Булар да ҳәр иске басшылық парызы.
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Бул исти баслады қызғын пәт пенен,
Жыйналған жән-жактан, күш-қуўат пенен,
Бөлип алды ҳәр қайсы бир жумысты,
Бәрше бирге болып ел-елат пенен.
Бир кун болып ертенине арыз етти,
Кутлымурат бегдиц алдынан өтти,
Келген әмелдарлар жуўабын алып,
Ертенине аўылларына кетти.
Ҳеш кайда кетпеди, Өтеш те жүрди,
Жумыстьщ бағдарын, барысын көрди,
Көп жыйын ишинде ҳәр түрли киси бар,
Жаманларын ол тәртипке шақырды.
Кудыққа қара тас алдырды таўдан,
Қамыс келди көбирек үш мыц баўдан,
Қудыққа тас, қамыс жай бастырыўға,
Көп куўанды Өтеш буны көриўден.
Қанша ақ тереклер келтирди сырттан,
Тоғайдан шабылды, жыйналды журттан,
Кептирилип үйип жыйнап қойыпты,
Питкен жайды бастырып барар шеттен.
Он күнниц ишинде жай сырты питти,
Енди барлық адам ишине өтти,
Ишинде бөлинди барлық адамға,
Арбалар шүй-шүйге қағысып жатты.
Жүз-елиўден артық бар еди арба,
Қосылған ат-өгиз күшли оларға,
Ылайды қәндектен толтырып қайтар,
Өгиз-атлар тартар арбаны зорға.
Шоманай, Қоцырат бийлери келди,
Қаланы көрдилер, жағдайын билди,
«Бәрекелла, ақьшьщызға биз қайыл»,
Деп беглер-бегине хошамет қылды.
Мине, соннан берли өткен он күнде,
Жүдә көп өзгерис болғанды бунда,
Адамлар да кетиўге дым асығады,
Бир нешелер ислер уйықламай түнде.
Себеби, ислери белгили бөлим,
Питкерсе тезирек қайтыўы мәлим,
Соны да ойласып көп жигит бирге,
Иследи түнде де, болмады тыным.
Еламан басшы отыздайын жигитке,
Өзи де ислеп жүр шықпастан шетке,
Исте де баскаға өрнек көрсетги,
Жалкаўдын айыбын айтады бетке.
— Бир ағайин, бир туўысқан өзимиз,
Сондай екен, болмас аўыр сөзимиз,

Еәп кыскасы, ўазыйпаны питкизип,
Журт алдында айдын болсын жүзимиз,
Булар иси жайға ьшай таярлаў,
Жигитлер ишинде болмады жалкаў,
Истиц жанбасына тигилген отаў,
Қутлымурат, Өтеш те ыразы соннан.
— Ҳарман азаматлар! Ҳармандар! — деди,
Өтеш өтип баратырып жанынан,
Өтеш өтип кетип тоқгаған еди,
Изине Еламан жаққа арыдан.
— Еламан, берман кел, — деди даўыслап,
Еламанды Өтеш сыртқа шақырып,
Еламан Өтештиц қасына барды,
Сорайжағын билди ол сәўер ярды.
Бул жерге келгели сөйлесе алмады,
Сөйлесиўге Еламан өзи де зарды.
Қыялыны байқап Өтеш батырдыц,
Ойы толқып кетти, кеўли жацарды.
— Қандай, иним, қыздыц аўҳалы қалай?
Қашан баслаймыз тезде үлкен той?
Хабар да алалмай жумыслар шығып,
Баралмадым сизлер жаққа хайда-хай.
— Аға, сиз кеткели үйде болмадым,
Қыз қасына барыўға жетпейди дадым,
Биреўдиц бир жайын сорап алғандым,
Сонда болмақгаман мен жалғыз, ҳағым.
Бирақ та, мен сырттан көп хабардарман,
Қыздын келди дейди аяғына дәрман,
Кеше-күндиз жүрмен кыздыц ышқьгнда,
Әлбетте, ол маған өлгенше әрман.
Мениц күнелтиўим қыйын ол жерде,
Ораз қазы маған қалған өмирде,
Ҳеш ўақга жақсьшық қылмайды енди,
Өзимше мен келдим сондай пикирге.
Мен оныц дүньясын-малын нетейин,
Бирақ, малсыз маған үйлениў қыйын,
Соны ойланаман, аға, өзимше,
Қьгздыц ықласларын қалай өтейин?
Аўьш жигитлери жәрдем бермекши,
Олар маған ҳәмме ўақга көмекши,
Сондай болса да сора деп еди,
Сизиц пикирди де олар билмекши.
— Иним, ол кыз саған аталған ўақга,
Бәрше оны көрди, билер жән-жақга,
Енди неге оннан қәўип қыласац,
Сениц мойньща түскени «ошақ та».
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Ол қызға ҳеш қандай қальщ болмайды,
Әкеси де сеннен қальщ алмайды,
П әтия қылынды сениц өзице,
Ҳеш ким енди ҳеш нәрсе қылалмайды.

Сол ушын хызметкер керек халыққа,
Биз жыйналып атлар шаўып жән-жаққа,
Сыртқы жаўдан тыныш сақласақ елди,
Душпанды киргизбей қарақалпаққа.

Жақсы түсинемен сениц ҳалынды,
Сенде жоқ екени дүнья-малынды,
Дүнья ушын қайғырмаўыц да керек,
Билесец өзицниц жүрер жолынды.

Әне, сонда болар халық ушын жәрдем,
Халықты сакдасақ сен менен мен ҳәм,
Бәри де халыққа жәрдем бергениц,
Аўызбирлик пенен биз турсақ беккем.

Саған мениц баяғы айтқан сөзим,
Тағы да ойланып қарап көр өзиц,
Жай питкен соц бәрше көшип келемиз,
Сонда көрерсец кемисимизди бизиц.

Жақында Қоцыратқа биз барған едик,
Жаман аўылларды жән-жақга көрдиқ
Баспашыныц туттық бизлер биразын,
Оларға тийисли жазасын бердик.

Той қыламыз Ж ацақала ишинде,
Ярыц менен өмир сүрерсец сен де,
Мине, иним, саған мәсләҳәт усы,
Жигитлерге айтқан пикирди менде.

Жақсы, иним, мақсетимиз болсын ҳақ,
Пирлепес, Ерлепес олар да ортақ,
Бизге көмекши көп, бираз боламыз,
Рус, өзбек, қазақ ҳәм қарақалпақ.

Қәне, өзиц қандай пикирге келдиц?
Енди жас емессец барлығын билдиц,
Ж ыйналып бир жерге биз күшти қосып,
Арын арлаў керек туўылған елдиц.

Қутлымурат беглербеги бай киси,
Бир нешшелер ойлар: Өтештиц иси,
Қутлымурат бегдиц пайдасы ушын, ’
Ислеп жүр ғой, деп те айтар көбиси.

Халық әрман қылар бираз нәрсени,
Бостан-бос жатырған жерлер қаншелли,
Бәржай болар халқымыздыц әрманы,
Бир мақсетке бирлестирсек бәршени.
М ениц де ойымда ж оқ еди бул сөз,
Биреў менен дос болдық биз екеўмиз,
Сол жигит хақылы, сол айтты маған,
Қала салыц усы жерге деди тез.
Мынаў жайды салдым соныц сөзинше,
Аралап еллерди көрди бир неше,
Егер деди, суў әкелип ексециз,
Түрли егин болар, деди, меницше.
Болмаса бул жерди көргеним мениц,
Ойымда ж оқ еди пайдаланыў деген,
Сол рус жигити айтқалы берли,
Соныц мәсләҳәти шықпас кеўлимнен.
Баслап көрмектемен соныц биразын,
Қуўатлап сол айтқан достымныц сөзин,
Бизлер баслап қолымыздан келмесе,
Әлбетте, әўладлар басқарар изин.
Аға, адам қылдыцыз сиз мени оцлап,
Ж ақынлардан берли мағанасын андап, ?
Не десец де, аға, өзиц билесец,
Рәҳәтленемен мен сөзинди тындап.
Өтеш Еламанныц жаўрынан қақты,
Халықгыц ығбалы, елимниц бахты,
Еркинлик күн келип халық бахтына,
Бирлестирсек деймен қарақалпақты.

М ениц жек көргеним бай менен болыс,
Бирақ оны жоқ қылыўға жетпес күш,
Байлар мениц айбатымнан қорқады,
Сөйтип мени дейди «Өтешжан, Өтеш».
Оны жақсы түсинемен мен, бирақ,
Бир нәрсени ойланаман көбирек,
Бек пенен болыслар ханныц адамы,
Солардыц биреўи Қутлымурат бек.
Сол ушын тиккелей қарсы болыўға,
Бизде күш жоқ бир жакдардан алыўға,
Әсте биз жыйналып күшти жәмлесек,
Бийлерге қара күн болар салыўға.
Ҳеш кимге, ҳеш нәрсе айтыўшы болма,
Ҳеш нәрсе ойлама, кеўлице алма,
Сени өзим дейип айтып атырман,
Ж әне де өзицше ойларға талма.
Әне, иним, саған айтпақшы сөзим,
Ярдан қайғы қылма, ярынды өзим,
Тойында мен өзим бас болып турып,
Той ислермен, жүрсем жумылмай көзим.
Өтеш соны айтып кетти жөнине,
Еламан жигитлер келди жанына,
Жигитлер де Еламанға тац қалды,
Келгенде ол ўақгы хош боп куўана.
Жайдыц иси қызар күннен-күн сайын,
Жүзеге асырар мақсетиц ойыц,
Бир ай шамасында қала да питти,
Көпшиликтиц күши менен арқайын.
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Алды менен Еламанды алдырды,
Қаланыц ишинен бир жайын берди,
Қызды гүзек алып бериў мақсети,
Тойды болса жаз өткенге қалдырды.

Адамларға жуўап берди тарқасты,
Өтеш, Пирлепести ҳәм Ерлепести,
Алып келип бирге үшеўи шетте,
Бираз нәрселерди айтып кецести.

Еламанныц жүдә ўақгы хош болды,
Ж ақсы ат, жаў-жарақ бәршесин алды,
Саўыт кийип, жаў-жарағын тағынып,
Батыр айбатына көрген тац қалды.

Жакында тойды да өткермек болып,
Өтештен Пирлепес жуўапты алып,
Ҳәммеси де кетти үйли-үйине,
Ислер беглербеги адамы қалып.

Мийнетге шыныққан Еламан тәни,
Зийнеш болса, жигитлердиц султаны,
Еламан да сондай бахадыр жигит,
Тез билип аларды ол көрсе нени.

Булар да аз емес, еллидей киси,
Жайдыц табылады калған көп иси,
Ишиниц сыбаўы, кемис-кетиги,
Қурьцвды төрт жақга төрт дарўазасы.

Ҳәр түрли өнерди билди тез күнде,
Теци ж оқ күш Еламанныц күшиғще,
Өтеш өзи сынап еди бир күни,
Хаўлықгырды Өтешти де шынында.

Өтеш те ол жайдыц басынан кетти,
Соннан берли мине он күндей өтти,
Кемис-кетик жайдыц ислеў жағдайын,
Қутлымурат бегдиц өзи көрсетти.

Өтештен кем емес, қылыш ойнап жүр,
Көлди жацғыртады урғанда хәр бир.
Ш ынтлап көрди Өтеш қылышты силтеп,
Еламан шаршамас, шаршады батыр.

Жай да таяр болды, кирсе де болар,
Жайды көрген киси ол ҳайран қалар,
Қабат-қабат есик қатар қурылған,
Қеш қандай кемис жоқ, бәршеси таяр.

«Жарайды, жарайды» дерди ишинен,
Ырза болып Еламаннын күшинен,
Қылышты қойды да, гүресип көрди,
Бир-бириниц услап қолы ушынан.

Қутлымурат көшип келе баслады,
Белгиленген жайға затын таслады;
Кутлымурат бегдиц ғошшыныц өзи,
Төрт-бес өжиреден көпке аспады.

Төртеў болды батыр липасын кийген,
Төрт ағайин дейди буларды көрген,
Төртеўи бир форма кийген кийими,
Өтеш батыр сондай форманы бертен.

Еки күн өткен соц Өтеш те келди,
Кутлымурат пенен қоцсылас болды,
Өтеш инилери хәм де баскд да,
Қаланыц ишине ҳәмме жәмленди.

XI бөлим
Есинизде болса керек.
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шыкиады.
Бес атлы бул жердиц адамы емес,
Үш атлы бар және олар қасығвда.

Бир күни азанда Өтеш ойлады,
Арзыў аўылына бармақшы болды,
Бир өзи барыўды еп көрмей Өтеш,
Еламанды жолдас қылып алады.

Хасанали таныс көрди ишиғвде,
Өмирзақ дайысы болар қасығвда,
Өтип барар еди Өтештиц тусынан,
Өтеш көрип хайран болды шынында.

Еламан да минип алды атына,
Ат бели ийилди жигит пәтине,
Өтеш алда, бул изинде баратыр,
Жаца кирген еди тоғай шетине.

Хожелиден қосылғанбекен дайым?
И ш инен ойлады, бар еди уўайым,
Адамлардан еситкен көп сөзи бар,
«Дайыц сени келтиралмай жүр қаиым».

Төрт-бес атлы көринди ол тоғайда,
Өтеш атын бурып, алып оцайға,
Билмекши; не атлы, қайдан келеди.
Кимлер өзи булар, барады қайда?
Турды қалыц тоғайда булар ат үстинде,
Келатқанлар сырын билиў қастында,

«Өтеш батыр өзиц хабардар болғьш,
Дайыц душпан, батыр, сен соны билгил»,
Деген адамлардыц сөзине Өтеш,
Кеўлине келтирмей жүргеғғли пүткил.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Мынаў келисине ойланар ҳ ә зи р ,
Кеўлинен өткенди ҳәр түрли пикир,
Сөйтип турып Еламанға бир қарап,
Өз жолына атын айдады батыр.

Тоқта деп айтыўға ўақыт таппады,
Мылтық атыўға да пурсат болмады.
Еламанды жүдә қайғырды Өтеш,
Енди сөз сөйлеўге ўақыт қалмады.

Қайтармекен деп те ойлар Еламан,
Жоқ қайтпады, кетти алдына таман,
Бираз жерге барып қублаға жүрди,
Тоғай иши жол жоқ, бар жолда жаман.

Себеби, жолбарыс әдисин билер,
Изине қарадьщ, жолбарыс алар.
Сол ушын жолбарыс көрген адам,
Көзин оннан жаздырмай туўры барар.

Қалыц тоғайлықгы аралап барар,
Жаман жол, гей жерге зорға ат сыяр,
Өтеш алда, Еламан ол изинде,
Еламан жән-жаққа бир қарап қояр.

Сол ушын ғалма-ғал қылыўға болмас,
Еламан да билер, изге қарамас,
Еки жүздей адым қалған ўақгында,
Еламанға атты өзин жолбарыс.

Азырақ жүрген соц шықгы шат тоғай,
Соқпақ жол бурылды күн батар қарай,
Қарабарақ, жыцғыл, басқа да майда,
Ҳәр түрли шоқ келер соны аралай.

Жолбарыс атқанда төменге бүкти,
Қылышын жолбарыс бүйирине тықгы,
Белден кушақлады, сындырды белин,
Өтеш дәрҳал сол ўақыт келип жетги.

Тоғай арасынан ушар қырғаўыл,
Тоғайдан келатыр көринбес аўыл,
Бираз жүрди, Өтеш те ҳеш сөйлемес,
Көтериле баслады пәтли даўыл.

Жолбарысқа Өтеш те қылыш суқгы,
Жолбарыстыц қаны жерге атлықгы,
Жолбарыс күшиниц кеткенин билип,
Жолбарысты Еламан жерге жықгы.

Үйден шыққандағы ол епкин самал,
Даўылға айланды тап усы мәҳәл,
Өтеш те тезлетип атын айдайды,
Жайылып жүрген шықгы алдынан көп мал.

Батырлар жолбарыс басыны кести,
Терисин алайық биз сылып, дести,
Еламан пышағын алып қолына,
Еки жаққа айырды кесип төсти.

Бир мәҳәл ол маллар болды тасырлы,
Тоғай иши шаўқым уллы пасырлы,
Өтеш, Еламан да қарады дәрҳал,
Жолбарысты көрип бойын жасырды.

Жолбарысты айырдылар териден,
Бас тери, аяқ тери бәринен,
Етиниц үстине бир баў шөп басты,
Шөпти жыйнап, шаўып ары-бериден.

Жолбарыс та сезди тоқгады әсте,
Майда шат тоғайлық, ойпатлаў пәсте,
Жолбарыслар менен алысыў сырын,
Көп еситкени бар Еламан жаста.

Терини алып келди атлар қасына,
Атлар үркер аяқларын тепсине,
Өтеш атын минди анаў терини,
Таслады ат ериниц кейнине.

Ойланып турыўға ўақты болмады,
Сол мәҳәл ийнинен мылтығын алды,
Аттан екеўи де түстилер жерге,
Атларды ағашқа тезде байлады.

Мылтық жарақларын асынып алды,
Өтеш Еламанға жүдә тан қалды,
Тац қалып ишинен үндемей келер,
Ойламаған жерде болған аўҳалды.

Еламан, Өтеш те бүгип киятыр,
Жолбарыс алдында бир ойда жатыр,
Адамныц атлардан түскенин көрип,
Адам киятқанын көрип те атыр.

Ўақыя қысқаша болыпты, дерсиз,
Жолбарысты услайғойды азарсыз,
Буныц ушын тоқгап өтсек боларды,
Бирақ алды бир тоқгалып отырмыз.

Өтеш батыр атпақ болды ,ойланды,
Билди ме жолбарыс, бери айланды.
Жолбарыс шапшыйжақ, Еламан көрип,
Ойланып турыўға ўақыт жоқ енди.

Бир аўылдыц көринди ол қарасы,
Бир шақырым бар ма, жоқ па арасы,
Бул аўъш ол сол баяғы азанда,
К.ызы урланған аўыл екен шамасы.

Еламан мылтығын суўырып алды,
Мылтығын таслады ол жерде қалды.
Буғып жолбарысқа баратыр әсте,
Өтеш Еламанды тоқгатпақ болды.

Өтешлердиц келатқаны сол аўыл,
Усы жерде тоқгап турсын енди бул,
Қалған сөздиц изин жалғастырайық,
Оқыўшым, оқыўды қьшсацыз қабыл.
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Би-сми-ллаҳи-р-раҳмани-р-раҳийм.
^
...........
Әмма раўийлар андағ риўайат қылурларким, Зулмат шәҳринде бир падшаҳ бар еди. Ол падшаҳн ц
гыға Қайтус дер едилер. Кафир бутпараст еди. Әмма төрт шәҳәр аныц қәләмруйы еди. Гүржистан
э Иракыстан Зулматнын табиъи еди. Әмма күнлерце бир күн халийфадын нама келди, мусылман
олсун деп. Келген уламаларға Кайтус шаҳ айтты.
Әй, елши уламалар, худайьщыздын маца бир уғыл тилеп алып берин. Андын соц мусылман
э л у р м е н д е п ўәде қылды. Ислам тәрәфдин келген уламалар.
- Хош болғай, иншааллаҳ уғлыц болур, — дедилер.
Әмма арадын тоқкуз ай, тоққуз күн, тоққуз саат кечди, падшаҳныц хатуны қыз туғды. Алами
дкудға келгени ҳәмана йүзинде нуры субҳан жила берур еди. Ол қызныц атын М әлиикәии Зуҳриииа
зйдылар. Әмма падшаҳ:
- Қыз му, уғул му — деди.
Айттылар:
| — Қыз болубду.
Ерсә мәлик Қайтусныц қәҳри келип айтты:
- Әй, жәллад, шығарып мусылманларныц уламаларыныц худайынан тилеп алып берген қызын
ир жәзийрәйи майданға ташлағыл, бөрилер йесун
деп әмр қылды.
Жәллад «Хош болғай» деп ол қызны алып барып бир бийабанға ташладылар. Әмма бир отыншы
1баныц гүзары ол жайдан түшти. Көрсе, бир нарасийде уғлан йығлап йатыпдур. Баба турып кулақ
шса «йа ҳу йа ман ху ла илаҳа иллаҳу» деген аўаз келур. Ол баба мусьшман еди. Әмма ол ауаз
1баға тәсир кьшып ол уғланны көтерип үйине алып келди. Бабаныц бир заиыфасы бар еди. Ол
эм мусылманы кәмилә еди. Зайыфасы айтты:
тт,1г71,„^и1Г,,
- Әй, баба, уғлан мәлик Қайтусныц майданға ташлаған қызы турур. Бу кыз сәбәбли падшаҳныц
шбиға гирифтар болурсец, — деди.
Анда баба айды:
_
_ г
,,гтт
- Әй, нашар, ҳәр иш болса Худаныц тәкдийридин кәмиў-зииада болмас, бу бәшени имди
эрбийат қыла бергил, — деди.
Арадын он төрт йьш өтти, ол балиға болуб кәмалға иетти. Он төрт иашыға иеткен соц, андағ
шба жәмал болды ким ол заманда аца барабар қыз йок ерди. Көцлиниц бостанына илми ҳал уә
лми қал жарый болған еди. Әмма ол қызға ҳәр тарафдын саўшы шыға башладьь Баба ол кызны
гасыныц хызмәтийға алып барурман деб зайыфасы билен мәсләҳәт қылдылар. Әлбетте, бир башқа
аамға берсек, падшаҳныц қулағына йетсә, аныц ғәзебиғә гирифтар болурмыз, — деди.
Әмма, андын соц, әл-қысса, отыншы баба Зуҳриййажанны атасы мәлик Қаитусныц хызмәтиға
иып барды. Қыз аталық хүрмәтин тутып падшаҳға сәлем берди.
Анда падшаҳ айтты:
- Әй, баба, бул не қыз турур?
Авда баба айтты:
- Әй, падшаҳым, бу нашар сизиц жигәргөшециз турур, муца мени себеп қылған Худа турур,
|ди.
Авда падшаҳ айтты:
„
„
- Әй, баба, сен надан екенсец, ол бала фәний болғаныға он төрт иыл бодцы. Бу қызны мениц
юлымға тарта келтургән болсац, саца кәдциц барабар зер берурмен
деди.
Ол бийшара: - Өзицниц фәрзәндиц, - деп жуўап берди. Андын соц баба падшахдын рухсат
шып үйиге қайтты. Әмма кыз бийшара падшаҳ затымныц қолында калды.
Әлғәрез, падшаҳ айтты:
_Әй, мәлийкәйи Зуҳриййажан, не болғай мениц бирлен дәўран сүрсециз, - деп қызныц боиныға
фл салур болды. Қыз зар-зар йығлап бир сөз айтты:
Мен бир нашарман, көндим Кәбатулладур,
Сал кулақ сөзиме, кәфирлер шаҳы,
Йокдын бар әйлеген бизни Аллахдур,
Тийме маған, бир Алланын хүрмети,
Ҳүмметмен, панаҳым расулуллахдур,
Ғәрип-мискинлерниц Ҳакдур панасы,
Тийме маған, бир Алланыц ҳүрмети.
Тийме маған, бир Алланыц ҳүрмети.
Әбүў-Бәкир Сыддык үммете дәрман,
Осман Зун-нурайны жәмиъу-л-Қуран,
Худаныц шеридур ол Шаҳымәрдан,
Тийме маған, бир Алланыц ҳүрмети.

Бенде болған қолын үзмес иймағщын,
Қорқмас му сен, кәфир, қәҳри Субҳандын,
Мени жуда қылма ҳүўри ғылмавдын,
Тийме маған, бир Алланыц ҳүрмети.
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Ислам пири мәдед берсун бу заман,
Худайым бәладын сакдағай аман,
Саца тайын болды дозаҳда мәкан,
Тийме маған, бир Алланыц ҳүрмети.
Мен бир ғәрийп, көзи йашлы нашарам,
Көз йашымдын әшки гүлгүн сашарам,

Шәҳийд өлсем дин йолыны ашарам,
Тийме маған, бир Алланыц ҳүрмеги.
Зуҳриййа дер, бети қара болубмен,
Өз атамдын жәбри жафа көрибмен,
Фатима Зуҳриййаны шәфий тутубмен,
Тийме маған, бир Алланыц ҳүрмети.

Әлқысса, андын соц Мәлийкәйи Зуҳриййа бу ғәзәлни тамам қылды, Мәлик Қайтус кәфир қәҳри
келип, зийада мүшәддид болды, қоррандозлар ўә әкабирлер айтты:
Әй, падшаҳы әлам, бу қыз қырық күн бутға сәжда қылсын, ағщын соц бу сөзни қабул қылур
— дедилер.
Әмма Мәлийкәйи Зуҳриййаны мисли бәндедек бутханаға алып барып қамап, үстинен кулып
уруп қойдылар. Қыз бийшара зар-зар чун әбри нәўбаҳар йығлап айтгы:
— Пока-пәрўәрдигара, ҳаййу-қайиума, әй қәдир Зул-жалал, ўә әй Кәрийми биймәлал, ўә әй
данайы зыллы ҳал, әй Султаны әбәдул-әбәд, бир тикен урақын бәндецниц айағына раўа көрмессец,
мен русийаны өз фазлы кәрамыц билән бу кәфир залымныц қолынан халас қылғайсац, — деп бир
мунажат қылды:
— Зиндан ишинде Алла әрманда қылып қойма,
Кәфир қолында Раҳман дәрманда қылып қойма,
Қәҳринди көтер Субҳан, гирйанда қылып қойма,
Бу кәфир тарсаны шадманда қылып қойма.
Мен русийа болдым наланда қылып қойма.

Йакуб киби аҳ тартып гирйанда болып қалдым,
Дийни шамға мен имди пәрўана болып қалдым,
Мансуры «әнал-Қақ»дек әрманда болып қалдым,
Мен Йусуфи Кәнъандек зинданда болып қалдым,
Кәфир қолында Алла дәрманда қылып қойма.

Рәҳмиц салыбан мәулам бу ҳал пәрийшана,
Қоима мени зинданда рәҳим әйле бу налана,
Қиммет берибан Алла қылғыл мени мәрдана,
әуфииқ ата қылғьш бу кәфири ҳайўана,
Зиндан ишинде Аллаҳ әрманда қьшып қойма.

Ғар ишре ўатан қылған гөйаки шәмен гүлмен
Кәфир қәфәси ишре зиндандағы бүлбүлмен,
Длла маца рәҳмиц сал бир руйи сийаҳ кулмён,
Жәннетге хумарым көп бир әжиз талыбмен
Аллах бу Зуҳриййаны матамда қылып қойма.

Әлқысса, Мәлийкәйи Зуҳриййа бу мунажатны тамам қылдьқкүн кеш болды, қарацғыў ахшамны
Аллаҳ таала мунаўўар қылды. Та тац атғунша қыз бийшара хатмы Қуръан қьшып пийриў устазларнын
әруахына бахыш қылды. Төрт кеше күғщиз тәйаммум билен намаз оқьщы. Әмма бешләнши күни
бутхананыц ешикинә бир қәлендер келди, «ҳу йа ман ҳу» деп аўаз қылды. Қәлендерниц аўазы
Мәлийкәйи Зуҳриййаныц қулақыға йетип көцлигә тәсир қылды. Бутларға ләъли жаўаҳырдын ўә
гәўҳардын зеби зийнет берип еди. Мәлийкә йеридин турып бир қысым жәўәҳир алып қәләндәрға
берди. Ол қәләндер базар башыға алып барып сатты. Ол жәўәҳирләрни алған кишиләр қәләндәрни
тутып Мәлик Қайтусныц йаныға алып бардьшар. Падшаҳ айтты:
— Әй, бәци қәләндәр, бу жәўаҳырларны сен қайдын алдыц?
Қәләндер инъам берген бийшара мәлийканы Мәлик Қайтусға байан қьшып бир сөз айггы:
— Ешит арзым шаҳ Қайтус,
Сүрмедур қашы көзи,
Бир жананньщ хайрыдур бу,
Он төрт күнлик айдур өзи,
Тилде сәна оқур қуддус,
Мәлик Қайтусныц қызы,
Бир жананныц хайрыдур бу.
Зуҳриййаныц хайрьщур бу.
Үммет ерур Мустафаға,
Достдур Әбүў-Бәкир сафаға,
Кәнийз Фатимәйи Заҳраға,
Фәрзәндинниц хайрыдур бу.

Сөзим айтурмен ҳаққаный,
Сен шаҳым Худаны ганы,
Зиндан етме бу жаҳанны,
Бағры қанныц хайрыдур бу.

Шаҳ Қайтус бол хабардар,
Дозахға болма сазаўар,
Қәҳр етер ўәҳидул-Қаҳҳар,
Фәрзәндицниц хайрыдур бу.

Қәлендер тилде сәнайым,
Бағышла кешир гүнайым,
Бендемен, ҳақдур панайым,
Әхди жәннет хайрьщур бул.

Әлқысса, қәлендер бу сөзни тамам қылғандын соц, Мәлик Қайтусныц қәҳри андағ тез болдыким.
ҲӘР түклери шаргез тикендей либасларыдын бийран болды. Андын соц тамамы мәҳрамларынь:
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йаныға алып бутхананыд қапусыға барып көрсе, Мәлийкәйи Зуҳриййа зиндан ишинде мисли
кафасдеги тоты кушдек нала кылур, гүл йүзлери заъфарандек солып турур, башын сәждәға қойып
зар-зар йығлап йатып дур. Аньщ учун ким кеше ахўалыға Расулы Худа билән Бийби Фатимайи
Заҳра кирип айттылар:
— Әй балам, қорқма, дийнинни қолындын берме. Әгәр дийницни қолдан берсец, атам
Расулуллаҳнын шафаатьщын маҳрум қалурсен ўә Худаныц рәҳмәтидин наумийд болзфсец,
деп
насийҳат қьшып еди.
Әмма кәфир Мәлийканын бу ишин көрип айтты:
— Әй, нашар, менин қәхри ғәзебимнен қорқмасмусен, сәждеге баш қойарсен, бутға сәжде
кылмассац, — деди.
Анда Мәлийкәйи Зуҳриййажан зар-зар йығлап түшинде көрген заты шәрийфлерни тәрийф ҳәм
тәўсийф қылып түшин байан қылып бир сөз айтты:
Киргил туғры йолға сен бахты қара,
— Сөзиме қулақ сал, кәрәмли шаҳым,
Бу дүнйа фаныйдур, бақасы болмас.
Бу дүнйа фаныйдур, пайаны болмас,
Фәрзәндиц, ҳақдур мениц гуўаҳым,
Ҳүўри ғылман жилўа берер көзиме,
Бу сөзимниц асла йалғаны болмас.
Атам, ғубар келтүрмәгил йүзимә,
Тецлеслерим
йығлашурлар сөзиме,
Түшимде еранлар дуўа қылдылар,
Көзде
йашым
тынмақ имканы болмас.
Анҳәзирет балам деп нышан бердилер
Үмметим қорқма деп, нәзер салдылар,
Зуҳриййа дер, фәрзәндинмен бийкәсмен,
Шәрийат йолыдын йетарым болмас.
Өлсем шәҳийд елем, диним бермесмен,
Худаньщ әмридин қолум үзмесмен,
Мусылман болғайсен, қьшайын дуўа,
Ҳакдын өзге мениц панаҳым болмас.
Фәрзанд атасыға болурмы раўа,
Әлқысса, бу сөзлерни мәлийкадын ешитип Мәлик Кайтус қәҳри келип айтты:
— Әй, нашар, мениц қәҳри-ғәзебимнен қорқмаймусен, бутға сәжда қьшмай тофрақға сәжде
қылурсен?
Анда Зуҳриййа бийшара зар-зар йығлап айтты:
— Мениц атайы меҳрибаным сен зулмат ишинде қалыпсац, Худайы таала бир аты ўәҳидулҚаҳҳардур, андын қорқмассен ўә дозах ишиндеги Қариш атлығ йылағщын қорқмассен — деди. — Уә
бутға сәжда қьшурсен ўә мен Худайы Тааланыц бир әжиз бендесидурмен. Қәр не әшйаны тамаша
қылсам, Худаны ҳәзир көрермен, андын қорқармен, аныц хакиға баш қойармен, ўә анҳәзретнин
тәрәфигә қарап сәжде қылурмен, — деди,
Мәлик Қайтус айтты:
— Әй, Мәлийкажан, бу сөзлерицни қойғьш, кел, мениц бирле болғыл, — деп кызныц бойныға
қол салып заўқы шаўқ қылар болды. Ол нашар: — Ўә дарийғ, әй Худайым, бу кәфирға өзиц инсафы
тәўфийқ берип, мени мундын өзин халас қылмасац, ҳалым мүшкил болды, — деп зар-зар йығлап
мәлик Қайтусға қарап бир сөз айтты:
— Худаныц бирлигин билмеген кәфир,
Сора, залым, уламайы замандын,
Қызы атасыға раўа болурмы,
Шәрийатда барму әўўәл әййамдын,
Шәрийъат әмриға болмағьш мункар,
Сен кәфирсец, қорқғыл дозах мәкағвдын,
Қызы атасыға раўа болурмы.
Беҳиштий дозахыйға раўа болурмы.
Сен залымсен, мен мазлум, йоқтур қарарым,
Бир Аллаға йетгәй налайы зарым,
Худадын өзге ҳеш йоқгур панаҳым,
Нашар атасыға раўа болурмы.

Өзим Зуҳриййадур, өзим бийшара,
Қайтмасман динимдин астурсац дара.
Әжиз фәрзәвдицмен бир бахты қара,
Қызы атасыға раўа болурмы.

Мәлик Қайтус бу сөздин соц айтты:
— Әй, нашар, мени кабул қьшмасмусен? — деди.
Мәлийкәйи Зуҳриййа айтты:
— Әй, кәфир, Худаныц бирлигин билген киши нешүк өз атасын қабул қылур? — деди.
Анда Мәлик Қайтусныц қәҳри келип айтты:
— Әй, жәллад, тыйғы абдарны алып келгил. Бу нашарнын өмириниц гүлшәнин хазаныға
дөндиргил, — деди.
Жәлладлар қолларыға тыйғларын алып келдилер. Зуҳриййа бийшара кәфирлернин тыиғыдан
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қорқып йықыдцы. Мүбәрек йүзи афтабы табанны хыйра қьшур еди, зәъфарандек болды Бираз
заман д ы н соц ҳуўшыға келип көзин ашты.
^
Мәлик Қайтус айтты:
— Енди қабул қылдыцму? — деди.
Ол Ўақытта жәллад ҳәм тыйығын ҳәўала қылды. Мәлийкә аҳ тартып Худайы Тааланьщ улуғ
атларын иад қыльш асманға нәзер садды. Көрерким, ҳүўри ғылманлар беҳишти анбари сәриштдин
келип мәлиикәии Зуҳриийаға қарап кулашларын ашып, айтуб ишарат қылурлар: - Әй мәлийкә
дин шырағын кольщнан берме.
Бу нышананы көргәч қыз бийшара Худаға шүкир кылып, мениц ҳәм ҳиммәтим бар екен деп
нала қышып иығлады.
’
- Жәллад, кәфир кишигә керак екки қолы, муныц сағ қолын бәндидин кесгил - деди
Жәдтад «хош болғай» деп, Зуҳриййа бийшараныц сағ қолына тығын шадды. Зуҳриййа бийшараныц
көнди оузылып, Худаға йалбарып бир мунажат оқыды;
— Йоқдын мени бар әйлеген бийрубар,
Нечун мени бахты қара әйледиц?
Не гүнаҳ әйледим саца бирубар?
Бөйле бәлаларға дуўшар әйледиц.
Бу кәфир дәстине берипсен раўаж,
Мени қылдыц бийкәслердей наилаж,
Кәрәм қылып мениц көцлим қулфын аш.
Көзде йашым тынмас, раўан әйледиц.
Ҳәзирети Адамдур бәршеге ата,
Пир болған мүрийдниц қолыны тута,

Шайх Басрий пийрим, йа Палўан ата,
Қолым тутғыл, йолда ҳайран әйледиц.
Бу дүнйада сәйр етмеге бағым йоқ,
Арзы-ҳалым айтушмаға Кәбам йоқ,
Бириўбарым, сеннен өзге панам йоқ,
Йахты рузғарымны зиндан әйледиц.
Зуҳриййа дер, нәсийб тақдийрә тартар,
Қайғыўны көп етсец, мийнетиц артар,
Айралықныц жәбри өлүмдин бәттар,
Өз атамны маца душман әйледиц.

Әлқысса, бу сөзни тамам қылды, ерсе, пәрўәрдигары әламдын Хызыр әлейҳиссаламға әмир болды:
Бир бәндәмгә өз атасы жафа қылып турур, сағ қолын бәндидин кести, әзел тәкдийр ол бәндәмге
шул еди. Бәндәм ҳеш азар тапмасын.
Андын соц Хызыр әлейҳиссалам Маъфа атлығ йылан сүўретинде болып Қайтус кәфирниц
бәргаҳыға келип, Зуҳриийажанныц қолыныц кесилген жайыға ҳәзир болды, қолын ол йыланнын
алдыға ташладьшар. Иылан пәнжени алып ғайып болды. Кәфир Қайтус айтгы:
Қызны елтип жәзийрәйи майданға ташлац.
Әлқысса, елтип бир жәзийраға ташладылар, Зуҳриййа бийшара зар-зар йығлап йатды Үш күн
арадан өтти, ол нашар жафа көргенине көзлеринен гүлгин сәршәк сашып йығлар еди. Хусусан
қолыныц ызасыдыи сабыр тақаты қалмады, төрт күцеше ашлық ҳәм суўсызлықган ҳәлакат мақамыға
иетүшди. Маиданда арысланларныц ўә ҳәр тайыфа ҳайўанларныц аўазы келур еди. Ўә ҳәм ғалыб
болып өткен әзиизлерниц арўахдарыға Қуран оқып бахш қылып йығлап ҳәзирети Шаҳымардандын
мәдед ўә истианат тилеп бир мунажат оқьщы:
— Не йаўыз күн түшди мениц башыма,
Шаҳымәрдан, нәзер салыц ҳалыма,
Худайым рәҳим етгәй көзде йашыма,
Бүзириг пирлер, нәзер салыц ҳалыма.
Хцзирети Әлийниц чун нуры айны,
Кәрбалада шәҳийд болған Ҳүсейни,
Қоша тағ игәси ўәйс ал-Қараний,
Ҳәзирет Әлий, нәзер салыц ҳалыма.
Бу саўдалар билән болып мен ҳайран,
Шаҳ Нақшбанд пийрим ол бәлагәрдан,

Мәдед сиз сәййид Абдулла Нарынжан,
Гирчик пийрим нәзер салыц ҳалыма.
Әўўел Қайтус билен қалдым бәлаға,
Арз етермен ол йаратған Худаға,
Имди машғул болсам зикри сәнаға,
Бәри пирлер, нәзер салыц ҳалыма.
Зуҳриййа дер, мениц пийрим Сәййид ата,
Кәнизегим дегей Фатима Зуҳриййа,
Мәрҳәмәтләр қылса қолымдын тута,
Шафаатгаҳ, нәзер салыц ҳалыма.

Әлқысса, бу сөздин соц қыз бийшара ҳиммет қылып төрт күн йол йүрип, дәрйайы Жайҳунныц
кенарыға барды. Ол жайда башыға пана ушын шөптен бир күлбейи әҳзан қылып отырды.
Имди сөзни башқа бир тарафдын ешитиц.
Көҳне Үргениш падшаҳыныц атыға Ҳасанхан дер едилер. Күнлерден бир күн Ҳасанхан мыц атлығ
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п ш

- «л ^ггтжтт^г» блнягах көзине үзақган ол шатпаныц йанында бир қыз
ләшкер билен шикар кылып иүрүр ед
р,
яндын хабар альщ деп. Ол екки мәҳрам падшаҳ
сон

“

—

ди, - деди.

барсын, аны нуш ы н ким мастурабодсахэмказыраўэуламайы заманра
көринур, шәрийатда дурыстдур.
Ўә йәне айддьшар:
үстинде уруш ўә ғаўта көрсин, - деди.
^ ы ™
л “ а м Г и & и й й а ^ ы н йаныра бардылар ўе „ащ дах тарафыдын саўшы сезин
““ - ЫЛӘй ~ а Г
мш бирК™ и й а бенде, эз атамдьш жафа кердим, шадман емеспен, рамрин
турурмен, сағ колым бэндиден йокгур. Мен ол Хдсанханға мүнэсип емеспен.
^ Ә Й . Т а ш ^ Х ^ щ а т ы н ы н айағы астында калдын. Ертен тамамы лэшкери менен
ьГ сон ўлам Г ар кайггылар. Андын сон кыз бийшараны йэне ўэхима басты ўэ йэне тамамы
пийрлерини шафий келтирип бир сөз аитты:
— Күн-күннен беттер болды бу ҳалым,
Менин пийрим шаҳымәрдан бармусен,
Не себептен пәс түшибдур ықбалым,
Менин пийрим Шаҳымәрдан бармусен.
Сығыныпмен сана кәба Худасы,
Қабул болғай бенделернин дуўасы,
Ҳәзирет Әлий мискинлернин панасы,
Шери дәргаҳ ер Муртаза бармусен.

Мен ғәрийбмен көзи йашлы бийшара,
Ҳасанхан қаст етип астырса дара,
Қолым йок, йүзим йок мен бахтықара,
Илйас хожа мәдедкерим бармусен.
Ҳайран болдым, енди жанға раҳат йоқ,
Йанымда ҳәмдамым, тәнде кууат йоқ,
Мен русийаҳ болдым, сабры такат йоқ,
Көнил берген ер арысланым бармусен.

Жяббао игәм Зуҳриййаға бер пана,
Мен келипмен майдан ишре амана,
Тәниме қуўат бер, тилиме сәна,
Бу бәладан кутулмавдм ^ а н а
Бир наШарам, ғамда калған бийгүна,
Мәдед сизден шаҳ Нақшбанд дииуана,
Сыддық пийрим, хош аўазым бармусен.
Бахаудцин сахдб кулаҳ бармусен.
^
жгчтлтт
^тятттттяпя тя-тан атғунша Худайы Таалаға йығлап мунажат қылы

ф^ьГболр^ВДыГсоГьшлРйкшьщ йаншЭ келцилер. Мэлийкл ол эзийзлерре тэзим таўазьрр бирлен
салам берДЭ-

бирлеи бизлер еа„а мэдел беррели келдик, - деп

- Келсин, егер келмесе, қәҳри ғәзебиме гириптар болар,
дед .
Анда ҳәм мәлийка қабул кьшмады. Айтты:
„„„„„ _ Г|Р|ТМ
- Мен бийшара тўрурмен, Хдсанхаиға Мўнэсип ™
’ майданға кирди. Қыз көп бийтакат
Андын сон бу сэзни Хдсанхан ешитип
™ ^ Г й ф Г ^ н ғ а ™рд„ Пэрўәрдигардьщ
болып йығлады. Андын сон кыз тәрепин
Кэпаматы әўлийа бәрҳактурур. Ҳәрким әўлийа
эмри менен йер нүзин думан
лэш керищ е
сөзиге инанмаса гүнакар болур. Қырқ
Хясанханнын ләшкерине ўәҳимә салды. Ләшкер
кесилген баш йок. твгилғен кан
әТ к Г ^ № р ы к “ а Г шэрийф хәм кэздин ғайып
Г ™ Ы3 ^ й ™ и й ш РарПзар-зарЭ:йығлап күлбэйи ахзан ишинде эзинин бийкәс ўэ бийшаралығын
йддыға с м ьш эўлийалардын мэдед истнанат тнлеп сэз ангғы.
- Шүкир Ҳақнын дәргаҳына
Йүзим урдым бәргайына,
П н й р ™ ш Ү Г м е р я а н келди
Пййрим Ш ахымэрдан келдн.
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Ғәниймдин арым алмаға,
Ләшкерге талан салмаға,
Дин қылышын шалмаға,
Зулфиқары бурран келди.

Тойы тамашалар курған,
Сазы-сүҳбетлер сүрген,
Түшимде шараб иширген,
Жәннет сақыйлары келди.

Мен болупмен йәне шадман,
Кетти күлфәт шүкри Субҳан,
Ғәмгин болсын бәри душман,
Ҳүрлер билен ғылман келди.

Зуҳриййа дер, көндим тажы,
Ҳүсним алур айдын бажы,
Айдын ашықныц сыражы,
Сәййид Хәлфем ҳәзир келди.
Әлқысса, бу сөздин соц Ҳасанханнан сөз ешитиц. Қырық шилтен ләшкерине басқы бспгсннсн
с о ц е з шәҳрине барды, Ҳасанханньщ анасы бар еди, зийада ақыллы еди. Уғлвдьш х а ^ с о р ™
Ҳ а с а ж Г н ™ ь Г ЭМ’ КӨВДИМНИЦ ХуШГӘҲЫ’ сизге не Уакыйа Р»й берди ўә кимдин басқы таптыц?
- Әй, жаным анам, мен бир нашардын басқы таптым. Тамамы ләшкерим басылды. Кесилген
оаш иоқ, төгилген қан иоқ. Қырық заты махфий тыйғ ҳаўала қылдылар, ләшкерим басылды - деп
көп биитақат болды ўә аҳ ура башлады.
1
оасылды,
деп
Анда анасы бийқарар болып айтты:
7 Әй’ балам’ ма« а РУхсат берсеп, аныц йаныға барып ҳал-аўҳалын билсем
Анда Ҳасанхан айтты:
“ Мехрибапым анам' аньщ йаныға барсапыз, бир жәзийрәйи майдандадур, - деп бир сөз айтгы:
— Барсацыз барьщ йанына,
Менип жаным аца курбан,
Дүзде мәканлары бардур,
Хызметинде болсам ҳәман,
Йекке деп барма аньщ йанына.
Йолдаш болғай нуры ийман.
Шилтен мәдедкәри бардур.
Кәўсар сақыйлары бардур.
Бирин көрдим Шаҳымәрдан,
Қырқын көрдим Қаўсы заман,
Баҳаудцин бәлагардан,
Шаҳ Нақшбанд пири бардур.

:аныз аитын сәламый,
Гилинде Ҳақнын кәламый,
Аца сарф етей дүнйаный,
Ханым нышанлары бардур.

Бир киши келмес көрмеге,
Балам деп нәзер салмаға,
Диннип қылышын шалмаға,
Ҳайдары Кәррары бардур.

Шаҳ Ҳасан дер, меҳрибаным,
Ғәниймет руўҳы рәўаным,
Йүзи гүл маҳытабаным,
Сашы сүнбиллери бардур.

ПпппЛҚ ыССа’ бУ СӨЗДИД' СОН ӘрКаНЗ аналь1Қ Ҳасанхандын рухсат алып, шөли бийабанға қарап раўана
болды. Имди сөзни Әркана аналыкдын ешитин.
р у иа
Торт кеше күндиз маъафада отырып йол йүрип мәлийка Зуҳриййажанньщ мәканыға йетүшди
Мәлиика биишара алдыға пешўаз шығып сәлам берип: - Мен руйысийаҳны истеп келген 1зийз
меҳманларым, - деп зар-зар йығлап: - Хош келдициз ўә қәдеми сафа келтирдиниз - деди
Андын Әркана аналық айтты:

д е ^ н ^ д Т д Г 6еРСеНИЗ'
бИРЛС
™
кошған болса!
Анда мәлийка Зуҳриййа айтты:
- Әи, әзииз меҳманым, мен бир әжиз ўә шикаста хатыр турурмен ўә бир қолумны бәндидин
атам деген кәфир кесипдур. Мен падшаҳға мүнәсип емеспен — деди.
Анда Әркана аналық айтты:
7 ҲәР нешнк бнлсаньы Ҳәм қабул қылдуқ, ҳәр не ҳажатыцыз болса айтыц балам, - деди.
Анда Мәлиика Зуҳриийа Ҳасанханға анасы бирле сәламнама қылып бир сөз айтты:

7 Барып сәлам аитыц ол Ҳасанханға,
Қырық бир гүмбез қәдди зийба йүбәрсүн,
ад арып сығынсун шаҳымәрдана,
Иәнә қырық бир ҳүсни зииба йүбәрсүн,

Нешше бир улама, нешше бир беклер
Нешше қәдди зийба сашы сүмбиллер
Гүлшәндә сырлашур шәйда бүлбүллер
Бәри бүлбүл хошаўазын йүбәрсү!
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Хош нама йүбәрдим китабий тилден,
Қырк кәнийзи кәдди зийба йүбәрсин.

Нешше бир улама, нешше бир ийшан, ^
Нешшелер хошўакьгтдур, нешшелер пәриишан,
Тамашалар көрсин хүр иле ғылман,
Қырқ бир ийшан саҳиб күлаҳ йүбәрсүн,

Адым Зуҳриййадур, өзим бийшара,
Ҳасанхан болсунлар бизе ғамхора,
Қайтус шахдын нелер шектим азара
Өзимдек бир бағры пара йар йүбәрсүн.

Бир шәҳәр әйлесүн сүтини гүлдин,
—

а

д а э т а л ь ,П —

тартармен. Әмма, мада шул иерде

Р

5 олды Имди Әркана мәлийканы маъафа бирлен

е

а

^ ш а р . Әркана ферзандининалдырабарьш салам берди.

к

^

^

ШД"

„

^

а

м

" " " й

м

^

ЎӘйТ м е к а „ ь , И барьш келдинизм,. „ е хабар бар „РУР’

кәрамат йүбәрин иэне хәм “ ул " ер”
ш

ш

Г

“

“ Д , жәннат мысал хэм бииа кылурсен ўә ол бағныи ичииде

на к ы ^ й с а н . М алийкайи Зухриййа ол жайда болур, - де„ мрли«

тәрийфиў тәўсийф кьшып бир сөз айтты.

Сәҳәрлер зикридур йад етер Қуран,
Худаныц ышқыда көзлери гирйан,
Қөб ниъматлар барсун, болсун пәрауан
Бир зайыйфий Ҳатам нышана мецзер.

— Тәрийф етсем Зухриййанын өзини,
Гүл йүзлери маҳытабана мецзер,
Бәлендпәрўаз екен, көрдим өзини,
Шул әбриў ҳилалы кәмана мензер.

Кәнийзлер барғанда сәлем әйлесин,
Йахшы тиллер билен кәлам әйлесин,
Қол қаўшырып әдәб икрам әйлесин,
Бир сыфаты Әниўширўана мецзер.

Қаматы туўбийдур, бойлары далдур,
Тиллери сүшикдур, ләблери палдур,
Сөзлер жан алур, көзлери хунхар,
Бир сыфаты саҳыбкырана мецзер.

Әркана, сөзимни әйледим тамам,
Қырық мәҳрам йүбәриц көп берип сәлем,
Щәҳәр бинйад етип, қурылсын нызам,
Бу келген дәўлетиц бақаға мецзер.

Қырк да бир кәнийзи зийба алсунлар,
Зуҳриййанын хызметигә барсунлар,
Сонанын алдьща сазын курсынлар,
Әлкысса^бу Т оГ и» ю н
зийўар, инамлар берип мәлиикаи

^
^

,

ийшанлар бирле туғларын бәрпа қылып шәҳәрден
е-

«

6~

ок, п

болсун ўә алдыда бир шердерейи алыйа бина қылыц уе
суўағыға зәрхәл кьшын, - деп буйурды-

ж, ^

Г

Х
Г Г ?„Г Ы
~

^

мүҳәндислерини, ўә әхди ҳөнерлерини

ь

^

— Бир кала қылындар, сүтини гүлдин,
Бинасы қалъайы зәрнигар болсын,
Гүмбези мәрмәрдан, пештақы көктен,
Ҳаўасы хош келсин, чун бәҳар болсын,
Дүнйа фаный болса, кетмесин аты,
Кәўсардан суў алын, жәннеттен бадый,
Рәўшан болсын көциллерниц зулматы,
Бу шәҳәр ҳәмийше бәркарар болсын.

- Р - кнрап 6»Р сөз
Бу қала адыға Гүлүстүн дерлер,
Сашыцлар көшкине мүшки әнбарлар,
Зуҳриййа алдьща маҳы әнўарлар,
Бу қала ишинде сәрафраз болсын.
Бир бағ бина қылыц алмадын, нардын,
Бүлбүллер кетмесин бу мурғызардын,
Бир пәрийдур айтур зулфи биймардын,
Бу бағ бүлбиллери хош аўаз болсын.
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Раҳжаны гартынлар ҳәр йандын қарап,
Имаратлар қылыц болмасун харап,
Суҳбатлар қурьшсын, ишилсин шарап,
Ьу бағ Зуҳриййаныц мәканы болсын.

Ҳасанхан дер, беглер болындар аман,
Сүринлер дәўранны, шекмендер әрман,
Той етип қалада, етицлер иҳсан,
Бу шәҳәр қалъайи зәрнигар болсын.

Әмма, бу сөздин соц падшаҳныц әмри бирле бир нешше усталар қала бинасыға машғул болып
ҳөнерлерин харж қьшыб башладьшар. Бир неше күнде қала бинасы итмамыға етти. Андын соц бағныц
бинасыға машғул болдьшар. Бир неше күнде бағ ҳәм итмамға етти. Бу бағ бағы сәмәнден зийада
болды. Дәрўаза ўә бағдадый қапуғлар қурдылар. Көшки әйўанларыныц нақш ўә ислиймкарлықлар
қылып ўә хашаб фуруш дәғщаналарыны ҳәм түзәтип тамам қылдьшар. Ағщын сон Ҳасанхан тамамы
мәҳрамлары ўә уламалары билен қаланыц ишигә кирип мүбарекбадлық фатиҳасын оқып әрам
қыцдьшар. Андын падшаҳ йәне әмр қьшды:
Қырық қыз ўә кәнийзлер барып мәлийкәйи Зухриййаны маъафаға салып қалаға алып келиц
— деди.
Мәлийкәйи Зуҳриййаны барып алып келдилер. ўә йәне Ҳасанхан әмр қылды қырқ күн той
тамаша қылындар деп.
Имди булар тойға машғул болып турсынлар, имди сөзни мәлийкәйи Зуҳриййадан ешитиц.
Бийшара зар-зар йығлап Худайы тааланыц дәргаҳына мунажат қылып пәка-пәрўәрдигара, әҳадасамада, ҳәййу-Қаййума, әй қәдир Зул-жалал, ўә әй Кәрийми ла йазал, мен бийшара шикәсте бенденди
тацла халайық ишинде ўә падшаҳныц алдыда мени шерменде қылмағайсац деп бир сөз айтты:
— Йокдын мени халқ әйлеген бириўбар.
Қойма мени бөйле әрман ишинде,
Өзиц Қазықцурсен сен мана ғамхор,
Қойма мени бөйле әрман ишинде.

Сығындым мен саца йаратқан Худа,
Анҳәзретге болғай бу жаным фида,
Кәнийзәгим дегей Фатима Заҳра,
Қойма мени бөйле әрман ишинде

Мениндей нешшени шадман әйледин,
Нешшениц көқлине дәрман әйледиц,
Өз атамны мана душман әйледин,
Қойма мени бөйле әрман ишинде.

Хызыр бабам келип қьшса дуўаны,
Ҳақ кәрәм әйлейуб берсе шыфаны,
Бәндә деп мениндек руйы сийаны,
Қойма мени күлли исйан ишинде.

Шәрийат әмрине болыпмен қурбан,
Зуҳриййа тәнриге қылды мунажат,
Истедим дәртиме бергейсен дәрман,
Ешитгил арзымны қазыйул-Қажат,
Биҳаққи ҳүрмети ол Шаҳымәрдан,
Мен бийшара бендец бергил сен нәжат,
Қойма мени, игәм, әрман ишинде.
Қойма мени бөйле әрман ишинде.
Әлқысса, Зуҳриййа бу мунажатны та.мам қылып еди, тац атып күн шықты. Худайытаала
мәлийканыц мунажатын қабул қылды. Ўақыт чәштгаҳ болып еди, ҳәзрет Хызыр әлейҳиссалам бир
ақсақаллық баба сүўретинде ҳәзир болды. Айтты:
— Әй, халайықлар, билин ўә әгаҳ болыц, мен табийбман, ҳәр йерде қол ўә айақы кесилген болса,
сынған болса Аллатааланыц изни бирле мен аца шыфа ўә сыҳҳатлық берурмен, — деди.
Ҳасанхан ешитип айтты:
— Әй, баба, мәлийкәйи Зуҳрийййаныц қолыға шыфа берсец, саца қәдциц барабары зер берермен
— деди.
Әлқысса, бабаны башлап мәлийканыц йаныға алып бардьшар. Ол баба дуўа қылды. Мәлийканыц
кесилген қолыныц пәюкеси ғайыптан ҳәзир болды. Хызыр әлейҳиссалам пәнжени орнына қойып
мүбәрек ағызлары суўын сүрттилер. Орньщын бир биләзүк пайда болды. Хызыр әлейҳиссалам
Худайытаалаға мунажат қылды, қыз әмийн, әмийн деп йығлады. Кәраматы әўлийа ҳақ турур.
Аллахцала мәлийкәйи Зуҳриййаға шыфа берди. Шул ҳалда ол баба көзден ғайып болды. Билдилерким,
Хызыр әлеиҳиссалам екен. Андын соц қырық кеше-күндүз Гүлүстүн қаласьнща тойы тамаша қылып,
мәлийканы акды никаҳ қылып Ҳасанханға жуфты қылдылар. Бир неше күнлер айшы-ишрет қылып
отырдылар та ками дил ҳасыл бодды. Бир күни Ҳасанхан мәлийканьщ тизине башын қойып йатып,
мүбәрек йүзлериге тамаша қьшар еди. Бәнәгаҳ шамал есип зулфларын қайтарып ақ ўә қызыл реғщи
йүзлериниц үстине салдьг. Мүшк ийисли қара зулфлары маҳьғ әнўар йүзләри бирлен алышып ҳәр
түрлик әлўанға жилўа берип йалафлап, көзин хийра ўә аклыны тийре қылур еди. Көксиғвдеги қоша
әнары ҳәм нәфийс көйлеғши көтерип тәажжуб көринер еди. Ҳасанхағғньщ ҳәўеси кетип бир сөз айтгьғ:
— Қьғрқ күн болды сениц ушьғн зар едим:
Шүғсир Аллаҳ, йүзин көрдим перийзат,

Йүзиц көрмей ғайьғбана йар едим,
Шүғсир Аллаҳ, йүзиц көрдим перийзат.
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Та көрмесем руўҳым пәрўаз етипдур,
Шүкир Аллаҳ, йүзиц көрдим перийзат.

Ҳүснин, гүли қайсы бағда ашылған,
Мүбәрек ағзындын дүрлер сашылған,
Йүзин көрдим мисли шараб ишилген,
Шүкир Аллаҳ, йүзин көрдим перийзат.

Рухсат бер Қайтусқа кылсам адаўат,
Болмаса халайык кьшур мәламат,
Салурмен башыға руўзы қыйамет,
Шүкир Аллах, йүзин көрдим перийзат.

Қызыл гүлйүзинде дана халын бар,
Ләбинден әжайып тамар балын бар,
Бир нышана ак сийненде нарын бар,
Шүкир жамалынды көрдим пәрийзат.

Мен Ҳасанхан йетип турмен мурада,
Такдийри нәсийбә қылды ирада, ^
Зуҳриййажан, өмириц болсын зийада,
Шүкир Аллаҳ, йүзиц көрдим периизат.

Бад сийа зулфларыца тикибдур;ттгт
Жамалыц ханжары жанға тийипдур,
”
~
‘„ Т Н булар Гулустун Шеур„„де б„р „еше кун за№

сафала

кдпасывда кальш еди. Бир ку„„
сур^, йаКан ер„„ш деп. Иа„ыға
кылыпты. Лвда заўкы сафа
™
н
" Д „ а
Бир „еше ку„ йол вдрип,
қырқ кәнийзни алып, қаидасан ШӘҲР
Зүхпиййаныц йаныға кирип сәлам берди.
шәқрн Гулустушға йетишуб, Хасанхан бвден
^ Г о т ы р ы п „убораклап фатпха окыды.
Мәлийкәйи Зухриййа орныда„ тдотлғкрам вдшды• М >,Р
кеш болып йарым ахшамғаша
Авдын со„ кырык кәнийзге ба“
1^тт^6оты.Медабан бийке хәм Зухрийй
сазы сүхбет кылып отырдылар. Ли/'
;.
каоаса Зухрнййа бирлен Мехрибан екеўн а„ менен кун
Е“
ҳәм көцил үзе билмей бир сөз айтты.
- Меҳрибаным Зухриййажан, кайсьща мехман болайьш?
Бириц ҳүрсец, бириц ғьшман, каисыца меҳман болаи
.
Сыйаҳ зулфа шамал есер ашыкдарныц бағрғгн езер
Бириц сақый, бириц кәўсар, қайсыца меҳман болаиын?
Бириц шәмен, бириц гүлзар, бириц сона, бириц марал,
Бириц алма, бириц анар, қайсыца меҳман болаиын.
Бириц палсан, бириц шарбәт, бириц нәзик, бириц зъгйнәт,
Бириц бәләнд, бириц рифъат, каисыца меҳман болаи
.
Бириц сона, бирициз ғаз, бириц бәҳәр, бирициз йаз
Бириц суҳбәт, бирициз саз, қайсыца меҳман болаиын.
Хасанхан дер, шекмец әрман, бириц шыфа, бириц дәрман,
Бириц оқсац, бириц кәман, қайсыца меҳман болаиын.
двдын со„ ушеўи та йарым —
отырдьшар, Мехрибан аналық мәлиикәи
—

ййажаннын мехманы болын.
ўакгы хош болып, б , ку„ М ехриба„„ы „ мехманы болын,

деп бир сөз айтты:
— М ениц ғәмгин көндим әйлесец абат
Бу күн Меҳрибанныц меҳманы болыц,
Ҳасанхан, көндициз болмасун нашад,
Бу күн Меҳрибаннын меҳманы болыц.
Меҳрибандур сона бойлы мәстана,
Қыссайы Йусуфдур назмы дәстана,

Сәйр етин бу кеше бағы бостана,
Бу күн Меҳрибаннын меҳманы болыц.
Бүлбүллер сайрашур сәҳәр шағында,
Алмалары бардур Қасан бағында,
Шул сона қалмасун ҳижран дағында,
Бу күн Меҳрибанныц меҳманы болыц.
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Гүлүстүн шәҳрине болыптур меҳман,
Ғәниймет әййамдур, сүридиз дәўран,
Нәсийҳатым будур сизе Ҳасанхан,
Бу күн М еҳрибанныц меҳманы болыц.
Меҳрибандур сенин чун нәўбәҳәрин,
Шаҳымәрдан пийрим, худадур йарыц,

Шаҳым, мен алдында бир хызметкериц,
Бу кун М еҳрибанныц меҳманы болыц.
Адым Зуҳриййадур, бул бағ мәканым,
Сөзим қабул еткил, әй, йары жаным,
Иззетли икрамым, руўҳы-рәўаным,
Бу күн Меҳрибанныц меҳманы болын.

ЛҚЬ нСа’ бУ СӨЗНИ аЙТЫП ТаМаМ КЫЛҒан сон Хасанхаи бирле Меҳрибан бийке шул кеше ишретке
машғул болдылар та ками дил ҳасыл болды. Андын сон Меҳрибан оз мәканыға қ а й т ы Г к е ™
Ҳасанхан бирле мәлиикаиы Зуҳриййа бир неше күн заўқы шаўқга болдылар.
Арадан бир неше күн өтип мәлийкәйи Зуҳриййа ҳамиладар болды. Тоққыз ай, тоққыз күн ўә
Г Г Г
Ө™Г
Р Жума кешеси қамаР саатында бир уғьш туғды. Мисли афтаб талъат жам1„ы
ДЬШ СОН Ҳасанхан биР неше КҮН той тамашалар қылып уламалардыц дуўасын
‘
У
ат кои',[ырды. Улама иишанлар Шаҳаламы Хорезм ат қойдылар. Йәне арадан бирнеш е
Г
ЙаШЫИ ™ РДИ' ^
МО“
—
И ар. Г р нешчГкүнде
Имди сөзни башқа йердин ешитиц.
Бир күни Ҳасанханға халийфадан нама келди, ләш керин тайар кылсын, кафир үстите ғазатға
барурмыз, деп. Ҳасанхан ләш керин әнжам қылып кетер болғанда Шаҳалам атасыньп/алдыга келип
а”

й“ ы

^

ОТЫРДЫ'

^ зи™ “ Р™ К« И- “ П йығлады. Авда

— Әй, уғлым, не себептен йығларсац?
Ҳасанхан айтты:
■ 7 ӘЙ’ ана’ адаыийзадньщ мийўасы фәрзәнд болур. Шаҳалам менин фәрзендим мен сизин
? а п ш !!Г ь ш ЗМе^
И сөз
МСНаитты:
Ға3аТҒЯ КеТСрмен’ Шахаламны әўўел Худаға тапшурдым, андын сизге
тапшырдым,
— депИГбир
— Нәсийҳатдур сөзим, меҳрибан анам,
Баламньщ ҳалыдан хабардар болық,
Бир йалғыздур, көпдур аныц душманьт
Төремниц ҳалынан хабардар болыц.
Ғәнийметдур, билсец, дәўлетли заман,
Ғафыл болсац, қалур көцилде әрман,
Иалғызларныц пийри ол Шаҳымәрдан,
Баламныц ҳалыдан хабардар болыц.
Йигитниц көндиниц фәрзентдур шады
Тилимде заҳырдуц Хүланын йятткт
’

Йалғыз йигит өлсе, йоқ болур аты,
Йалғызым ҳалынан хабардар болыц.
Биймәҳәл өмирини хазан урмасын
Гүл йүзлери заъфарандек солмасын,
Бәйакбарий руўҳым гәда болмасын,
Баламныц ҳалыдан хабардар болыц.
Ҳасанхан дер, тамам еттим сөзимни,
~ ара КЬ1ЛҒаи дуИ|манларныи йүзини,
? зим өлсем>РУЎхым қоллар сизни,
Төремниц
ҳалыдан
хабардар болыц.
------ иильщ.
*

.
ЛКЬ1ССа’ Ру СӨЗДИН сон
\стги к
иәне ҳәм Зуҳриййа бирле Ш аҳаламниц ҳалынан хабардар болыц деп анасыға көп-көп сипареш
қылып нәсийҳат қылды.
Имди падшаҳ ғазатға кетсин, Шаҳалам бирле анасы ўә мамасы Әркана аналық булар Гүлүстин
шәҳринде қалсын.
Бир неше күн арадан өтти, бир күн Ҳасанханныц әўўелги зайыфасы Меҳрибан деген қарабахт
бир нама йазып Ҳасанханньщ мүҳридек мүҳр қаздырып ол намасыға басып Ҳасанханньщ тили
болып айтты:
- Сөз олким, меҳрибан анамыз Әркана бийбиға. Мен мунда кәфир қолында гирифтар болдым,
имди ойласам, шул майдандан тапып алған хатуннын айақ йүзи маца йарашмады. Ш уныц
кәсафатыдын мундағ бәлаларға гирифтар болдым деп гүман қылурмен. Ҳәр неш ик болса ҳәм
мәлийкәйи Зуҳриййаны уғлым билә еккисини ҳәм шәҳәрде қоймай чықарып қуўлап йүбәргәйсиз.
Уғлымдын кешдим. Нама тамам ўассалам, — деген хат турур.
Әркана бийби бул хатны көрип зар-зар йығлап, мәлийкәйи Зуҳриййаныц йаныға барды. Шул
Ҳалда Шаҳалам ҳәм келди. Әркана бийби айтты:
- Әй, фәрзәндим Шаҳалам, анац биле сениц ушын фәрзәндим Ҳасанхан кәфирләрнин бәндиға
гирифтар болып қалыпты. Уә йәнә сизлерни қаладан шығарып йүбәрсин деп мана хат йазып мүҳрин
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басып әмр қылып йазыпты, — деди.
М әлийкәйи Зуҳриййа бу сөзни ешитиип ишине от түсип ҳайран болып Шахалаь
қолынан тутып зар-зар йығлап шығып кетер болған ҳалда мамасы Әркана бийби бийта
йығлап айтты:
- Әй, бар Худайа, Ҳасанхан баламнан айрылған болсам ўә йәне булардын ҳәм айрылсам ҳалым
нешик болур. Бу күн неш ик күн болды матам үстине матам, ғам үстине ғам хырман болды, — деп
ҳайран сәрәсима болып Шаҳалам биле мәлийканы Худаға аманат тапшуруб бир сөз айтты:
— Шаҳалам Халиқи йактаға тапшурдым сени,
Дайыма ўақифи әсрара тапшурдым сени,
Бәнде кәни мағфират ғуфрана тапшурдым сени,
Чун неъмати Раҳмана тапшурдым сени,
Барғыл, әй, жаным балам, Аллаға тапшурдым сени.
Әй, Худайа, ҳеш кишиким ханаўайран болмасын,
Айрылып фәрзәндийдин, чун дийде гирйан болмасын,
Ол Ҳасанханым илаҳа ханаўайран болмасын,
Рәҳбәрийдин айрылып шөллерде ҳайран болмасын
Шаҳалам, барғыл әй, Аллаға тапшырдым сени.
Әўўәлә ол ҳәзрет Раҳман йарьщ сениц,
Соцра Әбулқасым Қурайший болса ғамхорыц сениц,
Ҳәм Әбүў-Бәкриў, Омарыў, Осман, Әлий йарыц сениц,
Ҳәм Ҳасан бирле Ҳүсейн болғайким ҳәмраҳыц сениц,
Шаҳалам, ўақифи әсрара тапшырдым сени.
Бүлбүлим чун әшйанымдын жуда болды бу күн,
Йүзи гүл, көзи хумарымдын жуда болды бу күн,
Тоты йандығ гүлистанымдын жуда болды бу күн,
Нәйлейин, Ҳақ әмри болса, мен рыза болдым бу күн,
Шаҳалам, ўақифи әсрара тапшурдым бу күн.
Ҳәзрет ўәжиби тааладын тилермен ҳәр заман,
Бу мүбәрек гүл йүзицни имди көрмекдур гүман,
Истәйүб гүлдек йүзицни мен бақармен ҳәр қайан,
Аҳыў фәрйадым ешитип йығлашурлар инсиў жин,
Шаҳалам, ўақифи әсрара тапшурдым бу күн.
Бийриўбарым рәҳим қылғай бәндәйи бийшараға,
Әл-хусусан йолда қалған мен киби уфтадаға,
Атымыз Әркана, биздек йүрәги садпараға
Қыл кәрам Тәцри тәбарак бу екки шаҳзадаға,
Барғыл, әй, жаным балам, Аллаға тапшурдым сени.
Әл-қысса бу сөздин соц Шаҳалам Хоразмйй анасы бирлен қол тутышып, зар-зар әбри нәўбаҳар
йығлап Гүлүстүн шәҳриден шығып майданға кетер болғанда Әркана бийби мамасы айтгы:
— Барыц балам, сизлерни худаға аманат тапшурдым, — деп, көп бийтақат ўә бийқарар болып
йығлап узатып йүбәрди.
Булар бийабанға йүз тутуп барур еди. Йетти күн йол йүрип дәрйайы Ж әйҳунныц кенарыға
йетүшдилер. Дәрйаны йақалап барур едилер, бәнагаҳ Пәрўәрдигары аламнын әмри билен йахты
әлем дүт думан болды. Худаныц тәкдийри билен Шаҳалам суў ишмекши болып дәрйаныц кенарыға
түшип еди, қолын суўға узатқан мәҳәлде дәрйаға кетип ғарк болды. Ағып баратыр еди, суў йүзинде
кәкиллери ҳәр йанға йазылып барар еди. Шул ҳалда думан йуўылып, әлем мунаўўар болды. Бәнагаҳ
мәлийкәйи Зуҳриййа бийшараныц көзи фәрзандыға түшип көп-көп бийтақат болып айтты:
- П әка Пәрўәрдигара, Әҳада самада, Каййу- Қай йума, әй қәдир зул-жалал, ўә әй данайы күлли
ҳал, әй кәрийми кар саз ўә әй Рәҳийм нде наўаз, мүсафырлықга йалғыз баламны өзиц панаҳында
аман сакдап бу дәрйайы хунхордын аман шығарғайсац, — деп бу мунажатны оқыды:
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— Дәрйа пири Ғаўсы ғыйас, тартьщ баламны қыраға,
Мәдед сизден Хызыр Илйас, тартыц баламны қыраға.
Заҳыры кәрамат пирлерим, хоб нышаналы шерлерим,
Султан Ҳүбби ер пирлерим, тартьщ баламны қыраға,
Ҳәзрети Әлий шерри Жаббар, әмр әйлегей пәрўәрдигар,
Өзи саҳыбы Зулфиқар, тартыц баламны қыраға.
Жаббар игәм салма ғара йеткәнмукән ўақгы қаза,
Мәдед сизден имам Рыза, тартьщ баламны қыраға.
Зуҳриййа дер, болдым ҳайран, Шаҳалам ғарқы умман,
Баҳауддин бәлагәрдан, тартыц баламны қыраға.
Әмма бу сөздин соц Аллатаала мәлийканыц мунажатын дәргаҳында қабул қьшып шамалға әмр
қылды. Шамал дәрйаныц йүзигә есип еди, толқын пайда болып, шаҳзадайы Шаҳаламны қыраға
шығарды. Анасы шаҳзаданыц йаныға барып, тартып шығарып қолтығына алып көрсе мисли
өликлердеи нәфеси келмей йатур. Өзинен асла хабары йоқ. М әлийкайы Зуҳриййа уғлыныц бул
ҳалын көрип Худаға йалбарып мунажат қылып бир сөз айтгы:
— Гүлшән гүлзарым, бағы бостаным,
Биймәҳәл өмирицни хазан урмасын,
Сәрўи гүландамым, рүстемнышаным,
Биймәҳәл өмирицни хазан урмасын.
Йалғызлыкда қолым тутар қолдашым,
Ғамгин күнде көцлим алған сырдашым,
Нурыдийдем балам, қәўми қардашым,
Биймәҳәл өмирицни хазан урмасын.

Пирйар ўәлий уғлы ҳәзрети Палўан,
Йалғызым бағымны хазан урмасын.
Дәрйалар пийридур ҳәзрети Илйас,
Кәраматыц бәрҳақ йа Ғаўсы Ғыйас,
Мәдед сизден пийрим йа шайхы Аббас
Ф әрзәндим бағыны хазан урмасын,

Атым Зуҳриййадур, өзим бийшара,
Рәҳим әйлегил көзи йашлы нашара,
Йүз тутып мен саца ҳәзрети Субҳан,
М ениндек барму екән бир бағры пара,
Көринмәс көзиме бу йахты жәҳан,
Биймәҳәл өмирицни хазан урмасын.
Әлқьшса, бу сөз тамам болғандын соцра Аллатаала Шаҳаламға шыфалық берип көзин ашты.
М әлийкәйи Зуҳриййа Шаҳаламны қушағына алып Худайытаалаға шүкри сәна қылды. Андын сон
мәйдан әтрафыға раўана болдылар. Бираз йол йүрип йәнә дәрйаныц кенарыға келип арам алып
отырдылар.
Имди сөзни башқа тарафдын ешитиц.
Бир неше күнден соц Ҳасанхан сафардан сағ-саламат қайтып тамамы ләшкери бирле шәҳри
Гүлүстүне келдилер. Мунда қалған тамамы беклер падшаҳныц қашыға саламға келдилер. Анасы ҳәм
келди. Падшаҳ анасыға қарап айтты:
— Меҳрибан анам, саламат бармысызлар ўә Шаҳалам ҳәм сағ барму? — деди.
Әркана аналық падшаҳға қарап бийтақат болып йығлап айтты:
— Әй, уғлым, өзиц хат мүҳр йүбәрипсец, Шаҳалам биле анасыны шәҳәрдин шығарып қуўлап
йүбәриц, «мен мунда шулар себепли кафир қолына гирифтар болып бәнди зиндан болып йатыпман»
деп. Имди йәнә сорайдурсен, мен билмәдим аларныц ҳал-аўҳаллары неш ик кешти, — деп йығлап
хатны шығарып берди.
Падшаҳ хатны көрип зар-зар әбри нәўбәхдр йығлап айтты:
— Әй, анажан, бу ишни душманлар қылғандур, мениц асла хабарым йоқ, — деди. — Имди мен
Шаҳалам биле мәлийкәйи Зуҳриййаны қайдан табарман?
Аларны истемек ушын қәлендарана либас кийип дәрҳал бийабанға шығып йүрә берди. Аларныц
фырақыда өртенип «ҳу йа манҳу ла илаҳа иллаҳу» деп барар еди. Алдынан қырық нәф әр шопан
йолықып қәлендарныц ҳалын бир нышан көрип айттылар:
— Әй, қәлендер, қайда барурсыз?
Анда падшаҳ айтты:
— Мен бир фәрзәндимдин жуда болдым, — деп, шопанларға байан қылып бир сөз айтты:
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— Әй, шопанлар, сәйри саҳрада гәда болдым бу күн,
Дағы фәрзәнд ҳәсрәтийдин мен ада болдым бу күн,
Айырылып мен бүлбүлимдин бийнаўа болдым бу күн,
Ҳақ маца әмр әйледи, саҳыб ғара болдым бу күн,
Нәйлейин, мен Шаҳаламдын жуда болдым бу күн,
Тоты йандығ хош аўазымдын жуда болдым бу күн,
Нәйлейин, Йусуф нышанымдын жуда болдым бу күн,
Нәйлейин, ол меҳрибанымдын жуда болдым бу күн,
Бүлбил шийрин мақалымдын жуда болдым бу күн
Тоты йандығ хош аўазымдын жуда болдым бу күн.
Әмма бу сөзни шопанлар ешитип йығлашдылар.
Анда Ҳасанхан айтгы:
— Әй, шопанлар, не ушын йығларсызлар?
Анда шопанлар айтты:
— Бизлер қырық шопан сизниц шопаныцызбыз, сиз бизлерни танымадыцыз. бизлер сизни
таньщык.
Ўә йәнә айттылар:
— Әй, шаҳым, әгәр шаҳзада биле мәлийканы тапсаныз, бизлерге не берерсиз?
Анда падшаҳ айтты:
— Тамамы қойларны сизге Шаҳалам ушын тасаддуқ қылып берурмен, — деди.
Ш опанлар шадман болып фатиҳа берип қалдылар. Й әне падшаҳ бу сүўретте йетти кеше күндиз
йол йүрип бир жайға барды. Узақтан бир шатпа көринди. Падшаҳ ол күлбеге қарап жүрди, барып
көрсе, мәлийке Зуҳриййа бирле Шаҳалам екен. Ҳасанхан Шаҳаламны көрип бийтақат болып йығлап
Шахаламны қушақыға алып сүйер болды. Шахзада атасын танымай қорқып қашты. Ағща падшаҳ
зар-зар әбри нәўбаҳар йығлап бир сөз айтты:
Фәрзәндим, жамальщ көрмеге келдим.
— Қашпа меннен нурыдийдем, фәрзендим,
Ш әҳри Гүлүстүн дер бир әжеп жайдур,
Мен сениц жамалын көрмеген келдим,
Сенин ушын салған турфа сарайдур.
Қырқ күн болды сендиц жуда болыпмен,
Ҳүсниц сениц йәне бир толан айдур,
Малыў мүлким сана әйлейин фида,
Мүбәрек жамалыц көрмеге келдим,
Қәлендер болыпмен йолында гәда,
Мен сениц курбаныц болмаға келдйм.
Ҳасанхан дер, шүкир әйледим Худаға,
Имди машғул болсам зикри сәнаға
Саца нәсийб еткей сәрш әмен бағлар,
М ен болғаймен, балам, сендин садаға
Сәйргәҳьщ болғай пийшейи тағлар,
Көзге хаки пайыц сүрткели келдим.
Досларын шад болып, душманыц йығлар,
Әмма, падшаҳ бу сөзни айтғандын соц шаҳзада айтты:
деди.
— Әй, сен бу сөзлер билен бизлернйц күлбейи ахзанымызға қәдем қойа билмессец:
Шаҳзада атасыны танымады. Анда падшаҳ айтты:
— Әй, Шаҳаламжан, сен мени танымадыц, ишкериге кирип анаца айтғыл, — деди.
Шаҳзада кирип анасыға айтгы:
— Әй, ана, ташқарыға бир қәлендер келип, «сенин атацман, атым Ҳасанхан» дер ўә мени йаш
көрип сениц йаныца кирежақ, —деди. Й әне айтты: — Әй, анажаным, бизлер падшазада едик, Худа
хахдаб гәда болыпмыз, — деп көп-көп йығлады.
Анасы айтты:
— Жан балам, ол қәлендерге бийжай сөз айтма, ҳакарат болур, әлбетге, ол қәлендер атацыз болса,
бизлерни излемек ушын өзин бу сүўретте қылған болғай, — деп бир сөз айтты:
— Сениц, мениц гәдалар болып,
Арқа тағыц ерур келген қәлендер,
Малыў-мүлки анда бардур бийҳисап,
Интизарыц ерур келген қәлеғщер

Кеше күғздиз сәна қылған Субҳана,
Башын урған ол раўзайы ризўана,
Пири аныц Баҳаудцин дийўана,
Саҳиби шаҳ ерур келген қәлендер.

Балам деп көнилде, тилдедур зарый,
Меҳрибан залымда бардур қәҳәрий,
Ҳимайаты шайх Кабийр бар пийри,
М әдедкәрин ерур келген қәлендер.

Қырық күн болды йолға болған раўана,
Сенин фырақында болған дийўана,
Жудалыкдан бағры болған бирйана,
Қыблагәҳиц ерур келген қәлендер.
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Мунажат әиледи Худаға иығлап,
Ҳижранныц отыға иүрәгин дағлап,
Ҳиммәтниц кәмәрин белине бағлап,
Бағры қаныц ерур келген қәлендер,

Атац бир бүлбүддур ҳүсниц бир гүлзар,
Ҳәрким дилазардур бир Худа сезер
Зуҳриййа дер, балам, бермегил азар
Хош аўазыц ерур келген қәлендер. ’

Әмма, мәлийкәйи Зуҳриййа бу сөзни тамам қылғандын соц шаҳзада атасыныц йаныға келип
колларын әлиф-ләм қьшып сәлам берди. Бир-бирлериниц қолларын алып ўә кушысып зар-зао
иығлашып андын соц падшаҳ мәлийкәйи Зуҳриййа йаныға кирди. М әлийка бийшара йеридин турып
тауазығ уә әдәб билен сәлем берди. Падшаҳ әлийк алып бир-бирин көрип йығлашдылар Андын
падшаҳ мәлиикәии Зуҳриййа бирле шаҳзаданы алып йолға түшип халайықцын пинҳан кешелери йол
иүрип төрт-беш күн дегенде Гүлүстүн шәҳриға келип кирдилер. Әркана бийби мамасы шаҳзаданы
көрип шадман болып, шаҳзаданыц келгенине Худаға пгүкир кылып бир сөз айтты:
— Шүкир, ҳақныц дәргаҳына тахт үзре султаным келди,
Иүзим урдым бәргаҳына, арзыўы әрманым келди,
Йар-дослар болыц шадман, кетти ғүлфет шүкри Субҳан,
Аныц пири Шаҳымәрдан, Рустәми дәстаным келди.
Қолымдын ушқан бүлбүлим, сашы сыйаҳы сүмбилим,
Шаҳалам ҳәм келиним, ол йусуфнышаным келди.
Тиллери зикри Кәламда, қоллары әдеп-икрамда,
М әнзили дар ус-саламда, ол хүўри ғьшманым келди.
Нийети бардур шикара, үмийд әйлеп бириўбара,
Иүрәки болған сад пара, шәменли гүлзарым келди.
Хасанхан дер, хошаўазым, шункарым, бәленд пәрўазым,
Бири сона, бири ғазым, екки сәрўиназым келди.
Әлқысса, бу сөздин сон Хасанхан мәлийкәйи Зуҳриййа бирлен ышратқа машғул болдылар.
мди бу дәстан шаҳзада хуруж қылып бабасы мәлик Қайтусньщ үстигә ләш кар тартып барып
урышып мусаххар қылғаны.
ғ
Бир күни Шаҳаламы Хоразмий анасыға айтты:
- Әй, мехрибаны.м анам, сенин колынны ким кести ўә ким зинданға салды ўә ким бийабанға
ташлады, мана анша болған ишлерни байан қыл, — деди.
Анда анасы айтты:
- Әй, жаным дәрманы балам, Зулмат шәҳринде Қайтус шах деген кәфир мениц атам сди Андын
м анамунш а жафалар тийди, ўә ыза ҳакаратлар тийди, - деп байан кылды ўә коп-көп йығлады
Шаҳзада көцил бсрип айтты:
- Имди мен П1Ул кәфирден барып сениц хусуматларынны алмасам, мана бу шәҳәрдә бопмак
ҳарам болсын, — деп кәсемйад кылды.
Андын сон ата-анасынан рухсат алып, он мыц киши алып ләшкарға бу баш сәркарда болып Зулмат
тарафыға рауана больш Қайтус шаҳныц үстиға йүриш қылды. Шул ўақытга Ҳасанхан уғлыны узатып
иолға салып фатиҳа берип, зар-зар иығлап, худайытаалаға аманат тапшурып бу сөзләрни айтгы:
— Ат үстине минен рүстемнышаным,
Имам Рыза болсын саца ҳимайат,
Бар балам, ғазатьщ мүбәрек болсын,
Бар балам, ғазатыц мүбәрек болсын.
Иүрәгим қуўаты, дәрди дәрманым,
Бар балам, ғазатыц мүбәрек болсын,
Ш әҳийд болған имамларға йүз урсац,
Дин қылышын кәфирларға шалурсен,
Қайтусшахдын хусуматын алурсен,
Кәфирлер шәҳрине талан салурсен,
Бар балам, ғазатыц мүбәрек болсын.
Қайтусныц шәҳрине барсац саламат,
Салурсен башына руўзы қыйамет,

Муртаза раўзасын зийарат кылсац,
Үш айға саў барып, саламат келсец,
Бар балам, ғазатыц мүбәрек болсын.
М әдәдкәриц болғай ол шайхы Кәбийр,
Кәфирлер қолында болмағыл әсийр,
Ол Қайтус кәфирни қылғайсен йасийр,
Бар балам, ғазатыц мүбәрек болсын.
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Ҳасанхсш дер, өзицни иҳтийат әйле,
Урушға киргенде фарасат әиле,

Саўашда Әлийни йығлап йад әйле,
Бар балам, ғазатыц мүбәрек болсын.

Хасанхан бу сөзни тамам қылғандын сон шаҳзада Шаҳалам Хорезмий он мыц аламан
ирлен бирнеше туғ уа иалауларны ўә неше тоф тофхана, неше мылтык ўә шәмшийрлерни алып
ләшкерге баш больш атланды. Шулўақытта падшаҳ шаҳзадаға қарап: «Йольщ ақ йолдашыц хГк болсын
сафарыц биихәтер болсын сени худаға аманат тапшурдым» деп көп-көн фатиҳа берип йоша уза^ы
Әлқысса, шаҳзада шәҳри Зулматға қарап йүриш қылды. Бир неше мәнзил йол йүрип Ц
с
шахныц қаласына бардылар. Қаланыц иақыныда бир йерге шадыр ўә сара пәрдәләрни бәрпа қыльш
^бәрдиўГай™ гаЛДЬШаР' АНДЫН С0Ц Шаҳзада бир нама йазып төрт кишини елши қылып бабасыға
- Маца шәҳәрни берсүн ўә мениц алдымға пешўаз шықсын, Худайы таалаға ийман келтирип
мусылман болсын, иоқ ерсе шәҳрин башыға зицдан қылурмен, - деп бир сөз айтгы:
КеЛ™ РИП
Худаны бир билип исбат әйлесин,
Болмаса шәҳрини зиндан етермен,
Ийман арыз қылып мусылман болсын.
Болмаса шәҳрини зиндан етермен.

Ш әрийатқа кирип болсын мусылман,
Худаны бир билип келтирсин ийман,
Мәдед берсе маца ол Шаҳымәрдан
Ш әҳрин бәрҳәм урып ўайран етермен.

Худаны бир билип разы болмаса,
Бутпараст дийнидин периз болмаса,
Балам деп алдыма пешўаз шықмаса,
Болмаса шәҳрини зиндан етермен.

Бизә ләшкер келур Румдын, Иракдын,
Ш әҳәр ләрзам болур дағы фыракдын,
Қырық сәркарда келур шәрдин, қазакдын.
Иахты рузгәрини зиндан етермен.

Маца шығып берсин дәстүр хыражын,

Шаҳалам дер, тәўеккелим Аллаға,
Иүз тутурмен ол расули Худаға,
Айтыц, динә кирсун ол Қайтус шаҳға.
Болмаса шәҳрини зиндан қылурмен.

Башыдын ташласын мурассаъ тажын,
Баш ғамыны көрип етсин илажын,
Болмаса шәҳрини ўайран етермен.

шаҳзада бул сөзни тамам кылғандын сон елшилер Зулмат шәхрине раўана болдытао
сәлам ^ Г е Г Г л ь Г р ШЭХЭРНИН
б0ЛДЫЛар' АнЛЫМ
Кайч.с„ы„ аа,лыға 6арь„,
6 ср™“ а™ р С
г Г Г Г к в д ° р “ ^ Г МаН бИРЛ° КеЛДИ' - деп ха^аРлары„ айтып „ама„ы хем
Имди сөзни мәлик Қайтусдан ешитйц.
Наманы оқытып көрип айтгы:
6ер№ Й Г Г , э д Г ™

ь Г Ш 3вНЖИрбОНЛ

алль.мга келтурсе, кэдцп барабар зэр

ЎаКЫТТа кәф ирләрнин арасында Ф аталы деген бир паҳлаўан бар еди «мен бағлап
лтирермен» деп рухсат алып, мьщ аламанға баш болып, майданға шығып, сурнай-кәрнай шептип
топ атып, каладан шығып Шаҳаламы Харезмийниц барабарында келип туғ тикди Шаҳалам хәм
бу тарафдын туғын барна қылды. Күн кеш болды. Ол кеше е к к Л ә ш к е р к ^ ™ ә ц е т Г ж а ^ ы
жаиында арам қылдылар. Ерте тац атты, ўақгы шәштгәҳ болып еди, екки тәрепдин кош накапалап
урып баҳадырлар маиданға йүриш қылдылар. Әўўел бир-бир майданға кирдилер Андын екки-екки
Шх я 1 Г ҮШДСН’ иүз' иүзден йүрии| Қыддылар. Андын соц мыц-мыцнан екки тарафдын кирдилер’
Шаҳалам ҳәм худаныц атын иад қылып «Бисмиллаҳи Аллаҳу акбар» деп майданға кирди Андын сон
тамамы ләшкер бирден майданға кирип жәци мағлуба кьшдылар. Х у д а й ™ а ^ л а м

^ с ^ ^ ъГ Х и п Т Г к^сТ ^ЬШ
ЫП1
6 ш ,м е д Г Г е СГ Г р й Г « ы ^
а т ы
Ж

Г

Г

Г а ^ ь Х

Г
™

Ш
ЭХРНЗУЛМТДеПК,ШЬШшвхэрге

” аРЬЩ 6°ЛСЫН' °Л келген лвшкерге “ еп пл“ « “ а

а ^ ^
”

" Ўа ~

бЭРИа

С>«ы мачзыбдьш Е

Е

Ж

З Г
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қып дууа қылдылар, намаздын фарығ болғандын соц афтаб найза бойы шықты Екки тапасЬяын
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й и г и п м п б О Л Д Ы ' Мусылман ләшкери кафир ләшкеридин шикаст тапты. Андын соц Қайтус шаҳцын
иигирма купэшэ мухдәт алдылар. Шахалам бийшара атасьпа ,ө Харезм йуртыда к ш Г р Г б е ^ э
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сәрдар баҳадырларға нама йазып киши йүбәрди ўә бу сөзни айтты:

— Хоразм шәҳринде қолы қуўатлы,
Башы топ жығалы беклерим келсин.

Бир нешшеси бардур аслы бек уғлы,
Қолы қызыл йайлы, бели садақлы,
Атлы, базлы, тилла пышакды,
Әҳди пайманында барларым келсин.

Урушға киргенде жаныдын кешип,
Йутар аждарҳадек ағзыны ашып,
Мәст болып ағзыдын көпиклер шашып,
Булутдек күкрәшип нарларым келсин.

Шаҳалам дәртин деди бир пара,
Мунажат әйледи Ҳақ бириўбара,
Бир хәстемен, қулақ салып бу зара,
Йахшы кәраматлы пирлерим келсин.

Әлқысса, бу сөздин соц он адам Шаҳаламдын рухсат алып он күнлик йолны төрт күнде қать
қылып Хоразм ўәлайатыға дахыл болдылар. Андын Гүлүстин шәҳриға йетип Ҳасанханныц алдыға
барып сәлам берип турдылар. Анда падшаҳ сорады:
— Әй, беклер, аман-сағ кеддициз му, ҳәмме саламатмусызлар, — деди.
Алар қол қаўшырып таўазығ бирле куллық деп Шаҳаламныц намасын шығарып падшаға бердилер.
Андын соцра айттылыр:
— Әй, падшаҳы алам, ўә әй султаны бакарам, маълумыцыз болсын, уғлыцыз Қайтус шаҳныц
басқы берип еди. Андын соцра Қайтусныц өзи он мыц ләшкерлери билен келди. Йигирма күн
уруш қыддық, бизлер кәфирлерге әжизрак келдик ўә йәне йигирма күце мухдат алып келдик, — деп
ҳәммеси бийтақат болур бирден йығлап қойа берди.
Андын соц Ҳасанхан тамамы йаныдақы беклерге қарап айггы:
— Әй, әкабирлер, тамамы Хоразм ўалайатыныц адамлары, Худаны бир билген ўә Расулы Худаны
бәрҳақ билген ғошшақ йигитлер жәм болсунлар, — деп әмр қылды.
Дәрхал йасаўыллар хәммс йуртға хабар бсрдилер, ләшкср жәмъ болды. Ҳәмме ләшкер оттыз мын
сан ләшкер болды. Андын Ҳасанхан әкабирларға ўә бекләргға қарап бир сөз айтты:
— Хоразм йуртыныц бекиў султаны,
Беглерим алынлар найзайы калқан,
Беклерим ғазата кетмәсәк болмас,
Садакка ок алын шәмшийри нардан,
Шаҳыаламжанныц көптур әрманы,
Топ атып шәҳрини қылынлар иҳсан.
Барыбан арыны алмасақ болмас.
Бир тамаша әшкар етмесек болмас.
Атланыц беглерим кәфир үстине,
Ғош йигитлер найза алсын дәстине,
Мен барурмен Қайтус кәфир қасдына,
Барып шәҳрин зиндан етмесек болмас.

Шайхы Кабийр пийрим мәдед берселер,
Еренлер жәм болып нәзер салслар,
Баҳадырлар саф-саф болып турсалар,
Аллаху Акбар деп шапмасақ болмас.

Шаҳ Қайтус дер ол накасныц адын,
Ўайран етиц барып шәҳри Зулматын,
Отқа йақыц аныц латыманатын,
Шәҳрини мусулман етмесек болмас.

Шаҳ Ҳасан дер, беклер шәпик турындар,
Шаҳзадаға барып арын алындар,
Кәфирниц шәҳрине талан салындар,
Барып мүлкин ўайран етмесек болмас.

Әлқысса, бу сөзни айтғандын соц падшаҳ ләшкерин бәрпа қылып ғазатға кетер болған ҳалында
анасынан ҳәм мәлийкәйи Зуҳриййадан рухсат алмақшы болып ҳәремге кирди. Падшаҳ көрдимәлийкәйи бийшара Худайы таалаға сәжда кыльш мунажат етип айтадурким: - Пәка пәрўәрдигара
он сәккиз мыц аламны йокдын бар қылған, балам шаҳзаданы саца тапшурдым, — деп йығлап тур
екен. Шул ҳалда падшаҳ кирип айтты:
— М әлийкә, рухсат ўә фатиҳа берсециз, ғазатға барурмыз, — деди.
Анда мәлийка бийшара Ҳасанханға қарап фатиҳа берип бир сөз айтгы:
Падшаҳым, ғазатьщ мүбәрек болсын,
Қабул болғай бәнделерниц дуўасы,
Дин йолында ғазый болыц султаным,
Тилимдедур дайым ҳақныц санасы,
Мурадыцны берсин тәцри тәбарак,
Фәрзәнд екен адамзадныц мийўасы,
Дин йолында ғазый болыц султаным,
Төрелере өмир берсин султаным.
Ўахшат атлығ бир майдана барурсыз,
Наъра тартып орта майдан кирерсиз,
Ҳәзирет Әлий пийрни йада салурсыз,
Шери дәргаҳ йарыц болсын султаным

Худа учун қайтмац динниц йолында,
Ғошшакдарым бардур Хорезм елинде,
Саўашда йалғузым Зулмат шәҳриндне,
Аҳыў-надаматда ерур султаным.
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Худа ушын қайтмац динниц йолынан
Ғошшакдарым бардур Хорезм елинде
Саўашда йалғызым Зулмат шәҳринде,
Аҳыў-надаматда ерур султаным,
Ләшкерни жәм етип барыц саўаша,
Талан салыц барып ол қызылбаша,

Худайым рәҳим еткей көзлерде йаша,
Сағ барып саламат келиц султаным.
Зуҳриййа, сөзимни әйледим тамам,
Ғәрийп бийкәслерге көп берип инам,
Шаҳзада адцында әйлесе икрам,
Аца пийрлер йарый берер султаным.

Әмма, бу сөзни мәлийкәйи Зуҳриййа тамам қылғандын соц падшаҳ анасы Әркана бийбиден
рухсат алып қырық мыц ләшкерге баш болып қайдасац шәҳри Зулмат деп йолға раўана боддылар.
Шикар қылып бир неше мәнзиллер йол йүрдилер. Он төрт күнде бир айлық йолны қатъ қылып
Уәҳшат атлығ майданға барып түщдилер.
Имди сөзни Шаҳаламдын ешитиц.
Қайтус кафирден мүҳлет алған күни тамам болып күн шығардын келип Қайтус дабылы ж әц қаға
башлады. Ол ўақытта шаҳзада Худайытаалаға мунажат қьшып айтур еди:
Әй, пәрўәрдигарым, атам бирле Хорезм беклери бирле тамамы ләш керни йеткүргәйсәц, —
деп йығладьшар.
Бәнәгәҳ күнбатар тарафдын нешше туғ ўә нешше мыц йалаўлар ўә нешше мыц аламан бирле
узакдын Ҳасанхан көринди. Шаҳзада Худаға пгүкри сана қьшып бир сөз айтты:
— Ш үкр ҳақныц дәргаҳына, беклер көринди, көринди,
Сығындым заты пәкине, ханлар көринди, көринди.
Ислам жафасыны шекип, рақийблер жаныны йақып,
Байдақ-байдақ шац шығарып, ханлар көринди, көринди.
Рустами дәстан болмаға, майданда наъра урмаға,
Ғаниймдин арым алмаға, ләшкер көринди, көринди.
Ғош йигитлер жандын кешип, ғаниймниц қаныны ишип,
Әждарҳадек ағзыны ашып, шерлер көринди, көринди.
Келдилер жандын кешмеге, батьш йолларны ашмаға,
Ағзыдын көфик шашмаға, нарлар көринди, көринди.
Ҳақ ушын таат қьшмаға, ғәниймин бәрин қырмаға,
Бизге көмекни бермеге пирлер көринди, көринди.
Әлқысса, бу сөздин соц суйы мағрибдер ләш кер көринди. Шаҳзада Худайытаалаға шүкир қылып
атасыныц алдыға пешўаз шықып сәлам берди. Падшаҳ әлийк алды ўә айттыким:
— Әй, балам, кәфирлердин не жафа көрдиц?
Шаҳзада башыдын өткен ўақыйаны байан қылды.
Әлқысса, бу күн кеш болды. Ләшкер өз әрамгаҳьща фарағат таптылар. Ертец, афтаб шыққаш ол
тарафдын Қайтус кәфир туғын бәрпа қылды. Бу тарафдын Ҳасанхан туғын көтерди. Ўақты шәштгәҳ
болып, ҳәр тарафдын баҳадырлар майданға кирдилер. Бул тәртип пенен он төрт күн уруш болды.
Андын соц Қайтусныц бир уғлы бар еди. Адыға шаҳ Мамат дер еди. Беш йүз киши бирле майдан
меники дур деп майданға шықгы. Мусылман тарафдын Шаҳалам атасыдын рухсат алып бул ҳәм беш
йүз киши билен майданға кирип саф-саф болып дабьшы ж әц қақып урышқа кирдилер. Шаҳалам
он беш киш иниц жаныны жаҳаннамға йүбәрди. Худайытаала Шаҳаламға ҳимммет ҳәм нусрат
берип Қайтусныц уғлы шаҳ Маматныц башын екки нимтәйи барабар қылды. Қайтус уғлы өлгеннен
соц жәц мағлуба қылды. Андын Хорезм беклери ҳәм пийрлерни йад қьшып майданға кирдилер.
Әлғәрез, йигирма күн ж әц мағлуба болды. Худайытаала мусылманларға нусрат берип, кәфырларға
ҳәзиймат берди. Шаҳ Қайтус тақат қьшмай қырықмыц аламан бирле шәҳри Зулмат қайдасац деп
йүз дөндирип қашып барып қаласыға қамалды. Имди шул майданға Ҳасанхан ләшкерге баш болып
турсын, Шаҳалам он мыц баҳадурға баш болып шәҳри Зулматға қарап раўана болды. Барып топ
атып дәрўазаларны йықытып қалаға кирип йүре берди. Андын үш мыц баҳадыр болып Шаҳалам
Қайтусныц үстиге бардылар. Кафыр шаҳзаданы көрип тахтыдын ташлап, шаҳзаданыц айақыға
йықылып, гүнаҳын тилеп бир сөз айтты:
25— Қарақалпақ фольклоры
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Өт гүнаҳым Шаҳалам балам, әл-аман, балам, әл-аман,
Жигергөшем, будур налам, балам, әл-аман, әл-аман.
И нә шәҳрим болсад меҳман, бир неше күн сүрсен; дәўран,
М енид йуртым болды ўайран, балам, әл-аман, әл-аман.
Шаҳалам сениц атыц, шаҳзададур сениц затыц,
Латманатым ҳәм йарыц, балам, әл-аман, әл-аман.
Қырық күн болды саўаш еттиц, нешше беклерни лаш еттиц,
Ш әҳримни қырып бош еттиц, балам, әл-аман, әл-аман.
Зуҳриийадур жигербәндим, Шаҳаламжан хурсандым,
Нурыдийдем, жан фәрзендим, ал-аман, ал-аман,
Шаҳы Қайтус шекме әрман, ҳәр бир сөзиц дәрде дәрман,
Шаҳаламжаным балам, әл-аман, әл-аман.
Андын соц Шаҳалам айтты:
— Әй, мәҳрамлар, мусылман болыц, йоқ ерсе өлерсизлер, — деди.
Алар ҳәмме мусылман болды. Әмма Қайтус мусылман болмады. Екки қолын аркасыға бағлап,
айағына кишен салып қойдылар. Андын соц Ҳасанхан тамамы Харезм беклери биле шаҳзаданыц
йаныға келип, шәҳри Зулматныц ишинде қырық кеше-күғщиз той-тамаша қылып тамамы шәҳәр
халқыны муслман қылып, бутханаларны йықып, орныға масжид ўә мәдрәсә бина қылдылар. Ўә йәне
өзидин ҳәким қойып, бешйүз түйеге зәр-зийўар йүклеп, дәстури хыражын алып, тамамы ләшкерге
баш болып шәҳри Хорезмгә қарап йүриш қылды. Әмма шаҳзада ғазатға шығар ўақытта қәсемйад
қылып еди: егер Қайтус кәфирни тирик ушлап келмесем Гүлүстүн шәҳри маған ҳарам болсын, —
деп. Аныц ушынким Қайтусны бәнд қылып Гүлүстүн шәҳрине қарап раўана болды. Бир нешше күн
йол йүрип сағ-саламат Хорезм ўалайатыға дахыл болдылар. Андын М әлик Қайтусны М әлийкәйи
Зуҳриййаныц мәканыға алып бардылар. Шаҳзада анасыға айтты:
— Ассаламу алайкум, анажаным, сағ-саламат бармусыз, — деди.
Анасы әлийк алды ўә айтты:
— Әй, балам, меҳрибаным, сағ-аман келдициз му? — деди.
Ҳал-аўҳал сорашдылар. Анда шаҳзада анасыға айтты;
— Әй, анажан, сениц қолыцны кесип, өзицни зинданға салған кафирни алып келдим, — деп,
Қайтусны көргезди. Андын олтурур болуп қолыға шамшийр абдарны алып еди, Қайтус зар-зар әбри
нәўбәҳәр йығлап бир сөз айтты:
— Шаҳалам, бу сөзиме қулақ сал,
Тийме маца, бир Алланьщ хүрмети,
Әмирицни әйлесүн Йаратқан узақ,
Тийме маца, бир Алланыц хүрмети.
Ол шәҳри Зулматны әйледиц хараб,
Тилиме, жаныма түшди изтираб,
Рәҳим әйлегил мениц ҳалыма қарап
Тийме маца, бир Алланыц ҳүрмети.

Түшибдур башыма руўзы қыйамат,
Тийме мана, бир Алланыц ҳүрмети.
Менҳәм өзим шәҳримниц султаны едим,
Нешще дәрдлилерниц дәрманы едим,
Шаҳ Маметжан өлди, курбаны едим,
Тийме маца, бир Алланыц ҳүрмети.

Қайтусшаҳ дер, бир нәсийҳат айтарман,
Рухсат берсец, өз йуртыма кетермен,
Шаҳзада болғайсен сағыў-саламат,
Қабул етсец, пинҳан сөзим айтарман,
Бузулған көцлимни әйле имарат,
Тийме маца, бир Алланыц хүрмети.
Әлқысса, Қайтус шаҳ бу сөзни айтғандын соцра шаҳзада айтгы:
— Әй, ата, игри йағаш ҳәргиз туғры болмас екен, — деп Қайтусныц бойныға тыйғы абдарны
андағ урды. Андын соц Ҳасанхан қырық кеше-күндиз той тамашалар қылып, ғәрип бийшараларға
хайры иҳсанлар қылдылар. Андын соц ҳәмме Гүлүстүн шәҳринде айшы ишретте болып фарағатлық
таптылар. Имди ҳәрким өз жайлы-жайында әрам алсунлар. Андын соц Шаҳаламы Хорезмий беш
йүз мәҳрам бирле алғур куш, йүгүрүк тазыларны ўә әребий бедеў атларны алып минип шикарға
шығып кеттилер.
Бу дәстан шаҳзада Сона деген бир пәрийзадны түшинде көрип ашықы бийқарары болып излеп
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шул пәрийзадньщ мәканыға барғаны.
Раўий айтур күнлерде бир күн шикар қылып ҳарып кеше бир жайда әрам алып йатып едилер.
Шаҳзадаға әндек уйқы ғәләбә қылып аўҳалында алты заты ш әрийфни көрди. Шаҳзаданьщ әтрафын
алып турдылар. Бәнагаҳ суйы мәғрибдин қырық бир пәрийзад тамамысы нықабдарлар келип нықабын
алып сәлам бердилер. Шаҳзада әлийк алды. Шул пәрийларньщ жамалыға тамаша қылып, арасыдан
бириге ашық болды. Ол ўақытта әрўаҳлар шаҳзадаға айттылар:
— Әй, Шаҳалам, Шаҳзийўарньщ қызы саца нәсийп болды, — деп фатиҳа оқып көзидин ғайып
болдылар. Шаҳзада уйқыўдын ойғанып көзин ашып қараса ҳешким йаныда йокдур. Бийқарар,
бийарам сарасима ўә ҳайран болып тамамы бек ўә маҳрамларыға қарап зар-зар әбри нәўбәҳәр
йығлап бир сөз айтты:
— Әй, йаранлар, мәсләҳәт қылындар
Бир бөлек пәрийлер салама келди,
Мунажжимлер китап алып бақындар
Билмем, не себепдин салама келди?

Алдыма келдилер ол пәрийзадлар,
Бойы туўбы киби қәдди шәмшадлар,
Кийгени йашылдур пәрде нықаблар,
Тиллериде зикри кәлама келди.

Алты киши келди қолы асалы
Бир киши көрмишем сөзи адалы,
Қырқ пәрий нықабдар қолы хыналы,
Бир шәмен дәсте гүл инама келди.

Қырқ перийзад аҳўалымда келдилер,
М ениц акдыў-хыйалымны алдылар,
Соцра көрдим, башқа нықап салдылар,
Бәри зулфи сәман сәллана келди.

Бир пәрий сөзледи ағзыны ашып,
Шаҳзада дер, имди ҳайран болубмен
Ҳүсниў нытақына ҳайран қалыбмен,
Бириси ағзыдын дүрлерни сашып,
Көрип гүл йүзини гирйан болыпмен
Йүзә перде шекди бириси қашып
Ш әнелеп зулфыны сәллана келди.
Әлеме йахшылық нышана келди.
Әмма, шаҳзада бу сөзни айтып зар-зар йығлап сабрыў тақаты қалмады.
Имди булар бу ҳал биле шикар қылып йүрсүнлер сөзни башқа тарафдын ешитиц.
Хақаны Ш ыйн ўәлайатында бир шәҳәр бар еди. Атына Мүшкинрабат дер еди. Аныц падшаҳына
Зийўаршаҳ дер еди. Аныц бир қызы бар еди, атына Сонна пәрийзад дер еди. Шаҳзада түшинде
көрип ашық болғаны шул қыз еди. Йаньщағылар қырқ мәҳрем кәнийзи еди. Шаҳалам түш көрген
кешеси Сонна пәрийзад ҳәм түш көрди. Алты заты шәрийф Сонаныц әтрафын алып мүбаракбадлық
фатиҳа оқып айттылар:
— Әй, Сонажан, сени Хорезм ўәлайатыныц уғлы Шаҳаламға жуфты қылурмыз, — деп Шаҳаламныц
сүўретин көргезип көзден ғайып болдылар. Орнынан турып қараса, ҳеш ўақыйа йоқтур. Көшк үстинде
Сонажан бир аҳ урды йәне көзине уйқы келди. Түш көрди, түшинде қолына бир шәмен гүл алмыш.
Бәнагаҳ ҳаўадан бир бүлбүл пайда болып келип минқары биле Сонажанныц қолыдағы шәмендин
йүз жилўа бирлен төрт йафрағ үзип алды. Й әне ҳаўаға ушып бәдер кетти. Сонажан уйғанып көрсе,
гүл ҳәм йоқ бүлбүл ҳәм йоқ. Айтты:
— Әй, кәнийзлерим, мен ҳала бир түш көрдим, түшимде бир шәмен гүл алдымға алдым, бәнагаҳ
бир бүлбүл ҳаўадан пәрўаз етип келип минқары биле шәменнен төрт йафрақны йулып алып қашты,
— деп көп бийтақатлық қылып йығлады.
Шул ўақытта кәнийзлерниц ишинде бир тәбиршиси бар еди. Ол айтты:
— Сонажан, сениц ҳүсниц бир шәмен гүлдур. Йарыц бир бүлбүлдур. Хорезм ўалайатыныц уғлыға
сизни нисбет қылып фатиҳа оқып кеткен пирлерден мениц ҳәм хабарым бардур, — деди.
Анда Сонажан айтты:
— Бүлбүлниц мәканы бағларныц ишинде бир шәменли гүлзарда болур. Мен бир гүл болсам, ол
бүлбүл болса, не ушын мен бүлбүлимнен жуда түпгүбмен, — деп бир сөз айтты:
— Ҳүсним бир гүл болса, йарым бир бүлбүл,
Тотыға мецзашур аныц аўазы,
Мунда келип бу гүлзара сайрасун,
Суҳбәт илә өтер йаз илә қышы,
Йүзим анар болса, сашларым сүмбил,
Бүлбүлигөйадур йарым аўазы,
Хошаўазым бу гүлзара сайрасун.
Мунда келип хошаўазым сайрасын,
Ким барып келтирсе, болурман курбан,
Ол Йусуф нышаным дәрдиме дәрман,
Аты аныц Шаҳалам, назанын уғлан,
Ашық болса, йар бағында асырасын,

Қолымға бир шәмен келдим ҳәмана,
Бүлбүл бәргин алып ушты асмана,
Имди йүзин көрмек маца гүмана,
Мунда келип ашықана сайрасын.
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Ғафыл болып йүрмәй шөли майданда
Сонажан, түшимде көрдим жамалын,
Дилбәрим қалмасын дағы ҳижранда,
Тилермен тәцридин аныц ўисалын,
Бүлбүлниц мәканы бағы бостанда,
Мен биле алмадым аныц хыйалын,’
Бүлбүл болса, бостан ишре сайрасын,
Бүлбүл қушым ашықана сайрасын.
Әлқысса, Сонажан бу сөзни тамам қылғандын соц бийтақат болып йығлап айтты:
— Ҳәр кишиким шул йигитни тапып мениц бағы айшымға келтүрсе, аца қәдди барабары зсп
берүрмен, — деди.
р
Әмма, кәнийзеклерниц арасында бири бар еди. Атына Зийба дер еди, ол айтгы:
— Әи, Сонажан, ол айтған сениц йарыцны адыға Шаҳзадайы шаҳалам дерлер. Аныц йуртыға
Хорезм дерлер. Ол бу йерден қырык күнлик йол турур. Жуўап болса, иншааллаҳ ,биз тапып келурмиз
— деди.
5
Сонажан айтты:
Егер алып келсец, саца қәддиц барабары зер берурмен, — деди.
Әмма, аларныц дәстүринде сеҳри жадыўлықны билер еди. Илми нужум бирле Сонажан бир дуўа
оқып дем салды, олкән и и зек дәрҳал бир йашыл куш сүўретинде болды. Қайдасац ўалайаты Хорезм
деп қанат қағып ҳаўаға өзин алып, бир демде көзден ғайып болды.
Сонажан қырық кәнийз бирлен көшкниц үстинде ҳәр тәрафға интизар болып турсун. Имди
бир-екки сөзни Зийба кәнийздин ешитиц.
. КуШ больш ушып кеткецдин соц төрт саатда шаҳзаданыц ләш кериниц арасына барып қонды
иарым ақшам уақты еди. Шаҳзаданыц йаныға барып өзине бир дем берди. Дәрҳал қыз болдьт
Қараса, шаҳзаданыц йүзлери он кеш елик айдек шәр әтрапқа шуғла урар еди. Зийба кәнийз шаҳзадаға
бир дуўа оқып дем берди. Андын соц бир сандыққа салып дәрйаға ташлап, сандық көбик мысалы
дәрйа йүзинде барур еди. Зийба өзине дем берип, бир ақ қуш сүўретинде болып сандықныц үстине
минип, қайдасан Мүшкинрабат деп раўана болып, сәҳәр бирле дуўа оқып йәне төрт саатга қырық
күнлик йолны алып, Сонажанныц бағына йақын барып, идми сеҳр бирле дәрйадын сандықны алып
Сонажанныц бағыға көтерип барды. Андын соц Зийба өзине дем салып қыз болды.
Әлғәрез, андын соц Сонажанға барып сәлем берип таўазыйғ қылды. Сонажан:
— Аман-саў алып келдиц му? — деп сорады.
— Алып келдим, — деди. — Бағда гүлзар арасында, сандықныц ишинде турур, — деп байан қылды.
Дәрҳал Сонажан қырық кәнийзиге баш болып бағқа йүриш қылдылар. Қашиға барып сандықны
ашып көрсе, шаҳзада онтөрт кешелик болып йатур еди. Сонажан Шаҳзаданы көрген заман ашықы
бийқарар бодды. Бир афсун оқып дем салып, ҳуўшына келтирди. Шаҳзада көзин ашып көрсе, қырк
пәрийзад әтирапын алып олтурур. Өзи бағ ишинде йатур. Ҳайран болып пәрийзадларға қарап бир
сөз айтты:
— Әй, шох пәрийзадлар, бу баға не бағ дерлер?
Шул қаматы шәмшадлар, бу баға не бағ дерлер?
Рухсары шәмен гүллер, бу баға не бағ дерлер?
Гәҳи гүли сүмбиллер, бу баға не бағ дерлер?
Ҳайранда болып қалдым, бу баға не бағ дерлер?
Бу бағ игәси кимдур, күйинде гәда болдым,
Билмем, не әжайыпдур, күйинде әда болдым,
Бәс шәмъи жамалына мен имди фида болдым,
Өз мүлки дийарымдын ҳақ әмри жуда болдым,
Ҳайранда болып қалдым, бу баға не бағ дерлер?
Ким айтар Ҳасанханға бу аҳыў фығанымны,
Ол ҳалы пәрийшана бу сыры ныҳанымны,
Маълум ким айтар бу йуртға нышанымны,
Аллаҳ өзи йеткургәй Кәбамға жамалымны,
Ҳайранда болып қалдым, бу баға не бағ дерлер?
Шаҳзадайы Алам дер, бу баға өзим меҳман,
Аллаҳ маца йардам бер, көщ тмде мениц әрман,
Әй, йары пәрийзадлар, мен йары жаныцыза курбан,
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Ақлымны тамам алған бу бағ илә бу бостан,
Ҳайранда болып қалдым, бу баға не бағ дерлер?
Әлқысса, шаҳзада бу сөзни тамам қылғандын соц қызлар айтты:
— Әй, шаҳзада, бу баға Мүшкинрабат дерлер, Сонажанныц бағы турур. Атасыға шаҳ Зийўар дерлер.
Шаҳзада айтты:
— Пәрийзатлар, Сонажан деген қызны маца көрсетиц, аныц ушынким, әрўаҳлар аны маца
түшимде көргезип едилер.
Анда қызлар «хош болғай» деп, парийзадныц йүзидин нықабын алып шаҳзаданыц қаршысунда
тутып турдылар. Бир-бирин көрип андақ ашықы бийқарар болдылар, мисли Фарҳады Ш ийриндек.
Андын соц шаҳзаданы көшкке ертип дәўран сүрер ўақытта шаҳзада айтты:
— Әй, Сонажан, мен бешйүз ғылман бирле шикар қылып йүрер едим. Андын ғылман атамға барып
айтсалар, алар мениц фырақымда сәргардан боларлар, — деди. — Аныц илажы неш ик болар екен?
Анда Сонажан айтты:
— Әй, шаҳзада, ол ғылман сениц йоқ болғаныцны барып атаца айттылар. Алар сени тапмай
уйқыўға майыл болдылар.
Анда шаҳзада бийтақат болып йығлады. Анда Сонажан айтты:
— Әй, Шаҳалам, сен бир нама йазып мүҳрицни басып бергил, мен бир сеҳргөй кәнийзим бирле
атаца йүбәрүрмен, — деди.
Анда Шаҳзада қолына қағаз ўә қәлем алып хат йазып айтты:
— Сөз олким, қибләгәҳымызға ўә меҳрибан анамызға, мен кәмийне фәрзендлерициз Мүшкинрабат
шәҳринде шаҳ Зийўарныц қызы Сонажанныц бағында сағ-саламат айшы ишрет қылып йатыпман.
Иншааллаҳ, үш айға қайтып барурман, — деп йазып мүҳрин басты.
Сонажан Зийбакәнийзге берип айтты:
— Тез барып келгейсец, — деди.
Шул ўақытта шаҳзада кәнийзге қарап тилден ата-анасыға сәлем айтып бир сөз айтты:
— Мундын барсац ол Гүлүстүн шәҳрине
Матам нышанларға сәлем дегейсен,
М ениц ушын көзлеринен йаш төккен,
Матам нышанларға сәлем дегейсец.

М ениц ушын дуўа қылсын еранлар,
Йуртымдағы саҳыбдуўа ийшанлар,
Перзентим деп бағры бирйан болғанлар,
Руўҳы-рәўаныма сәлем дегейсец.

Мен мунда шегермен ахц1ў-нәдамат,
Алар анда болғай сағыў-сәламат,
Достыў-душман қылар маца мәламат.
Матам нышанларға сәлем дегейсец.

Мен мунда келипмен тәғдийр Алладур,
Үмметмен, панайым Расулуллаҳдур,
Мүсафырмен, көндим Кәбатуллахдур,
Барлық әзийзлерге сәлем дегейсец.

Бирнешше күн мунда меҳман боларман,
Бу пәрийниц хыйалыны билурмен,
Сағ болсам, үш айға йәне барурмен,
Йарыў-досларымға сәлем дегейсец.

Шаҳзада дер, мунда болыпмен ҳайран,
Жудалық дәртинен көзлерим гирйан,
Ш әҳримниц игәси ҳәзрет Пахдаўан,
Ол шайхы Кәбийрге сәлем дегейсец.

Әмма, шаҳзада бул сөзни тамам қылғанан соц Зийба кәнийз сеҳир оқып өзине дем салды. Дәрҳал
бир куш болып Шаҳзаданыц намасын ҳаўаға пәрўаз қыдып көзден ғайып болды. Үш саатта Хорезм
йуртыға келип Гүлүстүн шәҳрине барып Ҳасанхан бирле мәлийкәйи Зуҳриййаныц башына барса,
еккиси ҳәм уйқыўда йатурлар. Зийба Шаҳзаданыц сәлемнамасын атасыныц баш ушында қойып
қайтты. Имди йәне үш саатта қайтып келип бир әфсун оқып өзине дем салды. Дәрҳал қыз болды.
Андын соц хызмет йеткергенине бийбисинен инам алды. Андын соц Сонажан биле Шаҳзаданыц
көциллери жәм болып, Мүшкинрабат бағда көшк үстинде дәўранға машғул болдылар. Шаҳзада
Сонажанныц жамалына нәзер кылып ҳәўеси кетип айтты:
— Сонажан, сениц зулфынныц ҳәр бир тарын жәҳән хыражыға бермесмен, — деп бир сөз айтты:
— Сонажан, ҳәр бир зулфыц жәҳән хыражы емес му,
Ақ йүзләрицниц ж әҳән хобы ж әннет нышаны емес му.
Салланып сәлем бергениц, ашықныц көндин алғаныц,
Күлип кушақа киргениц мыц қыз баҳасы емес му.
Бағ ишинде шәмен гүллер, сайрашур шәйда бүлбүллер,
Сашлары сийаҳ сүмбиллер, хүснице муҳтаж емес му.
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Пәрийзадым, билдим ҳальщ, ләблерицнен тамар балыц,
Ақ йүзинде дана халыц нүктейи Қуран емес му.
Мүшкинрабатта еллериц, Йүзмыц әлўандур беллериц,
Бу сениц нәзүк беллериц, нуры йетти гәрдан емес му.
Шаҳзада дер, сөзим тамам, хызмет етсем әлад-даўам,
Сонажаным қылды икрам, Әсәри ийман емес му.
Әлқысса, бу сөздин соц екки ашық мәнзил ара көшкниц үстинде андағ дәўранға машғул болдылар
та ками дил (жүрек тилеги) ҳасыл болдылар. Әлқысса, шаҳзада биле Сонажан кеше-күндиз дәўран
ишинде болдылар. Бир күни Сонажан шаҳзаданыц жамалына нәзер қьшып караса, мисли заъфарандек
болып турур. Билдиким, шаҳзада уйқыға хумар болыпты. Сонажан айтты:
Иарыў-жаным, мениц бул бағым кьгрк танап бағдур. Мунда мениц екки көшким бардур. Йәне
бириниц адыға М әнзилара дерлер, бириниц атыға Мүшкинрабат дерлер. Сиз мунда болыц, мен
Мүшкинрабатта болурмен ўә сизге тағам тайар кылурмен, — деп турып қызларға баш болып кетги.
Әмма, Сонажанныц бир шәгирти, йағный хызметкер кәнийзи бар еди. Аты Шәҳрибаныў дер
еди. Ол көцилин шаҳзадаға мейил қылған еди. Ахыр бир күн хылўетге өзимни арыз қылурмен деп
йүрер еди. Әмма бир күн бийбисин ғафыл тапып, шаҳзаданыц йаныға келип еди, көрсе, шаҳзаданыц
сийнесин шамал ашыпты. Сүттен ҳәм акдур ўә йүзлери он төрт кешелик айдек болып йатур.
Шаҳрибаныў шаҳзаданьщ бул хүсни жамалын көрип беттер ашық болды ўә кушақыға кирди. Шаҳзада
Сонажан хыйал қылып уйқьгсында қушағына алды. Көзин ашып көрсе Сонажан емес кәнийзи
Шәҳрийбаньгў екен. Шаҳзада айтты:
— Ҳәй, Шаҳрибаньгў, Сонажандын қорқмасмусен, мениц қушағыма кирерсец?
Шаҳрибаньгў айтты:
— Әй, шаҳзада, сен шамъсац, мен пәрўанаман, йанып өлсем әжеп емес, — деди. — Й әне ҳәм
сениц жамальгцньг көргендин соц не болғаньгмньг билмеймен, — деп шаҳзадаға қарап бир сөз деди:
Шаҳзада, қурбанын, болсам ҳәр заман,
Мен ҳәм сениц харыйдарыц болурмен,
Худайьгм сақласун бәладьгн аман,
Мен ҳәм сениц интизарыц болурмен.

Ашьгқ болған ҳәзер қьглмас өлүмдин,
Бағбан больгп терсец таза гүлимдин
Йарьгм болып кушғьгл нәзүк белимдин,
Мен ҳәм сениц харийдарьгц болурмен.'

Рәҳим әйлегил үзир қьглған гәдага,
Йүз тутарман ол йаратған Худаға,
Төрем, мениц жаным саца садаға,
Мен ҳәм сениц дуўагөйиц болурмен.

Шаҳрибаньгў, зары гирйан болубмен,
Үмийд әйлеп хьгзметице келипмен,
Шаҳзада, ҳүснице ҳайран болупмен,
Мен ҳәм сениц харийдарьгц болурмен.

Әлқьгсса, Шаҳрибаньгў бу сөзни айтғандьгн соц шаҳзада зар-зар йьгғлап отьгр еди, Сонажан қьгзлар
бирлен тоққуз түрлик либас ўә тоққьгз түрлик таамларньг таййар қьгльгп шаҳзаданьгц йаньгға альгп
келип көрсе, шаҳзаданьгц көзлеринен әш ки гүлгүн тольгп турур. Сонажан айттьг:
Сизге не болдьг, әй йарьт жаньгм? — деп үш мәртебе сорадьг.
Шаҳзада ҳеш жуўап бермеди. Сонажан шаҳзадаға қарап бир сөз айттьг:
— Қурбаньгц болурмен гүл йүзли йарьгм,
Сөзле нәўжаўаньгм, сизе не болдьг?
Тәнимниц қуўатьг, сабрьгў-қарарьгм,
Ҳальг пәрийшаньтм, сизе не болдьг?
Көзиндин сашмағьгл ҳәр заман йашьгй,
Башьгма тегмәсүн мәламат ташьгй,
Сиздин өзге йоқгур көцлимниц хошьгй,
Сөзле интизарьтм, сизе не болдьг?

Иззетли икрамьгм, руўҳьг-рәўаным,
Айт, Йүсүф ньгшаньгм, сизе не болдьг?
Бир сөз биле мендин жафа көрдиц му?
Йа болмаса шорьгйда түш көрдиц му?
Й а ата-анацньг йада салдьгц му?
Әй, әзийз меҳманьгм, сизе не болды?

Маца бу күн пинҳан сөзиц айтурсен,
Йа болмаса бағрьгм ота салурсен,
Шәҳри Хорезмийдин келген меҳманьгм,
Дәм урмасац, бил, қаныма қалурсен,
Йуртымныц игәси, дәўлет нышаным,
Әй, бәлендпәрўазьгм, сизе не болдьг?
Әмма, Сонажан бу сөзни тамам қылғандьтн соц, шаҳзада айттьг:
~ Әй, Сонажан, саца бу бағьг бостан ўә көшки әйўан қутльг болсун ўә маца әзми майдан қутльг
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болсун, имди жаўап берсәц, өз шәҳримға қайтармен, нешунким, атам-анам мениц ушын көзлери
гирйан ўә бағырлары бирйандур, — деди.
Анда Сонажан:
- Әй, йары жаным, мендин не сәбәбдин көцлүциз қалды? — деп қолларын шаҳзаданыц бойныға
салып зар-зар йығлады.
Анда Сонажанға айтты:
- Әй, йары меҳрибаным, мен сендин екки дүнйада ҳәм көцил үзмәсмен. Әмма мен уйқыўда
йатсам Шәҳрибаныў мениц қойнымға кирипти. Мен азар тартгым, — деди. Ўә мен улуғ падшаҳзада
болсам, бу шоры өзини маца тец кьшғаныға ўә сизни иба қьшмағаныға көп-көп дилтәц болдым,
— деп йығлады.
Ол ўақытта Сонажанныц қәҳри келип кәнийзларыға буйырды:
— Шәҳрибаныўға сексен қамшы урьщ, сазайы, киши өз ҳәдцини билмей мундағ нашайыста
ишни қылғай, — деди.
Әлғәрез Шәҳрибаныўны андағ урлыларким, өзидин кетги.
Андын соц Сонажан биле шаҳзада йәне айшы ишретге машғул болып турсынлар, имди сөзни
Шаҳрибаныўдан ешитиц.
Тайақ егендин соц йәне ҳуўшыға келип ш әпик орныдан турып шаҳ Зийўарныц алдыға барып
сәлем берип:
— Дад падшаҳым, — деп йығлады.
Анда падшаҳ сорады:
— Кимдин дад истеп йығларсац?
Анда Шәҳрибаныў айтты:
— Айтсам, сизден қорқармен, айтмасам, жанымға дәрд болур, — деди.
Анда падшаҳ айтты:
— Ҳәр не сөз болса айтғыл, — деп әмр қылды.
Ш әҳрибаныў хош болғай деп бир сөз айтты.
— Шаҳым, барсац Сонажанныц бағына,
Ашыкдарныц тамашасын көрерсец,
Сал барып аларны дағы ҳижрана,
Бир төрениц нышанасын көрерсец.

Шул күн ш әпик барыц Мәнзилараға,
Сонажанныц тамашасын көрерсец.

Қырық күн болды, бағ ишинде бир уғлан,
Сона бирле алар сүрерлер дәўран,
Өзи нәзүк бәден бир Йусуфнышан,
Ол йигитниц тамашасын көрерсец,
Исми ағзам билен келди әўлийаға,
Шаҳым, мен болғаймен сиздин садаға,

Қырық күн болды, бийҳад дәўран сүрдилер.
Бир-бириниц бойныға қолын салдылар,
Көп урыбан мени ыза бердилер,
Залымларныц ҳәцамасын көрерсец,
Йалған айтур, шаҳым, барсац бу заман,
Дәўран ушын анда курылған нызам,
Бадалар таййардур йанында әлўан,
Ашыкдарныц тамашасын көрерсец.

Әлқысса, бу сөз тамам болғандын соц Ш әҳрибаныў айтты:
— Әй, падшаҳы әлам, бүгүн қы ры қ күн болды, қызыцыз Х орезмийш аҳныц уғлы бирлен
Мүшкинрабат бағыда айшы ишретге машғул турурлар йәнә ҳәм мени көп урды, — деп йығлады.
Ол ўақытта падшаҳ андағ ғәзәбнак болдыким, ҳәр түги нәйзәйи абдардек болып либасларыдын
буран болды. Андыц соц падшаҳ қырк жәллады тыйғабдарны алдыға салып йолға раўана болып айтты:
— Әй, жәлладлар, Сонажанныц бағыда ҳәрким болса қәтлим қылыц, — деп, йәне ҳәм екки
қоррандозны ҳәм алдыға салып Сонажанныц бағыға қарап раўана болсын, имди сөзни Сона
пәрийзадцын ешитиц.
Шәҳрибаныў урғандын соц бу бәдбахт бир ишниц үстиндин шығар деп иҳтийат йүзидин екки
қоррандозға курра салдырды. Қоррандозлар башлап көрип айттыларким:
— Атаныз қырқ жәлладға баш болып андағ ғәзебнек болып келурким, Сонажанныц бағьща
еркеқден ҳәрким болса дүнйадын бийнамыў нышан кеширүрмен дер, — деп байан қылып, Сонажанға
қарап бир сөз айтгы:
— Сонажаным, ғафыл болмац,
Бир ўәҳшәтли ғаўға көрдим,
Бу мәнзилде әрам алмац,
Сүҳбәтиц мен йаман көрдим.

Турмац енди, залым келур,
Келсе, бу ҳалларны билур,
Қырс болғанлар жуда болур,
Ҳақныц кәламында көрдим.
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Бардур сениц әзийзлериц,
Нешше саҳыбтәмийзлериц,
Изинде қырық кәнийзлериц,
Матам нышаныда көрдим,

Зимистана дуғасын йаз,
Имди курмац сүҳбәти-саз,
Үстинде әйлеген пәрўаз,
Әжәл шамалыны көрдүм.

Имди, достым, болмац ҳайран
Көб йығладым көзүм гирйан,
Атац алдында Сонажан,
Қырық шәмш ийри абдар көрдим.

Фәрзана дер, сөзим ада,
Сизе жаным болсын фида,
Бир-бирицнен болыц рыза,
Жудалық нышанын көрдим.

Әлқысса, бу сөздин соц Сонажан айтты:
не ^

КӘНИЙЗ’ пәрийзадлаР Уа ә й ’ коррандозлар, бу сөз мениц жанымға дәрд болды. Ўақыйа

Анда қоррандоз айтты:
— Әй, Сонажан, атацыз қырық жәлладға баш болып келур, — деди.
Шул ҳалда алар бағқа кирип еди, қоррандоз айтты’
ХндаЙшаиад“

™ Г еРД“ ^

6°ЛЫН> ~

бИйкарар б° лып «ьгғладмлар.

зарыйлык*вддды ЗТаМ аНаМ ™ ЙШЫ акрабалаРы вдан хешкимни көрмей өлер болцым, - деп көп
Анда Сонажан айтты:
~ ӘЙ’ Шах3ада’ сен бУд ишлеРге гамгийн болмағыл, иншааллаҳ, бу ишлерниц илажын көреомен
шаҳзадаға қарап бир сеҳр оқып дем салды. Дәрҳал бир қуш болды. Шаҳзаданы бир қәфасға
салып бир дарахтан асып қовды. Анда падшаҳ дәрғәзеп болып Сонажанньщ бағына кирди Сон жан
атасыға турып сәлем берди. Падшаҳ әлийк алмады. Айггы:
Р
^онажан
Әй, Сона, раст сөзле, йоқ ерсе өлерсец, — деди.
Анда Сонажан айтты:
7 Әй’ сУлтаным, не сорасаныз растлык бирле жуўап берурмен — деди
Анда падшаҳ айтты:
— Бу бағқа келген уғлан қәне? — деди.
Сонажан айтты:
/ /
— Әй, падшаҳым, бу бағкд қүш келсе кднаты күйер, қулан келсе туйағы күйер. Хеш кишинин
ҳәдди болғаимуким, мениц бағыма келгей, — деп узрхаҳлық қылды.
ГТадшаҳныц йаныды екки қоррандозы бар еди. Әмр қылды:
Курра ташлац, ол уғланныц келгени растму йа йалғанму?
п ^ £ ,рраНДОЗЛар мәсләхәт кылдьшар: - Әгәр шаҳзаданыц келгенин раст десек, падшаҳ Сонажанны
рэсуа қылур, имди ҳәрнешик болса Сонаға бир йахшьшығ қылалы, — деп:
— Әй, шаҳы әлам, уғланныц келгени раст емес, йалғандур
Ол Ҳалда падшаҳныц ўақгы хош болуб, Сонажанға қарап бир сөз айтты:
— Бу бағда болсын мәканыц,
Мәканындур Мүшкинрабат,
Көпдур изинде душманыц,
М әнзилара болсын абат,
Сенсец мениц меҳрибаным,
Душманларыц болсын нашад,
Инандым қозым, инандым.
Инандым балам, инандым.
Пәклигинди билдим, жаным.
Фәрзендим, көцил мәдарым,
Керек болса сиймыў зарым
Инандым саца, инандым.

Ш аҳ Зийўар дер, болыц аман,
Имди менде йоқ ҳеш гүман,
Саца йолдаш болғай ийман,
Инандым балам, инандым.

“ ше втан ган — Имди сен кетсец, мени аман қоймаслар, — деди.
Анда Сонажан айтгы:

ы ' Сон™ н н—

=

- ~ Р И’ иарьш ’ атам келгенде сени тоты қьшып халас қылдым, йәне био илаж кыпупмрн _ „нП
иәне бир дем салды. Шаҳзада бир шәмен гүл болды. Сонажан башыға саншып атасыныц бәргасына
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барып кәнийзлери билен сәлем берди. Падшаҳ әлийк алды. Әмма, Шәҳрибаныў кәнийз Сонажан
урғандын сон барып падшаҳныц хызметиде болып йүрүб еди. Ол ўақытта Сонажан башыдағы гүлни
көрүб айтты:
— Әй, шаҳым, сиз ҳәм шәмен гүллер бина қылыпсыз, әмма Сонажанныц башыдағы гүлдек емес.
Нешунким, ол гүл сизге мүнәсипдур.
Шул ўақытта Сонажанныц йүзлери заъфарандек болды. Падшаҳныц ўәзийрлери айтты:
— Ҳеш ўақытта ўә ҳеш мазҳабда барму, қызыныц гүлини атасы алған, — деп нәсийҳат қылдылар.
Ол ўақытта падшаҳ айтты:
— Сонажанныц йүз мыц шәмен гүли болса ҳәм бирисин алмасмен, — деди.
Андын соц атасыдын рухсат алып қайтты. Падшаҳ айтты:
— Әй, Шаҳрибаныў, Сонажанны иззет-икрам бирле узатғыл, — деди.
Шаҳрибаныў шығып узатур болған ҳалда Сонажанныц қәҳри келип бир дуўа оқып Шәҳрибаныўға
дем салды. Дәрҳал бир ешек болды. Аны бир хирасманға тапшырып, қырық кәнийзға баш болып өз
мәканыға келип, башьщьга шәменни алып дәм салды. Йәне аслыға келди. Еккилери бир-бирлеринин
жамалыға муштарак болып отырды. Ол ўақытта Сонажан айтты:
— Әй, шаҳзада, мениц ҳөнерлеримни тамаша қылып көрдицму, сенин йуртында ҳәм мундағ
әжайып ўә ғарайып ишлер барму? — деди.
Анда Шаҳзада йуртыны тәриф қылып Сонажанға қарап бир сөз айтты:
— Сонажан, бизиц еллердиц сафалы бағлары бардур,
Бағшаларда йүзмыц әлўан сәршәмен гүллери бардур.
Ш әкерден шийрин сөзлери, нәргисдек қара көзлери,
Халыс айнадек йүзлери, саадат қызлары бардур.
Өрдеклери ғаза мецзер, суҳбетлери саза мецзер,
Кыттт күнлери йаза мецзер, хошҳаўа еллери бардур.
Ҳақ йолында таат қылған, ғаниймлардын арын алған,
Балам дейуб йығлап қалған, Хорезмий шахдары бардур.
Нәфсине қьшған мәламат, ийманлары бәсаламат,
Өзлери әҳли кәрамат, мүкаммал пийрлери бардур.
Шаҳзада дер, ақлым алған, мисли жәннет нышан болған,
Еккимиз ушун ухшалған Гүлүстүн шәҳәрлери бардур.
Әмма, шаҳзада бул тәрийфлерни айтғандын соц Сонажан пәрийзад ҳәм ҳәўес болды. Әмма,
нешше күн айшы-ишретте болдылар. Бир күн Сонажан шаҳзадаға айтты:
— Сиз мунда бир заман раҳат алын, мен сизге Мүшкинрабатдын либас келтирейин, — деп йолға
раўана болды.
Шаҳзада Мәнзиларада йатсун, имдй сөзни падшахдын ешитиц.
Бир күни базы мәҳремлери билен сәйр қылып Сонажанньщ бағына бардылар, андын Мәнзилара
көшкине бардьшар, көрдилерким, бир наЗацин йигит тахт үстиде йатыпдур. Падшаҳныц нәзери
түшти, дәрғәзеп болып буйурдыким:
— Әй, жәлладлар бу уғланныц посты касайы сәрийдин тартыц, — деди.
Анда Сонажандын пинҳаны инъам аладурған қоррандозлар айттьшарким:
— Әй, падшаҳым, бу уғланны не себептен бийгүнаҳ өлтирерсиз?
Анда падшаҳ айтгы:
\ \
— Гүманым бу ким, кәнийз айтған уғлан шул болғай.
Анда қоррандозлар айттылар:
— Әй, шаҳыалам, бу йерге адам келсе, бизлер қурра бирле билур едик. Мәгар бу уғлан бу жайньщ
қадаған екенин билместен, хош ҳаўа көрип йатған болғай, йа бир кәрўаннан айырылып қалған
болғай. Не билсин сизнин, бағыцыз екенин, — деп падшаҳға тәселли бердилер.
Падшаҳ айтты:
— Андағ болса зинданға салыц, — деди.
Дәрҳал шаҳзаданы елтип салдылар. Ол зинданныц атын Чаҳмаран дер ерди. Аныц ушынким, ол
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зиндан иылан ўә шайанньщ мәканы еди. Шаҳзада бийшара ол йыланлығ зинданға түшкендин сон
кеше-күндиз өзини билмеи иатсун, имди Сонажандын сөз ешитиц.
Ү
Н
ҚГ ҚГ НИЙЗГС баШ бОЛЬШ КеЛИП көрсе’ шаҳзада йоқтурур. Бағбандын сорады.бағбан айггы
- дедщ бшшесмен’ әмма падшаҳ келип биР уғланны көшқден тапып, елтип Чаҳмаранға салдылар,
Сонажан бу сөзни ешитгендин соц қызларға қарап бир сөз айтгы:
Келиц жанлар, бир мәсләҳәт қылыцлар,
Мениц йарым гирйандадур, гирйанда.
Чаҳ ишинден бир хабарын алындар,
Мениц төрем зиндандадур, зинданда.
Иарым еди мениц жаным хурсәнди,
Өзи Хорезмшаҳныц бир жигербенти,
Ҳәзрет Йаъқубныц жана пәйўәнди,
Мыср әзийзи зиндандадур, зинданда,

Йаратғана йығлап қылурмен зарый,
Қалмады көндимниц зәрре мәдарый,
Сонажанныц досты ҳәр зулфы тарый,
Чаҳ ичинде әрмандадур, әрманда.
Хорезмий йуртьщын келген бир уғлан,
Бир нешше күн сүрди ол мунда дәўраш
Аныц йары болғай ҳәзрет пахдаўан,
Шаҳ фәрзәнди зиндандадур, зинданда.

Аллаҳым сақлағай йарымны азад,
Өзи шер сийнели, мисли пәрийзад,
Бойы сәрўә мецзер, қаматы шәмшад,
Зиндандадур нәзик уғлан, зинданда.

Сона йығлап айтты, қылурмен дуўа,
Бахш еттим тәнимни, болындар гүўа,
Йарымныц жайыдур жәннатул-мәъўа,
Зиндандадур жәннет гүли, зинданда.
олқысса, Сонажан бул сөзни тамам қылғандын соц қырық кәнийз бирлен дуўаға машғүл болып
өзлерине дем садып, кырқы *ам куш суўретинде болып, бағдан пәрўаз кьы ^ к е л т
н
ели"йоне>НДЬ1ЛаР
зинданнын
еди, падшаҳ Д щ ь Т б ә н д “ Х ? ь , п койып
ди, иәне ҳәм қоррандозлр қоиып еди. Алар сеҳр оқып Сонажанньщ сеҳриниц йолыны бәнд кылып
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Елши ўә саўшылар келип бу сөзни шаҳ Зийўарға айттьшар. Падшаҳныц қәҳри келип йүптыға
Р УРЛЫ’ УРУШ ° " жамы" кылын Деп- Дәрҳал йигирма мыц аламан жәм болдылар
Шаҳ Зииуар кәфир алдыға ғазатға шықа турсын, имди Сонажандын сөз ешитиц
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Зршданныц қапысын ашғыл.
Зинданбан айтты:
^ д а Т о а„ ™ а Й Т аНДШ КОЙЫПДУР' Алал-хус)'с на™ ™ ы н кеп коркамаи, ашмасман, - дедп.
— Зиндан ишинде неше бәнди бар?
Анда Зинданбан:
С()нажаи: бу күн йетш КҮН йетти түн бодды, бир шаҳзаданы зинданға салдылар Төпт
күнеше иығлаған ауазы келди, андын соц аўазы шықмады — деди
Р

йадбарыл^б^ТшШ тш:

еШИТГ8НДНН “ н

^

< * т неўбахар йығлаи зитаа„ба„ға

Йалбарурман саца зинданбан, көргүзгил аны,
Бир көрип йарым жамалын, тағы көргүзгил аны,
Бир худаныц хүрмәтийдин зар көргүзгил аны.
Шаҳ Зийўар салды зиндан ишре йарымны мениц
Имди зинданбан ешитгил аҳыў-зарымны мениц,
Бу жудалыкдын өләрменким, сәбәбкарым мениц,
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Й әне бир көрсем жамалын, йоқтур әрманым менин,.
Бир худаныц ҳүрметийдин маца көргизгил аны.
Йолда мен сарф етермен малыў-дүнйа ҳәр заман,
Сал қыйаметлик араға, имди болғыл меҳрибан,
Қалмады тән мүлкийда, шықгы бу күн руўҳы-рәўан,
Көрмесем шаҳзадажанымны, өлермен бу заман
Бир худаныц ҳүрметийдин маца көргизгил аны.
Әй, Худайа, нәйлейин, әрманда қалдым ушбу күн,
Йарымыз зиндандадур, гирйанда қалдым ушбу күн,
Кеше-күндиз халқ ара әфсана болдым ушбу күн,
Бу жудалық дәрдийдин дийўана болдым ушбу күн,
Бир Худаныц ҳүрмәтийдин маца көргезгил аны.
Чаҳ ичинде йатған ол дәрдимге дәрманым мениц,
Хорезмийдин келген ол иззетли меҳманым мениц,
Ҳәм бу дүнйайыў о дүнйа интизарымдур мениц,
Тән ара тутған ўатан, сабрыў-қарарымдур мениц,
Бир Худаныц ҳүрметийдин маца көргезгил аны,
Имди зинданбан ешитгил, ушбу дүнйа бийпайан,
Йарымыз зиндан болса, биз өлермиз бийгүман,
Билсец, зинданда Сонаныц йарьщур әбриў кәман,
Аламан ҳижрат әйле ўә меҳнәтдин аламан,
Бир Худаныц ҳүрмәтийдин бизге көрсетгил аны.
Әмма, Сонажан бу сөзни айтғандын соц зинданбанныц рәҳми келип айтты:
— Әй, нашар, сен зиндандағы шаҳзаданы көре билмессец, бийҳүўда көп йығлама, — деди.
(ортада бир бет жоқ)
...саўаш қылып, андын соц шаҳ Зийўар шаҳ Маматдын әжиз келип басылды. Кәфирден он төрт
күне мүхлет алды. Шәҳриге келип йығлап, тамамы ўәзийр, мәҳрам, қоррандозларын жәм қылып
қуръа ташлатды. Бу кафирниц илажын ким көрер екен деп. Анда қоррандозлар айтты:
— Әй, шаҳы алам, бизлер қуръада көрермиз шаҳзадайы Хорезмийким зинданда йатур, илажыны
ол көрер.
Падшаҳ айтты:
— Андағ болса, зиндандын шығарыцлар.
Дәрҳал шығардылар, көрсе, шаҳзаданыц гүл йүзлери заъфарандек сарғайыпты. Келип падшаға
қарап сәлем берди. Падшаҳ әлийк алып айтты:
— Шаҳзада, сен шул кәфирни дәфъ қылсац Сонажанны саца берурмен, — деди.
Шаҳзада:
— Хош болғай, — деди.
Андын сон қырық мыц аламан бирле шаҳзада ғазатға барар болды. Сонажан көш книн үстинде
шаҳзаданы көрип, худаға йалбарып, зар-зарәбри нәўҳәр йығлап шаҳзадаға қарап бир сөз айтты:
— Мундын йалғуз барып кирсец саўаша,
Ҳәзрет Әлий йарыц болсын, жан төрем,
Қылыш ур, кәфирлер болсын баш-баша,
Шери дәргаҳ йарыц болсун, жан төрем.
Мурадыцны бергей йаратған Субҳан,
Баҳауддин пийриц ол бәлагәрдан,
Хорезмниц игәси ол ҳәзрет Палўан,
Султан Ўайс йарыц болсын, жан төрем.
Шәҳийд болған Хорезмде еранлар,
Сенин ушын Ҳаққа зарый қыланлар,

Әбүў Мүслим аты Саҳыбқыранлар,
Барлық пийрлер йарыц болсын, жан төрем.
Аллаҳым бендени қылгай сәрафраз,
Бир Аллаға йетгей налайы аўаз,
Ш әҳрицизде йатған ўәлий төрт шаҳбаз,
Төрт әзийзлер йарыц болсын, жан төрем.
Сонажан дер, йығлап қылдым мунажат,
Саца йарый берсүн Қазыйы ҳажат,
Бир әзийз бар ермиш өзлери бир зат,
Сыдцық пирим йарыц болсын, жан төрем.
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ИмДи сөзни шаҳзададан ешитиц. Зәцистан кәф ири шаҳ М амат билен йигирма күн саўаш
кылдылар, Аллаҳтала шаҳзадаға қуўат ўә нусрат берди. К әф ир басылды. Шаҳзада «аллаҳу акбар»
деп Худайытааланыц улуғ адын йад кылып шаҳ Мамлтньщ башын кесип, екки нимтәйи барабар
қьшды. Андын соц кәфирлерни та йуртға барғунша изидин куўып қырды. Андын кейин шаҳ Зийўар
қырық кеше-күндиз той-тамаша қьшып Сонажанны Шаҳзадаға никаҳ қылып берди. Падшаҳ айтгы:
— Әи, шаҳзада, имди мунда турсац шәҳримни ўәлайатныц ыхтыйарын сана тапшурурмен, — деди.
Ол ўақытта шаҳзада рухсат тиледи. Андын соц шаҳзада биле Сонажанны беш йүз түйе мал бирле
маафаға салып Хорезм ўалайатыға рәўана қылдылар. Й әне мыц атлығ кишигә әмр қылды йуртыға
оарғунша ҳәмраҳ болып узатып барыц деп.
Әлқысса, күн йол йүрип Хорезм йуртыға йақын келдилер. Ҳасанхан атасы, М әлийкәйи Зуҳриййа
ўә ҳәмме улуғ-кишик шаҳзаданыц аддыға пешўаз шығып көрүшүб, иззет икрам билен қалаға келтирип
түширдилер. Андын Ҳасанхан шаҳзада билен Сонажан сағ-саламат келгенлерине ўақты хош болып
қырық кеше-күндиз той тамаша қылып берди.
Әлғәрез, ҳәмме фарағатлық билен Гүлүстүн шәҳринде қарар таптылар. Ҳасанхан, мәлийка
Зуҳриййа, шаҳзада ўә Сонажан айшы-ишретге машғул болып мурады-мақсудларыға йетдилер.
Илаҳа тамамы мүминлерни ўә бийшараларны ўә ғәрийплерни ҳәм өзиц мурадларыға йеткергейсец
Оўмийн ўә раббулаламийн. Биҳаққи саййидил-мурсалийн.
Таммат ал-китаб би-аўнил-маликил-ўаҳҳаб.
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Бул илгери замандағы гәп-ғо.
^
„ ЯПИМИнле бир патша куда ҳәмири менен журт сорап
Бурынғы әйием заманда, сол заман н Қ
перзенх ЯдыНа түседи. Жуптысы менен екеўи
отырады. Көп жасаған ўақтында патша г' >
’ й
л у н ь я алып жолына түсип перзент
нийетине жетиўге талап етти. Шайыққа, әулииег
айткан малын апарады. Әўели түйени
„злеп кө р еди ^^^әўли й едеги п ^ ы е т ы н ^ ^ а н ы ^ жетеклеп апарьш, шайықтын казанына сойып
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ы. Бир серкеси кщгады. Кдзан гвшке

Хдяль,

патшаға өкпелеп оны таслап кетеди.
таүдан өтеди жүдә қапа болып кете береди.
Патша бир өзи серке мене"
*
и Мешитгин касында бир адамнын изин көреди.
лГп“
Г е”
Г п ™ “ “ ан тусип, колыкда камшысы менен «ешитке келеди.
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Патша басынан кеширген ўақыяларды бир бир баян етти.
— Серкени садақа айтып усы жерге бас алып ке™ ’ “ ^ Д“тасат
Патша“
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көринген ўақьшға ҳайран қалады.
Патша ойланып турып, суў орнына сүт ишиўди қәлеиди.
— Балам, не ишесец? — дейди ғарры.
— Сүт ишемен, сағындым, — дейди патша.
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Ғарры:
\ \
— Ерик жейсен бе? — деди.
Ишинен «ериги бар дейсен, бе» деп ойлап:
— Жеймен, — деди патша.
деди.
— Балаларым, патшаға ерик әкелиц,
Балалар әкелип берди.
Ғарры:
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силтегенде патша ҳаўлығып оянып кетти. Түргелген ўақытта баяғы ғарры да турды. Патша көрген
түсин ғаррыға бир-бир баян етти. Патша түсин айтты, ғарры:
— Гүлиц — қыз, улыц — ул, көрген аўҳалыц кутлы болсын, — деди.
Патша:
— Бәрекалла, ата, — деди. — Жолбарыс қуўды, бөри куўды, айдарҳа көринди, бул не? — деди
патша ғаррыға.
Ғарры:
— Ҳаялын да сол күни түс көрип, оныц жолбарысқа, тарлан бөриге жерийтуғыны екен, айдарҳаға
да жерийди екен. Сен оларды қолға түсирген екенсец. Ҳаялыц он төрт айда туўады, балац адам
болады, бизге келген зияратыцыз қабыл болады, — деди ғарры.
Патша ғаррыдан рухсат алып кеткиси келди. Рухсат алып патша атына минди де қайггы. Патша
аты менен аз жүрип, мол жүрип өз елиндеги ҳаялына дуўшар бодцы. Көрген ўақыяны ҳаялына бастан
баян етти. Ҳаялы қууанып қалды, ҳаял жолбарысқа, тарлан бөриге, айдарҳаға жеригенлигин айтты.
Патша ҳайўанлардан ҳаўлықса да, қазам болса өлермен деп, жолға раўан болды. Бир жерде бир
жолбарысқа дуўшар болды, жолбарыс патшаны қуўды, бир жерге келгенде жолбарыс патшадан
қашып жатты. Патша жолбарысты атып алады.
Патша бир ўақытта қараса, қусты қуўған тарлан бөрини көрди, буны ҳәм патша қолға түсирип
алды. Бир ўақьггта патша айдарҳаны сезип, қылышын тец тутып турды. Патша айдарҳаныц деми менен
оны тец бөлди. Айдарҳаныц сырт қайсын, көкирегин кесип алды. Патша булардыц ҳәммесин ҳаялына
алып барды. Ҳаялы жерик асын жеп, жүрек баўыры жазылып елине келди. Ҳаялы бийкешлерине,
абысынларына куўанышын билдирип бьшай деди:
— Бизлер жүкли болдық, бийкеш абысын,
Көрип келдик қалыц көлдиц қамысын.
Арадан он төрт ай он күн өткенде балалар туўылды. Баланыц атын Қарабек, қыздыц атын
Ханбийби қойды. Әкеси төрелик етип отыра берди. Патша тамашаға батты. Еки бала өсти, бир
күнлери сөйледи, ержеткеннен соц оларды мектепке берди.
Бул патшаныц бир қалмақ деген душпаны бар екен. Алпыс жылдан бери душпаны жизия алады
екен. Балалар туўылды деген соц душпаны аяқ баспайды.
Кәрўанлардан патшаныц баласы басқа бир елдиц балаларыныц асық ойнап атырғанын еситеди.
Бала қасына қырық түйени ертип, өзи де атын минип, алтын сақа, гүмис геже алып кете береди.
Барған жериндеги еллердиц балалары көплик етип, оныц асығын утып алған күнлери де болады.
Он омпадан бир омпа балаларға қояды. Балаларға патшаныц баласы зорлық етти, зорлығына
қасындағы балалар шыдамады. Оны сабаймыз дегенде де ол кеўил бөлмеди, таўдыц тасы менен көп
баланыц алдына шықты.
Қорғасындай ериген,
Анасы аш бөриге жериген,
Бала таўдан тасты алады,
Балаларды куўады,

Еки көзи алакдап,
Аш бөридей жалакдап,
Кейнинен куўып барады.

Бир ўақга таўдыц жырасында еки таз баланы көрди. Еки бирдей таз баланыц кулақ-мурнын кесип,
қайтарып жиберди. Бул еки бала Қаплан патшаныц елине келди. Қаплан патша еситип қәҳәрленди.
— Жери кдпыц тоғайдыц, өскен екен баласы ноғайдьщ, — деди Қаплан патша. — Муннан барайын,
басына дөҳмет салайын, ер жеткен айдай қызын қатынлыққа алайын, — деп Қаплан атланады.
Қәдирхан патша түс көрди: душпан патшаныц жалғыз улын, жалғыз қызын алып кетежақ екен.
ГГатша қызынан кешип, оны он күншилик жолдағы Тасбулақ деген жерге қасындағы адамлары
менен орналастырады.
Қаплан патша келе берсин. Ендиги гәпти ханныц баласы Қарабектен еситиц. Ол аршын баслы
кула атына минип, қалаға келди. Бурынғы ўақытта дәрўаза бекитиўли, онда шындаўыл турады екен.
— Ханныц улы төресец, тац атқан соц ата-ененди көресец, — дейди.
Тац атқан соц, күн шашырап шыққан соц Ерик қалаға Қарабек келип, атын жиберип, дем алып
жата берди. Уйқылап жатып Қарабек түс көрди, синдисиниц он күнлик жолға шығып кеткенлигин
билди. Астында ала аты бар Қаплан қалмақты көрди. Орнынан қарғып турып, атына минип жүре
берди.
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Көлде қальщ мырза бол,
Қулақта гәўҳар сырға бол,

Ж ан бар жерде қаза бар,
Өлсем, жоралар ырза бол, —

деп рәўан болып кете берди.
Ат басына күн туўса, суўлығы менен суў ишер, ер басына күн туўса, етиги менен суў кешер.
Синлисине Қарабек келе берди. Елпец-елпец өрилди, узақтан қара көринди. Қарабек жолды кесип
өтеди. Буны қыз сезеди, ағасыныц кетип баратырғанына ҳайран қалады.
Ҳақ бар жерде пана екен,
Мына йағына қараса,
Шөп шықпаған дала екен,
Бала узаққа қарады,
Узақтан таў көринди.

Астында ала аты бар екен,
Түси жаман бәледей,
Мурынына қарасац,
Ецбеклеген баладай

душпанды көрди.
Қаплан патша баланы көрип, жолболсын сорады.
Қарабек:
Тилеп алған улыман,
— Сал кулағыц, едирек,
Сен ким боласац? — деди.
Атаца нәлет, бәдирек,
— Қаплан патша мен деди,
Ханныц улы төремен,
Қәдирханға бараман,
Ығбалға жылай беремен,
Ханбийби атлы қызларын,
Мен алланыц кулыман,
Ҳаяллыққа аламан,
Қәдирхандай патшаныц,
Қарабектиц баласын,
Байлап қолға аламан, — деди.
Сонда турып:
— Қарабек деген биз, — дедй.
Қарабек пенен Қаплан найзаласты. Биреўин биреўи өлтире алмады. Әрмансыз атысып өлгеннен
гүресип өлген жақсы деп,
— Белге шылбарды буўайық,
Ҳәркимниц бар бабасы.
Батырлық жолды куўайық, — дести.
Айғыр киби айқасып,
Қармақ киби қайысып,
Буйра киби шайқасып,
Бақалағы майысып,
Гүрести қатты салады,
Бала ғайрат салады,
Тоғанақ ҳәмели менен,
Ер ецбеги күйгенде,
Қарабектей мәрт палўан
Мандай жерге тийгенде,
Қапланды көтерип урады.
Ғайры деп қалай айтыўға болады,
Қарабек дәўдиц көкирегине минип, шалмаға қайыл болады. Қаплан оны алдап: — Байлап елице
апар, — деп жалынады.
— Буўын, буўын кес, қасықлап қанымды иш, — дейди ол.
Арадан әдеўир ўақыт өткен соц көп жол жүрип Қарабек Ханбийби отырған жерге дәўди айдап
келеди. Ханбийби Қапланды саўғаға сорайды. Қарабек:
— Асар бийик аўымды, қозғама мениц жаўымды, — дейди.
Бирақ Қарабек синдисиниц кеўлин қыймай Қапланды саўғаға береди.
Қарабек атланып елине барады. Арадан ўақыт өткеннён кейин Қаплан түс көрип, оны Ханбийбиге
баян қылады:
\
\
— Ат куйрығын тарайман,
Ҳәр сегбирге жарайман,
Мына самал ишинде,
Жацбыр жаўып баратыр,
Арасында қызыл қан,
Жаман өтип баратыр.
Ҳа, Ханбийби, Ханбийби,
Мына турған аўҳалды,

сеннен сораиман.
Ж ипектен нәзик торқаман,
Ш айырлыққа шорқаман,
Мына қызыл қанныц тамғанынан,
Ханбийби нашар, қорқаман,
Бул аўҳалдан қорқаман,
Жанымды пидә етемен,
Басымды алып кетемен,
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Айбат қатты, жан татлы,
Нашары қурсын, Ханбийби,

Басымды алып кетемен, — деди.

Сөйтти де Қаплан жолға рәўана болды. Нашар айқайды салып ақырды, орамал менен қол былғап,
қыйқыўды салып шақырды.
Әне, нашар шақырып тура берсин.
Бул аўҳалдан хабардар болған Қарабек сезикленип бул жерге келип турған еди. — Шыбығынан
шыртайын, қыршынынан қыяйын, жан шығардан атайын, — деп жатады.
Қаплан қайғыланып:
— Әй, бабаларым, булардьщ алдына қапы бол, — деп жалбарынды.
Анызак көлдиц саласы,
Мусылман жоқ, бөтен жоқ,
Ҳәр кимниц де сол ўақга
Қоллаўшы екен бабасы,
Мустажап болды тобасы,

Аржағына сол ўақытта,
Өткерип салды бабасы,
Душпанынан қутылып,
Қаплан кетти жайына.

Буны көрип Қарабек Қапланньщ кеткенин билип:
Мынаў ердиц изи бар, қарындасым азат қылып жиберген екен ғо. Азат қьшғанға кимНин сөзи
бар, — дейди.
Ер жигит сойерден түргелип, қарындасыныц үйине келди. қарындасы ағасына хызмет етти. Әне,
батыр белине жарақ шалды, қашанғы отырсын.
Астындағы бедеў ат,
Астында турмай туўлады,

Мынаў турған мәрт жигит,
Таўға барып кийик, кулан аўлады.

Жигит усылайынша қарындасынын үйинде бола берди.
Ханбийби белине түрме шалады,
Қарабектиц душпаны,
Қапланнан хабар алады,
Бес күн жүзи толғағща,
Геў сандықгы соқгырып,
Қаплан атлы батырды,
Геў сандыққа салады,
Геў сандықгы апарып,

Боз үйине алады,
Көкиреги нашардьщ,
Жай болҒан соц,
Ағаға жәнжел салады:
— Тасбулақ деген жайлаў бар,
Малдыц жайы деседи, — деп,
Нашар қыцырлық қылады,
Көшпеге қайыл болады.

Ағасы «көшпеймен» дейди, «елатқа көшейик» дейди. Қыз «Тасбулаққа көшейик» дейди. Батыр
оған ўәж айтты, нашар оған кенапаттай сөз айтты. Ер жигит «жылатпайын синдимди, қыз да болса
инимди» дед, сол булаққа көшеди.
Булаққа қонды. Малын отлы жерге салды. Атын минип алып ер жигит жақын жерде жаў бар ма,
таў бар ма деп жән-жақгы серлеп, қарындасыныц үйинде бола береди.
Батыр жән-жағына қарайды,
Қарындасы, синдисинен,
Неге азып кеттиц? деп,
Сол ўақытта сорайды.
Сол ўақытта қарындасы:
— Кеше күндиз назғанам,
Еки қолымды созғаным,
Бала күнди, ойынды сағынып,
Усылай ғана азғаным.
Кеше күндиз жайлайман,
Белимди беккем байлайман,
Бала күндеги ойынды,
Сениц менен ойнайман.

Қол гүрмек деген ойынды,
Тас булақгыц бойында,
Ағам, басында ойнайман, —деди.
Батыр еки қолын байлатты,
Қол гүрмек ойынын ойнатты.
Ағам үзип кетер деп,
Маған зәлел етер деп,
Солқылдаған сым менен,
Беккем қылып байлады,
— Тартшы, аға, тарт, — дийип.
Ханбийби нашар ойнады.
Тартып батыр көреди,
Үзе алмасын биледи,
Ер мандайын жыйырып,
Қағып, тартып көреди,
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Ийниндеги сымлары,
Таслады мәрттин,
Терилерин сыйырып.
Мынаў сөзлер жағады,
Батыр туўған жигиттиц,
Етинен қанлар ағады,
Ағасыныц қыйналғаны,
Ханбийби атлы нашарға,
Сарымайдай жағады.
Сонда батыр:
— Ҳә, қарағым, қарағым,
Ханбийби атлы шырағым,
Ескен самал өтеди,
Душпаннын, қалыц шети еди,
Еки қолым шеш, синдим,
Қолым байлаўда турғанда,
Мынаў турған көп душпан,
Сени алып кетеди.

Тан мезгили тәризли,
Қаплан патша еди,
Қарабектей батыр ер,
Патшаға салды арызды:
— Өз тыйығым өзиме,
Көринбей кетсин ш ийрин жан,
Әдыра қалғыр көзиме,
Жаў куралы беш курал,
Бешеўин барып ал, — деди,
Оқ атым жерге бар, — деди.
Өз тыйығым өзиме,
Көринбесин шийрин жан,
Қаплан, мениц көзиме,
Инанабер сөзиме,
И нансац мениц сөзиме,
Жаў-жарағымды ал да,
Ата бер мениц өзиме, — деди.
Сонда Қаплан:
Сары жайды алады,
Қорғасынлы окдарды,
Ол гириске салады,
Тартып келип қалады,
Ацызақ-ацызақ жебени,
Алдындағы төбени,
Аўдырып келип киятыр.
— Қәдир ҳакды илайым,
Нашарға ж оқ гүнайым,
Яр болды маған қудайым.
Оқлар тиймей қалады,
Кудайы пана болады,
Сонда турып дәўлериц,
Куйылған оқ қорғасын,
Ол қолына алады,
Ақ мылтықтыц аўзына,
Биссимилла демей-ақ,
Әрли-берли салады,
Қаплан атқан окдары,
Ол ҳәм тиймей қалады.

Үзилмесин биледи,
Ханбийбидей синдиси,
Ғарқьшдап кеп күледи.
Ат куйрығын тарамай,
Ер кеўнине қарамай,
Ханбийбидей сум нашар,
Үйге жүрис қылады.
Есикти Ханбийби түреди,
Сандыққа қарап жүреди,
Геўсандықтьщ аўызын,
Ханбийби нашар ашады.
Ерте туўған мазыдай,
Ишинен шықты Қапланын,
Кисиге шабар тазыдай,
Ш ашларына қарасац,
Қырқылмаған қозыдай,
Жолдьщ шацын суўырып,
Жарағын алып қолына,
Қаплан келди жуўырып.
Енди ҳәр жеринен қазандай қулақ шығарған шоқмары бар, алтмыш батпан темирден, он сегиз
батпан көмирден ериткен устасыньщ жағдайы бар. Ақ шоқпарды Қаплан қолына алады, «маидамайда қылайын» деп батырдьщ қасына барады. Қолына гижинип турып шоқпарды ҳақыиқат алады,
шүй төбеге салады, шокрар тасқа тийгендей кәр етпей шокпар турады. Қаиқаиып Кдплан турады,
үш мәртебе урады, өлтире алмасын биледи, ғарқылдап душпан күледи. Сонда Қаплан.
Ш ештирмеймен қолымды, — деди.
— Бәнт қылмағай ҳеш ўақыт,
Сонда Қаплан:
Сениц енди қолынды,
— Бетке салық қылмайман,
Алла ашсын жолынды,
Еки қольщ шешкеним,
Мен шешейин қолынды, — дейди.
Ш ийрин жаннан кешкеним,
Анда турып Қарабек:
Мени, батыр, өлтир, — деп,
— Аттыц басы қағысқан жерде,
Маған ийман келтир, — деп,
Бетиме салық қыларсац,
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Шешилгенин шешеди,
Шешилмесин кеседи,
Сөйтип жүрип батырдьщ,
Еки колын шешеди,
Ш ийрин жаннан кешеди.
Онда да бар бес жарақ,
Мунда да бар бес жарақ,
Күйгелектей күйеди,
Мынаў турған жарақты,
Алдына әкеп үйеди.
Сона Қарабек:
— Қайғылы күн көп болмас,
Сени өлтирген менен,
Айдарҳалы кара жер толмас,
Буғурақым мәртлик қылып едиц,
Сени өлтирип болмас.
Сабуў гүллер тергеним,
Ашна болған ярынды,
Саған, Қаплан, бергеним,
Сабуў гүлди тергеним,

Булақгағы малымныц,
Бир жағын да бергеним.
Кеше-күндиз журтыца,
Ҳеш бир адам келмесин,
Ашнанды да ал, малынды да ал,
Қайта бер Қаплан журтыца.
Енди Қаплан:
— Ҳеш нәрсе келмес журтыма,
Өлтирмесец, қайтпайман,
Қарабек батыр, журтыма.
М ени усы жерде өлтирип,
Таўда жайлап қойып кет,
Әўлийе етип көмип кет,
Оннан бөтен сени,
Жибермеймен мен, — дейди.
Қарабек:
— Дағда гүлди тергеним,
Малымды, қарындасымды,
Бар-жоғын, Қаплан, саған бергеним,
Қайта бер, — деди, — елице.

Енди Қапланньщ қайтпасын биледи, ғарқылдап батыр күледи. — Мәрт екен ғо бул зацғарым, —
деп Қапланды Қарабек босатып жибереди. Қарабек елине қайтады.
Ендиги сөзди Қарабектиц елинен еситиц. Қарабек киятырса, Ажырық деген қулды ушыратады.
Ол Қарабекти көрип қашады. Қарабектен қашып, бир оқпанға тығылып, батырдан қорқады.
Қарабек:
— Оян-буян қарайман,
Ҳәр сегбирге жарайман,
Қәдирхандай патшаныц,
Пайтақ елин сорайман.

Патшаныц үлкен кулы еди,
Қодар кулдан, қәйтейик,
Көрип турмыз қорлықгы.
Таўда қайнар булаққа,
Кемпириц салды ылаққа,
Кеше күндиз Қатшаны,
Ажырық:
Қой бақтырды, қәйтейин,
— Қайғу билен солурман,
Қәдирхандай патшаны.
Көрмегенге көп гүман,
Айырлы күн муз туўды,
Сен бир несин сорайсац,
Қарабек едцен кеткели,
Басқа түсти ақырзаман.
Барша атлы анасы,
Қаныша деген қыз туўды,
Қарабек:
Қыз туўғалы, қәйтейик,
— Кешеги күнниц әнисин,
Басымызға күн туўды.
Айтып бер гәптиц мәнисин.
Кеше-күндиз гүллия,
Қәдирхандай патшалар,
Ажырық:
Қасықлап жыйнаған дүнья,
— Қайғу билен думанды,
Дәрья кепли тасып тур,
Күнде көрип турғанбыз,
Қодар қулдай жездемиз,
Мудам ақырзаманды,
Ханныц енди қасықлап ,
Батыр елден кеткенде,
Жыйнаған бул дүньясын,
Сол булаққа жеткенде,
Бир шөмишлеп шашып тур.
Соннан бери ай жүзи,
Қабуў күнлер қалмақта,
Басымызға күн туўды.
Қодар кулдыц еси-дәрти,
Сағыў күнде сорлықгы,
Қаныша қызды алмақга.
Қарабек бул жерде хабарды еситип, Ажырық қулды таслап, шопанларға жетти. Шопанларға барып:
- Малымды баққан малшысац, жанымды баққан жаншысац, маған кийиминди берип тур,
қарағым, — дейди.
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Балалар кийимимизден айырылып қаламыз деп қорқады. Бир бала тәўекел қылып, кийимсиз-ақ
қалайын, деп кийимин шешип береди, болажақ исти бир алладан көреди. Кийимди кийип алып
Қарабек шопан мысалында Қодар жатқан үйге томпандап жорта береди. Қарабек патшаныц үстине
барды.
— Тақсыр ханым, дат — деди.
— Арзыц болса, айт, — деди.
Сол ўақытта жездеси басын көтерип:
Қарабек:
— Ырас болса усы сөзиц, шырағым,
— Есик алды мешитим,
Дағда гүлди тергеним,
Тасбулақ деген булақга,
Е[ақ инимдей көргеним,
Қарабек деген батырдыц,
Даладағы қырық қазан,
Өлгенин бир кәрўаннан еситтим.
Қырық қазаннан бир қазан,
Енди өзим орайман,
Шүйиншиге бергеним.
Шүйинши сеннен сорайман.
— Қуллық, — деп бала шығып кетеди. Бала оян-буян жарайды, қырық қазанды кдрайды. Киндигин
кескен шешеси бар еди, кемпир от жаққыш болған екен. Сол шешесин таўып алып оннан қазан
сорайды. Кемпир сонда не дейди:
Батырдыц дәстине түскен қазан,
— Жипектен нәзик торқамыз,
Неғып аман қалады?!
Патшамыздан қорқамыз,
Батыр ишиндегини жеп,
Ырас болса сөзициз,
Қазан қанырап босқа қалады.
Иркилип тур өзициз,
Топар-топар жигиттиц,
Барып соған келейик,
Дацқырап айтқан сөзине,
Әрли-берли өзимиз.
Батыр қулақ салады.
Сыпсыц-сыпсыц жигитлер,
Әне, сол ўакдары бала,
Сөз сөйлесип барады:
Бир қазаннан өтеди,
— Қарабек атлы батырдыц
Кемпир сорайын деп кетеди,
Қарындасын бир бала таўып
Қазанныц қолайын Қарабек алады,
Айтыстырсақ қалай болар
Оц қолы менен салады,
Екен, — деп сөйлесик қылады.
Шеп қолы менен ҳәм салады,
Қарабек қулақ салады. «Мен Қаныша менен айтысайын» деп мәрдикары болып турады. Әне,
қорқпай-үркпей бала айтысыўға барады. Қарабек Қаныша жатқан үйге барған ўақгығща баслап
сөзди айгады:
— Әўел айыц,
Аўзы нәҳән куба нар шөлге қайьгм,
Қаныша, олай-былай қьшсацлама,
Өзице кутлы болсын Қодар байыц.
Қаныша:
— Әўел айым,
Аўзы үлкен куба нар шөлге қайым,
Ағамды тас булақта өлтирипти,
Қәйтейин, ҳақ яратқан бир қудайым.

Есиктиц алды мешитти,
Ж ақсы-жаман хабарды,
Қодар қул патша еситти.
Енди бирдей күн туўды,
Қозылы қойдан жүн туўды,
Қодар қулдай патшаныц,
Бул басына күн туўды.
Қашпаққа болды талабан,
— Қашқан менен әлеўмет,
Енди қайда бараман?
Талан-тараж етейин,
Ж ылқы баққан жериме,
Кец қайырға кетейин,
Жанға ҳамал етейин,
Ш оқ жылқыма жетейин, —
Деп Қодар кул кетеди.

Таў гүлин гия қылып терер едим,
Ағамды сол өлтирген Ханбийбини,
Яратқан тири босам көрер едим.
Ағамды тири деген хабар келсе,
Жанымды шүйиншиге берер едим,
Өлтирген урғашыны көрер едим.
Ш оқ жылқыға Қодар кул бара берсин. Ендиги сөзди Қарабектен еситиц. Қарабек балалардыц
кийимин кийген аршын баслы кула атқа минип Қодарды куўады.
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Күц кутырса, шырағым,
Көтице бармақ салар, деп еди,
Орайлы түп ойныца,
Гүнанды қойдым мойныца,
Сабуў күнлер сатамныц,
Курышы қансын атамныц, — деп,
Геллесин қырқып алады.

Изинен куўып ер султан,
Қарабектей арыслан,
Қодар қулдьщ кейнинен,
Жетип барды сол заман,
Қарабек атлы палўан
Сонда батыр сөйледи:
— Мынаў турған немеси,
Аялы қолдан май берди,
Тар төсектен жай берди,
Болды ма енди майданда,
Сол анамныц кемиси?
Пияда бизди жүргизбей,
Ат мингизди хан атам,
Патшалықгыц жемиси,
Неден болды, кәйтейин,
Сорлы атамныц кемиси?

Қодардайын қуллардыц,
Лашы сонда қалады,
Қурышы қансын атамныц деп,
Қодардайыц қуллардыц,
Кесип алып геллесин,
Бөктергиге тацады,
Сабуў күнде саралап,
Таўы-тасты аралап,
«Қайерде отыр бу ғарры,
Бир төбени паналап» деп
Қарабектей батыр ер,
Атасын излеп барады.

Ойлап келип қарасам,
Қул қутырса майданда,
Қармақ салар, деп еди,

Аршын баслы қула атын бир жерге байлап, ғаррыға шықты қолайлап.
Белге кәмар шалады,
Қәдирхандай патшаныц,
Аяғына мандайын
Тийгизип турып,
Қарабектей ер жигит,
Қолынан барып алады.

Қарабек:
— Қызыл гүллер лөкбеди,
Батыр туўған балацныц,
Ҳеш нышаны жоқпеди?

Патша:
— Қошқар болып жаныр-ем,
Сонда патша сөйледи:
Көрсем балам таныр-ем,
— Сабуўлы күнниц саллары,
Бедеўдиц қыцыры питкен жаллары бар,
Күнде алдап турыпты
Баламныц мандайында қаллары бар,
Усы журттыц баллары.
Өзиниц мыц кисилик ҳаллары бар.
Бала атасына жақынлап, өзиниц басын көрсетти. Қәдирхандай патша баласы екенин таныды.
Күйгелектей күйди, баласын сүйди. Патшадан ес кеткенин батыр билди. Батыр ғаррыны оц ийнине
салды, аркалап алды.
Жалғызым елде ме, — деп,
Тулпар менен иси жоқ,
Емшегим ийип баратыр ғой, — деп,
Хабарласар киси жоқ,
Ботадай бозлап жылайды.
Қарабек анасын излейди.
— Жалғызым елге келгенде,
Излеп киятырса,
Бедеў минип желмес пе,
Бир төбениц басында,
Бизлерди излеп келмес пе, — деп,
Дым адам жок қасында,
Ециреп жылай береди,
Анасын көрди.
Баршагүл атлы анасы.
Ғәрип туўған анасы,
Көзде жасын булайды,
Қарабек батыр анасыныц жьшап турғанын көрип, баўыры езилип:
Арқасында атасы,
Алдына жетип барады,
Сөзиниц өмиринде жоқ қатасы,
Қарабек атлы баласы.
Суўдай тынық санасы,
Баланы көрип анасы перзенти екенин бирден таньщы. Анасы «шырағым» деп көзиниц жасын
моншақлап, кулыным деп қушақпап, Баршагүлдей анасы есинен танып жығылды.
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Омыраўда көбик алкалап,
Еки бирдей қарияны,
Кдйта берди Карабек,
Ийнине салып арқалап.
Кеше-күндиз жол жүрип,
Жаўға минген тулпарын,
Қайта берди жетелеп.
Енди буннан келатыр,
Баяғы Қодар кул аламан деген
Қаныша деген қыз бар,
Еси аўып жығылып қалғанын,
Өлен айтысып батырдыц
Өзи көрип кетип еди ғо,
Көрип кеткен ер жигит,
Ендиги гәпти Қарабек атлы батырдан еситиц.
Қайғылы күнди күлдирди,
Қәдирхандай атасын,
Алтын тахқа миндирди,
Қарабек атлы ер султан
Батырлығын билдирди.
Ендиги гәпти Қанышадан еситин,.
— Өлсем өлип қалайын,
Ханбийби атлы апамды,
Қарқыратып шалайын.
Қарабек:
— Қайғылы күн қалайын,
Гәпине қулак салайын,
м

;

к

Қарабек:
— Орай түби ой болды,
Онын кейни, жигитлер,
Уллы майрам той болды.
Биреў арман жүреди,
Биреў берман жүреди,
Санаўлы күни қурысын,
Зындап өте береди.
Арадан енди, жигитлер,
Нешше күнлер өтеди,
Қайғьшы күнлер жетеди.
Қарабек атлы батырдын
Ханбийби атлы синдиси,
Қула дүзде сол жүрип,
Егиз перзент ул туўады.
Ай жаркырап, күн туўды,
Кешеги күнги булытты,
Ханбийби атлы нашарыц.
Қарабек атлы ағасын,
Қып-кызыл отка атса да,
26 — Қарақалпақ фолъклоры

«Нашардьщ сөзи ырас па,
Өтирик пе» деп сынамаға киятыр
Келип көрди ер султан,
Ели есин жыйнай алмай,
Жатыр екен нашар жан,
Еки бирдей қарияны,
Сол майданнан аркалап,
Үстине келди нашардыц,
Қарабектей мусьшман.
Ақ жипекгей есилди,
Үш те мунды қосылды,
Сол үшеўи косылып,
Әрманнын дәрти басылды.

Кец Қайыр деген далада,
Қодар кулды өлтирди,
Баяғы достысы Қаплан ер,
Достын елге келтирди,
Қаплан менен дос болды,
Басқа менен қас болды.
Бирге туўған курмаған,
Ханбийби атлы нашарды,
Сеннен тилеп алайын,
Оған тийме, шырағым,
Екеўинизге де бирдей,
Мен пәрмана болайын.
Хянбийбини өлтире алмады. Батыр
ГСоншама
л ш т т я л л я яаптин
дәртинҮМЫТТ
умытты.

Айдын көлден суў алды,
Қарабек атлы ер султан,
Синдиси еки ул тапқан сон,
Ш ешеси еки ул тапқандай,
Ўакгы хош боп қуўанды.
Быйыл бир жыл өтеди,
Ж арын ҳәм бир жьш өтеди,
Оннан соц жыллар өтеди,
Үш жылға күнлер жетеди,
Үш жасына шыкқанда,
Алла берген сол баллар,
Жуўырып ойнап кетеди,
Қарабек атлы батырдыц,
Төбеси көкке жетеди,
Қәдирхандай атаға,
Жас жигитлик жетеди.
Акдык көрген аталар,
Қорғасындай ериди,
Акдык көрмей кеткенлер,
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Әрман менен өтеди,
Ҳеш нәрсе көрмей кеткенлер,
Жылаў менен кетеди,
Сөйте-сөйте, жигитлер,
Күн бес жылға жетеди.
Күн бес жылға жеткенде,
Ханбийби атлы сум нашар,
Бир сумлыққа кетеди,
Ҳийле менен Ханбийби,
Жылқы алып батырдан,
Журтына қашып кетиўге,
Енди ҳамал етеди.
Қайғылы күн неп болмас,
Бес жылқы алсам көп болмас,
Және бес жылқы алсам көп болмас.
Қарабек атлы ағамнан,
Еншимди алсам шеп болмас.
Қайғылы күн көп болмас,
Айтқан сөзим шеп болмас,
Жол азыққа, қәнекей,
Он жылқы алсам көп болмас.
Бәрин енди есеплеп,
Отызға жетти алғаны,
Алған барлық жылқылар,
Ханбийбиге көп болмас.

Тулпар күнге жарады,
Қабакдарыц үйилип,
Сарғайып кеттиц, шырағым, — деп,
Арсыз туўған ержигит,
Синдисинен сорады.
Ханбийби:
Сарғайғанныц себеби,
Бардур, аға, себеби,
Сарғайғанныц себебин,
Енди саған айтайын,
Айтпай саған қәйтейин.
Садаққа салған емкәрдиц,
Ана киши синдицнен,
Мени оннан кем көрдиц.
Пайтах жатқан елинде,
Синдиц жүр туўған елинде,
Кеше-күндиз дийдинде,
Жантакды-жапан жеринде,
Мен жүриппен, жан аға.
Батыр Қанышаға барады:
— Ҳа, қурағым, қурағым,
Таўда қайнар булағым,
Екеўице де майданда,
Тендей болған шырағым,
Үлкен адам өкпесин,
Айта қойды шырағым,
Куўмасац бойма аўылдан?

Сонда турып Ханбийби
Патшаньщ журтын жайлады,
Ҳәрқыйлы сумлық ойлады.
Жанды пидә етеди,
Ханбийби атлы қыз нашар,
Едирейген суўпыныц,
Елаты бар сойақга,
Соған енди кетпекке,
Ханбийби талап етеди,
Қалай шығып кетеди?
Оян-буян тарады,
п
^

са? болса, Ха„6ий6„ маған д

Қаныша:
~ Батыр ацқаў, ер гөдек,
Гөдеклигинди билемен,
Соншама душпанлық,
Ханбийбиге қайырхомлық,
Қылған жерице,
Ғағырлап, ага,
аға, күлемен...

^

н

- Сайыўлы
Сайыўлы күн
кун жетирермен,
ж етипрт,™
Қалай батыр болсац да,
Ҳийле менен, хан аға,
Ақырсында өлтирермен, - дейди екен.
Оян-буян шаптырып,
Жоқ затынды таптырып,
Еки балам саў болса,
—деп ойлайды екен.

бе“

н-

™

^

~

ь

ы.

„
батыр. Ханбииби ишине]
Келленди, аға, аларман,
Қай ўақга да шаптырып, — дейди екен.
Муннан енди Қыртыцнан,
Шығынағойса балларымды,
Алып енди журтыцнан,
Бирим-бирим қалдырмай,
Жулдырарман муртыцнан,

Жол-жөнекей жьИкыларды Гойып ж е Г к ^ е р е Г
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Қапланныц елине барып, Ханбийби еки баланы темир үйге салады. Буяқган изинен куўып Қарабек
оарады, Қарабек қалаға барып хабарласады. Ханбийби қалаға қараўыл қояды.
Ағамныц аты да, өзи де келмесин, умтылғандай болса, атып өлтириц, — дейди.
Батыр буны биледи. Узақган кдшыцқырап турады. Ханбийби далаға әскер менен шығады. Егизбай
Сегизбай бәнтте жатады. Батырды Ханбийбиниц әскерлери қоршап алады. Батыр ай бетине, күн
бегине жарақ силтеп, сол халықты қорқытады. Көп көплигин қьшып, ерге шашыраған оқ тийип,
жарадар болады. Бирден қулап жығылмады. Ханбийбиниц жығыны қалаға барып тығылды Батырдыц
боиы суўыды, аттан қулайтуғын болды. Астындағы атқа минип, Ш ымдыған деген булаққа келди
Батыр өлер ҳалатқа келди. Қалмаклар қаласын қоршап жатады. Қарабектин ҳаялынан бала дөрейди.
«ири жетим Ш ымдыған деген булаққа атасын излеп келеди, ол атасына тез барып, аллаға жылап,
атасы қәдцине келеди. Атасы «қайтайық» десе де баласы:
— Бир кисиге бир көп, ҳақтыц алған тәцриси Ханбийбини алып қайтайық, оны шалып қайтайық
— дейди.
Қараша сол журтқа атланады. Қараўыллар турады. Еки батырға дадыман айта алмай ҳайран
оолды. Қарабектиц аты ырғып, Қарашаныц аты да ырғып, қарғалыққа минеди. Еки бөри қаланьщ
ишине ецтерилди.
Қарыўлы ғайрат салады,
Корқақ өлип қалады,
Еки бөри кирген соц,
ГТайтақ жатқан қаланыц,

Неси аман қалады?
Дәрўазадан шубырысып,
Аламан деп қалмақлар,
Бағыныўға мәслаҳат қылады.

Қалмақлар оағынды. Оқ атпаслыққа тәўбе қылды. Тирисин Қарабек журтына айдады. Саўашқа
түскен адамлар күйеди де писеди. Қарашаныц ядына Егизбай менен Сегизбай сол ўақытта гуседи
Қараша оларды излейди. Сол ўақлары жердиц астында Егизбай менен Сегизбайдан саза келеди.
Әне, Қараша жердиц астын бузып, Егизбай менен Сегизбайды шығарып алды. Үшеўи Қарабектин
үстине барды.
Қалада адам қалдырмай,
Аўыр жүкке жигитлер,
Өмирде қолын талдырмай.
Жолға рәўан болады.
Қайғылы күн келе алмай,
Ҳеш нәрсени биле алмай,
Еки бирдей баладан
Ханбийби ерип киятыр,
Басқа жақга қала алмай.
Арадан күнлер өтеди,
Тойтөбе деген төбеге,
Көшти айдап жетеди,
Тойтөбеге келгенде,
Ғамгүн дүнья ғаўлайды,
Қараша атлы баланы,
Енди қыял таўлайды.
Кеше-күндиз геллесин,
Алмаға қыял баслайды,
Ханбийбиниц геллесин,
Қьшыш сермеп изине,
Қарамады нашардыц,
Өмиринде жүзине.
Карабек:
— Мынаў турған кец дала,
Кеше-күндиз суў шала,

Өлтирип келгил синдимди,
Киш кене ғана жас бала.
Қараша:
— Еки қолынды байлады,
Қол гүрмек ойын ойнады,
Күнин толмай, түн толмай,
Бир қазаға айдады.
Ҳаўадан жамғыр тырламас,
Султан сүйек қорламас,
Лашын қарға менен кузғынға,
Берип келдим, хан аға,
Келлесин алып келемен,
Қызьш, кызыл, қызьш гүл,
Келлесин алдым апацныц
Ендигисин өзин бил, — деди.
Қарабектиц ишине дәрти сыймады,
Ш абайын десе майданда,
Баланы көзи қыймады.
Бала аман қалады,
К у д а й ы п а н а болады ,

Ханбийбиниц лашлары,
Тойтөбеде қалады.
Қолға алған душпанын,
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Айдап жолға салады,
Жаманньщ гәпи ем емес,
Төртеў болды батырлар,
Биринен бири кем емес,
Айдап жолға салады,
Саў-саламат елине,
Отыз күнде барады.
Кеткени, жүргени,
Алты айға жеткен екен,
Мына турған елаты,

Ботадай бозлап жылады,
Мынаў турған батырлар,
Қәдирханньщ елине,
Аман-есен кулады,
Ғәрип-қәсер қушакдасып
Көзиниц жасын булады,
Дослар бирге болады,
Кууанышлы күн туўады,
Ертедеги усы сөз
Дәстан болып қалады.
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БЕКИМБЕТ БАҚЫНЬЩ БАЯЗЫ
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Бизин қарақалпакдардыц елинде,
Еллериниц ец бир толық жеринде,
Берги жағым — Ш ымбай, аржағы — Тахта,
Екеўиниц нағыз орта белинде.

«Ылакалы» Қоцырат жаптъщ бойында,
Шоманайлы Еримбеттиц тойында,
Ережеп ертекшил деген ғаррыныц,
Айтқанлары көз аддымда, ойымда.

«Қараой» дегенди алған қойынға,
«Бозатаў» дегенниц арқа бойында,
Ж ақын болса керек сол жерлердеги,
«Қарабуға» менен «Қарамойынға».

Еситкеним еле есте толық тур,
Жазбағаным көкирегимде толып тур,
Ишиндеги “мынаў калай дегенин,
Жәриялаўға кеўилим кумар болып тур.

Дөрелип атадан, туўылып анадан,
Жақты жалғаншыға шығып жацадан,
Бир күни Бекимбет деген бир адам,
Жаратылып бул дүньяға келипти.

Тынлағаным кулағыма қонып тур,
«Қонған гәпке халыкдарды молықгыр,
Жуғымлы сөзинди жасыра бермей,
Жүйрик болсац, журтшылыққц жолықгыр.

Атасын, анасын серлеп билиўден,
Қәдцин тиклеп дицкесине ениўден,
Ойнап-күлип камалына келиўден,
Бекецниц басына бахыт қоныпты.

Халықлар оқысын китап, хатынды,
Журтшылык билсин хаттан атынды,
Шайыр болсан шығарып кет халыкка,
Ишиндеги сөзлеринди татымлы».

Бахыт коныўдан-ақ келип нәўбети,
Қапталынан қалмай сазы-сәўбети,
Басына берк орнап байдыц дәўлети,
Қорасы мал менен лыққа толыпты.

Деген қыял кеўилимди тербеди,
Қәлемим қолыма ерк бермеди,
Ерип алып кәлемимниц кейнине,
Қыялым жоқары қарап өрледи.

Жолдас болып журттан асқан хан менен,
Сырлас болып сыпайылык сән менен,
Уралары толып түрли дән менен,
Заманында асқан бир бай болыпты.

Олай болса, журтшылығым, ал енди,
Тил қозғалып, көмекейге жан енди,
Ой-қыялым бирдей келип, қолдағы,
Жолға салып коя бердиМ қәлемди.

Аяк жетер жерге кетип атағы,
Атағы өрлеген, шықпай шатағы,
Буннан да армаған өтип лақабы,
Төрт түлиги тец сайма-сай болыпты.

Айтыўшыда ҳеш кемис жоқ, ал бирак,
Бизден қалып койыў мүмкин албырап,
Болғанлықган бул биринши мийнетим,
Кемисин кеширип, халкым, сал қулақ.
Айтқанларын алжаспадым, бузбадым,
Қысқартсам — қысқарттым, бирак созбадым
Ережептин бир ертегин ел ушын,
Қызыл тилге күш салдым да қозғадым.
Халыкдарым, көптен бизин ойдағы,
Еситкен ертегим мынаў сондағы,
Кемпир, ғарры, әсиресе жасла.рым,
Тыцлай бериц, қулағынды қойдағы.

Досларым, бурынғы өткен заманда,
Мәгер болса, қала емес, жабанда,
Залымлар зор болып, бийлеп жәхәнди,
Жарлылар зар жылап жүрген табанда.
Бул айтылған сөз емес тек сағымға,
Шымбай қаласыныц арғы жағында,
Не ақыллар, не даналар өтпеген,
Халыкдардыц саўатсыз, надан ўағында.

Басына қонып зор дәўлет,
Дәўлетти берген қүдирет,
«Кимсец» десе «Бекимбет»,
Болыпты да турыпты.
Биреўи шықса апалап,
Биреўи шыққан аталап,
Мийўасы питип шакалап,
Өзи де өсип-өнипти.
Аз ғана емес, көп екен,
Балаға кеўли тоқ екен,
Перзенттен кеми жоқ екен,
Үш ул, үш қыз болыпты.
Күн көрген қыйнамай жанды,
Жүрмеген жыйнамай малды,
Балаларыньщ ен алды,
Тоғыз жасына келипти.
Ортаншы улы жетиде,
Ер жетти бала жетиле,
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Қан жуўырды бетине,
Жети жасына кирипти.
Кишкене улы бесинде,
Ҳеш нәрсе жоқ есинде,
Балаларынын ишинде,
Бул да ойнап жүрипти.
Үш қызы бар үшинде,
Бәри де өз күшинде,
Билинбей басқа кисиге,
Үшеўи де жуўырып жүр,
Усы үйдин ишинде,
Алдынан қьшып үмитти.
Бекец белди буўынған,
Тил менен көзден туйынған,
Жуўырысып жүрген үш қыз да,
Айшагүлдиц қарнынан,
Бир күнде егиз туўьшған,
Жарқыратып булытты.
Ҳийлени Айша асырып,
Қонсы-қобадан қашырып,
Көз бенен тилден сақланып,
Егизек бул үш қызды,
Жүрди халықган жасырып,
Аддап-арбап бул журтты.
Қызға қәлем тартпадым,
Тартыўға да батпадым,
Атасы менен анасы,
Журттан жасырып жүрген соц,
Мен де атын айтпадым,
Билген соц минез-қулықгы.
Жалған демец бул сөзди,
Билгенлер айтар үш қызды,
Билмегенлер тек ғана,
Үш улы бар деп журипти.

Балаларды «пырағым» деп,
Гил қызларды «шырағым» деп,
«Мақсет пенен мурадым» деп,
Ата-анасы жүрипти.
«Қол-қанатым, қарағым» деп,
«Бой сыныца қарадым» деп,
«Узақ жаса, шырағым» деп,
Балаға кеўилин берипти.
Келгенде елдиц шетине,
Ғайрат кирер етице,
Балац күлсе бетице,
Босатпай ма берикти.
Жарлы болсац қыйынды,
Көре алмайсац жыйынды,
Адамныц сәни кийимди,
Кекилине зерден өрипти.
Атаға дәўлет қонған соц,
Балаға кеўили толған соц,
Кекили зерден болған соц,
Байлады баллар көрикти.
Ш ыққанда орта жасына,
Қурбысын ертип қасына,
Атаға тартып басына,
Қағып кийди бөрикти.
Баланы қосып қатарға,
Жүрсин деп шалқып қатарда,
Жылаўын таққан ат-арба,
Миндирди сазлап көликти.
Бирдей хорлық көриў жоқ,
Зорлыққа мудам көниў жоқ,
Ҳәмме ўақыт күлиў жоқ,
Тириге өлим серикти.
Түсип гүзар жолына,
Ж о л д ьщ ш ы ғы п со л ы н а ,

Баласы жоқ бесикте,
Тац қалмац халқым несипке
Гилем, палас есикте,
Төселиўли турыпты.
Минекей бул үш бала,
Атаға болып күш ғана,
Дәўлетке болып дус ғана,
Ес-ақылына енипти.
Үш ул, үш қыз жас бала,
Қайғысыз-ғамсыз мәс бала,
Ойнап-күлип мәс ғана,
Тоқсан түрге дөнипти.

«Қурығын» алып қолына,
Бир күни ажал келипти.
Ажалдыц қулап жар тасы,
Ш айпалыпты ортасы,
Анасы менен атасы,
Екеўи бирден өлш тти.
Тоқсанына толмай-ақ,
Жүз жасына бармай-ақ,
Ақлықтан шаўлық көрмей-ақ,
Өмири тамам болыпты.
Қарай ма ажал илимге,
Илим менен билимге,
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Не илаж бар өлимге,
Тәғдир солай дөнипти.
Атасы менен анасы,
Ғамхоршысы, панасы,
Қос өлиге баласы,
Не қыларын билмей қалыпты.
Бекимбеттиц алғаны,
Қағып төсек салғаны,
Үш ул, үш қыз болғаны,
Сегизи отырып қалыпты.
Балалары қасында,
Алды он бес жасында,
Сегизи ошақ басында,
Ойласықты салыпты.
Акылласларға аға жоқ,
Сырласарға ини жоқ,
Ағасыз ердин; күни жоқ,
Қапаланып қамықгы,
Өли жатыр көсилип,
Бекимбет отыр қысылып,
Айшагүл буған түсинип,
Хабарлады халықты.
Еллери еситип билгенше,
Халқына хабар бергенше,
Журт жыйналып келгенше,
Бекец жүдә тарықгы.
Еллердиц ерек-алысы,
Жолдыц да бурыў-шалысы,
Еситкенше танысы,
Тарығып Бекец зарықты.
Айшагүлдиц хабары,
Тум-тусқа кетти шабары,
Еситкенлер ығылды,
Жерге тиймей табаны.

Адамлар тур аянып,
Қос бүйирин таянып,
Үйден шықты далаға,
Қашанғы турсын қамалып.
Журтшылық күнге жарады,
Бирине бири қарады,
Қылыў ушын ойласық,
Бекенди шақырып алады.
Бекец жетип барады,
Қоцсыға кеўили толады,
Жай-жағдайын жумыстыц,
Ортасына салады.
Бекец ырза болады,
Ақыллыға санады,
Халыкдары қоцсыныц,
Жумысты қолға алады.
Тум-тусқа ат шаптырды,
Ж оқ затларды таптырды,
Аўыл-аймақ, тамыр-таныс,
Қалдырмастан айттырды.
Сөзи өткир алмастан,
Бекец де талай қар басқан,
Хабар тийген халықлардыц,
Келди бири қалмастан.
Төрткүллеп ошақ ойдырды,
Қаракесек гил гөшке,
Келгенлерди тойдырды.
Мал семизин сойдырды,
Төрткүллеп ошақ ойдырды,
Гйлкилдеген май гөшти,
Екеў-ара қойдырды.
Мал семизин сойдырды,
Төрткүллеп ошақ ойдырды,
Халытыц кеўилиндеги,
Тилегин толық болдырды.

Жап бойы бир сағалы,
Инили менен ағалы,
Тум-тусы қалыц ел еди,
Бир отырған жағалы.

Мал семизин сойдырды,
Төрткүллеп ошақ ойдырды,
Жаздыц күни болса да,
Саррас уш күн қондырды.

Жеткен соц хабар айланып,
Журтшылық келди жыйналып,
«Бурынырақ билмей қалдық» деп,
Көпшилик турды қыйналып.

Хызметке бәри сайланды,
Ж ец түрип бели байланды,
Табанынан тапжылмай,
Тобығынан айланды.

Қоцсы...
Аўылдыц ашыкдығына,
Өкингенлер көп болды,
Булардьщ жасыкдығына.

Ғәрежет деген молшылық,
Биринен-бири зор шығып,
Елиниц жигитлерине,
Рахмет айтты көпшилик.
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Сәршембиниц күни еди,
Пийшенбиниц түни еди,
Намазы оқылып болыўдан,
Көтерилип мәйит жөнелди.

Қуда түсти қыз таўып,
Үлкенине бир жерден.
Қәлем қаслы, кой көзли,
Гүл шырайлы, нур жүзли,
Үлкенине үш улдыц,
Алып берди бир қызды.

Х ы зметке----------бурады,
Барлығы таққа турады,
Ақ жуўып, арыў кепинлеп,
Мәйитти дәпин қылады.
Бекеце бул ис унады,
Қоцсыға ырза болады,
Усыныц менен өлиниц,
Жумысын тамам қылады.
***
Айша қалды ана болып,
Бекец қалды пана болып,
Қәпелимде екеўи,
Ата менен ана болып,
Сөз еситиц баладан,
Айырылған ата-анадан,

Қуўанып ата-анасы,
Көзиниц ағы-қарасы,
Жигирма үшке шығыпты,
Әдепки туцғыш баласы.
Атағы елге тараған,
Атаға иси жараған,
^ р га н Ш ы ш Ьаланьщ,
Жигирма бирге караған.

Балаға баўыры ерипти,
Анасы кеўилин берипти,
Ен кишкене бала да,
Он тоғыз жасқа келипти.
Тенселип қыз, ул турды,
Шайқатылып бир турды,
Егиз туўған үш қыз да,
Он жетини толтырды.
Кудай берген буны да,
Бахты зор, ашық жолы да,
Жигит бодды жетилип,
Бекеқниц үш улы да.
Кимсец Бекец атанып,
Бекимбет «бакый» ат алып,
Балалары қатынсыз,
Қашанғы жүрсин қақайып.
Бай дәўлети бар жерден,
Кдрастырып ҳәр жерден,

Ойласып ағасына да,
Сүт берген анасына да,
Бермекши болды қыз алып,
Ортаншы баласына да.
Болса дүнья-мал кимде,
Қыз атаныц мүлкинде,
Перзент кетпес атаныц,
Айтқанынан шығып бул күғще.
Тийе бермес ҳәр кимге,
Қыз атаныц еркинде,
Үйлендирди буны да,
Өткерип қалыц төркинге.
Кемпир созылып керилди,
Тойларын да тарқатып,
Жәмледи Бекец кеўилди.
Он тоғыз жасар бала ма,
Ағадан ини қала ма,
Атадан рухсат болмаса,
Баланыц өзи ала ма?
Өзи кеткен бола ма?
Кеткен бала оқа ма?
Басын ап кетсе баласы,
Атаныц кеўили тола ма?
Қыз керек больш балаға,
Бала шапты далаға,
«Бизге сулыў керек» деп,
Хабар салды қалаға.
Өз айтқаны болмады,
Өзгеге нәзер салмады,
Ата менен ананыц,
Көрсеткен қызын алмады.
Бар деген жерге бармады,
Өз билгенинен қалмады,
Ылайықлы қыз таппай,
Бираз жерди шарлады.
Узағына хат жоллап,
Жақынына ат жоллап,
Таба алмады бир қызды,
Хабаршыға карт жоллап.
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-«вПЕЗв®Жаўшы жумсап жакынға,
Көйлек берип қатынға,
Кеўили сүйген сулыўын,
Түсире алмады тақымға.
Тецине жүр тап болмай,
Тап болса да бап болмай,
Онысса жақсы изинен,
Ийегин тислеп «қап» болмай.
Кишкенеси болған сон,
Бала изде қалған соц,
Ағаларыныц иси жоқ,
Өзлери қатын алған соц.
Дусласқан менен ойнады,
Ойынға сирә тоймады,
Қашып тецин тапқанша,
Кыдырғанын қоймады.
Алшандап аяқ басып жүр,
Жигитим толып-тасып жүр,
Биримлеп бериў орнына,
Қосыўыслап шашып жүр.
Ҳәддинен жигит асып жүр,
Баланыц мийи сасып жүр,
Орынсыз кеткен дүньяға,
Өзинин де иши ашып жүр.
Бала елди шолып жүр,
Кейнинде қатын толып жүр,
Бийкешлерин көрсетип,
Қәрежетли болып жүр.
Енди айтсам анықты,
Қыдырды тәўир-ақ халықгы,
Бес сыйырдыц пулынан,
Бир көйлеклик қалыпты.
Бир талай жерге барыпты,
Барып шаршап-харыпты,
Болдырып келип бир күни,
Атасына дарыпты.
Атасы билип калады,
Иши оттай жанады,
«Сыйырдын пулы кайда?» деп,
Баладан есап сорады.
Бала өксип жылады,
Көзинин, жасын булады,
«Қатынға кетти пулыц» дсп,
Ғаррыға баян қылады.
Ғаррысы бақырып алады,
Тутлықса қақырып алады,
Күиингеннен алдына,
Балларын шакырып алады.

Балалары келеди,
Зейинлери иледи,
Бес сыйырдыц пулыныц,
Ж оқ болғанын биледи.
Кейниндеги еркени,
Гүжирейтип желкени,
«Пул қайда?» деп инисин
Тергеўге алды үлкени.
Жуўырып келди қасына,
Қойып қалды басына,
Урмақшы болды тағы да,
Қарамай көздиц жасына.
Орынларынан туражақ,
Бир ғырта-ғырт болажақ,
Мал ашыўы — жан ашыўы,
Ғаррысы да уражақ.

Табылды жәнжел сәл жерден,
Әцгиме шықпай бир жерден,
Барлығы бир балаға,
Көтерилип атыр ҳәр жерден.
Урыс деген қыйын ба,
Болып қалды жыйында,
Қыз қыдырған баланыц,
Аўҳалы түсти қыйынға.
Үлкени шеннен асады,
Астына бүклеп басады,
И ниси жылап, ортаншы,
Ағасына қарап қашады.
Таслады барып аяққа,
Қашарын билмей қаяққа,
Тас баўыр ортаншысы да,
И нисин алды таякқа.
Қыламан деп шығын1ы,
Таяқган бала жығылды,
Ақыр соцы атаныц,
Қолтығына барып тығылды.
Атасы да урады,
Орнынан бала турады,
Ақыр соцы ананыц,
Алдына барып кулады.
Барғаннан соц анаға,
Рәҳим келип балаға,
«Бул қандай мийримсизлик?» деп,
Ана түсти араға.
Болған сон киши баласы,
К өзиниц ағы-қарасы,
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Баланьщ басын сыйпалап,
Сөйлеп берди анасы.
— Сақалы күнге ағарып,
Мийи ашып алжыған,
Еки бетиц қуўарып,
Жасыц жетип қажыған.
Изинен неге қалмайсац,
Балам толып-тасты деп,
Сөзине қулақ салмайсац,
Орынсыз дунья шашты деп.
Не қылады шашқанда,
Дүньяны балац далаға,
Кеўилиц неге аспанда,
Қыз алып бермей балаца.
Қыздыц белин усламай,
Баланыц кеўили тола ма?
Баланыц кеўлин хошламай,
Ата-ана бола ма?
Сүйгенин алып бермесе,
Онда ол ата-ана ма?
Қәлегенин сүймесе,
Атадан туўған бола ма?
Сырғаўылдай бойы бар,
Қарап көр, ғаррым, балаца,
Бойына ылайық ойы бар,
Ағаларынан қала ма?
Балан бала бола ма,
Қатарынан қалғанда?
Иниси қарап тура ма,
Ағасы қатын алғанда?
Баланыц кеўили қалғанда,
Онда ол ана-ата ма?
Ағасы қатын алғанда,
Иниси қарап тура ма?
Жыйнады ғой өз есин,
Бул да қәдцин дүзесин,
Қашанғы жатсын қушақлап,
Балац еки дизесин.
Ғәлет болса сөзимде,
Акьшыц менен ойлап көр,
Ақыллысан ғой өзиц де,
Кулақты салып тындап көр.
Азаматтан алыслап,
Енди нени бийлейсец?
Малыцыц к... қарыслап,
Не бетиц менен сөйлейсец?

Кемпирдиц бул сөзлери
Ғаррыға өтти бир ўақта,
Оттай жанып көзлери,
Сөйледи Бекец сол ўақга.
— Кемпирим-аў, сениц атыц қатынды,
Қатын деп айтыўға болмас атынды,
Ақылыца бәрекелла, шабазым,
Қайтардыц-аў сөзиц менен пәтимди.
Ш ашыц узын, ақылыц келте, енағар,
Ақылыцнан ашыўыц тез, келлеғар,
Түсинген адамға ҳәр бир сөзлериц,
Ханныц қызы Қырмызыға барабар.
Он өлшеп, бир кесип, танып айтасац,
Күн бурын сайынға салып тартасац,
Тыцлаған адамныц қулағын қойып,
Тәннен жанын суўырып алып қайтасац.
Гей ўақта көз қысып, ойнап айтасац,
Ойнағанынды да ойлап айтасац,
Сөзди қайық, таяў етип тилинди,
Түби көк тецизди бойлап айтасац.
Сөздиц ец ҳасылын сайлап айтасац,
Нышананы нағыз байлап айтасац,
Алғаным, аўзыцнан шыққан сөзицуиц,
Жайғасқандай жерин жайлап айтасан.
Өткир сөзиц менен қурттыц ҳалымды,
Геўдемнен суўырып алдыц жанымды,
Сениц сол сөзлериц ушын, шабазым,
Қойдым ашыўымды, кештим малымды, —
Деди де кешикпей кишкене улын,
Бердидағы дәрриў сораған пулын,
Сүйген сулыўына жаўшы жиберди,
«Билмей жүр едим, — деп, — мен буны бурын».
Көриўден ҳаўлығып баланыц түрин,
Сездидағы Бекец сөзлердиц сырын,
Қәлеген қызына қалыц өткерип,
Үйлендирди дәрриў үшинши улын.
Билген Бекец баратырған бағытты,
Бала ушын дүнья-малын ағытты,
Гернайлар тарттырып, сырнай шерттирип,
Келиншектиц тойларын да дағытты.
Биринши бас атқа тигип түйени,
Екинши тет атқа тигип байлап бийени,
«Сүт қуртқан баламныц тойы еди» деп,
Ғарры менен кемпир жүдә ийеди.
Басқа өгиз тигип гүрес туттырды,
Әззилерин күшлилиге жықгырды,
Тоқсан жигит тарқатқанша бул тойды,
Тапжылмастан табанынан тақ турды.
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Үш улына ап-ацсат,
Үш келиншек жолықты.

Салымға тай тигип ылақ ойнатты,
Қыз бенен жаўанньщ көзин жайнатты,
Өзинин зәнгилес қатарындағы,
Бай, бий, болысларды қатты ойлантты.

Келинниц ақыл, наданын,
Жақсы менен жаманын,
Қ әйин ене, қәйин ата,
Әбден сынап билипти.

Себеби бул тойда өнер арттырды,
Ж оқ затларды сорастырып таптырды,
Ийинине шапан жаўып атақлы,
Еки шабандозға ылақ тарттырды.
Қызыққа көз тоймайтуғын қараса,
Қызық болды қарағанға жараса,
Айтысты тойына барған халықлар,
«Болды, — деп, — биз көрген тойдан тамаша».
Ойлай берин қарада,
Арысландай үш балаға,
Үш келинди түсирип,
Кеўили жай болыпты.
Бахыт қонып басына,
Жүрим дарып жасына,
Егинге жери қайысып,
Урасы дәнге толыпты.
Дәўлети асып басынан,
Күннен-күнге тасыған,
Туўылып өскен елинде,
Белгили бай болыпты.
Дәнге толып урасы,
Е[анға толып қорасы,
Ақ бийдайдын нанына,
Дәстурханы да толыпты.
Елинде асқан бай болып,
Төрт түлиги сай болып,
Аўылында кимсен — Бекимбет,
Болыпты да турыпты.
Журтты жайлап алғаны,
Қағып төсек салғаны,
Аржақлы қыз Айшагүл,
Изли-изинен туўыпты.
Қол менен санап алғандай,
Көргенлер ҳайран қалғандай,
Туўғанлары әдепки,
Үзликсиз үш ул болыпты.
Жигирма бесте үлкени,
Жигирма үште тетеси,
Жигирма бирде кишиси,
Бағ-дәўлетке молықты.
Арқасынан байлықгьщ,
Салтанатынан барлықтыц,

Қызығы менен үш улдьщ,
Үш келинниц аддында,
Айшагүл менен Бекимбет,
Ш алқайып жүре берипти.
Танысып жүргенлерине,
Кеўлинин сүйгенлерине,
Қызларын да узатып,
Буннан да ақлық көрипти.
Көргенли жерден келин алсац,
Орынынан тура сала,
Үйдин, ишин жыйыстырып,
Есиктид алдын сыпырыстырып,
Кийинип пайдаға қарайды.
Көргенсиз жерден келин алсац,
Орынынан тура сала,
Жатқан орнын жыймастан,
Бет-қолын да жуўмастан,
Жуўырып барып айнаға қарайды.
Айнаға қараған келиннин,
Бармағын тислеп, басын шайқап,
Келинниц пәмсиз пасонлығын байқап,
Әсте келип туў сыртынан,
Сығалап қайнаға қарайды.
Ғажжа-ғаж жумыстын, ўақгында,
Ш ашын тарап турған келин,
Ис жақпай айнаға қарап турған келин,
Қ әйин ата менен қәйин енени,
Жаманлап саймаға қарайды.
Адамды сырттан сайған келин,
Өзиниц жаман пейлинен,
Ийилип түскен елинен,
Келиншек болған жеринен,
'Габаны таймаға карайды.
Деген халықгыц нақылы,
Нақыллап айтқан ақылы,
Сөзлердиц зил түбине,
Түсинип тындағанларға,
Тап усы жерде тарайды.
Бекециц үлкен келини,
Шүртийип алып ерини,
Қасарысқан жерден қан алған,
Урысқақ болып шығыпты.
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Қәйниге мурнын жыйырған,
Бийкешке ернин шыйырған,
Шурт минезли, ашыўшақ,
Тырысқақ болып шығыпты.

Жацылмасам, аты Бийбимәриям,
Бийбисәнем еди туўған анасы.
Биймәриям биймәлел сөз айтпады,
Жәнжелли сөзлерден тилин тартпады,
Ашшы тилли, минези шурт болған соц,
Бул келини де Бекимбетке жақпады.

Ийбеси кем өзинде,
Шынлығы жоқ сөзинде,
Жецил минез, шарп аўыз,
Ж ылысқақ болып шығыпты.

Тик минез, шарп аўызлығын қоймады,
Көбейтсе көбейтти, бирақ қоймады,
Үлкен бала менен үлкен келинин,
Бекец тезирек бөлеклеўди ойлады.

Арқа берип көркине,
Жүрген өзиниц еркине,
Табанында турақ жоқ,
Суўысқақ болып шығыпты.

Урыспай турып оцғарыўға бул исти,
Бекец кемпир менен ғана келисти,
Басқа шығармақшы болды балларды,
Басламастан бурын урыс-кейисти.

Сөзге қулақ салмаған,
Ордадан үлги алмаған,
Озансақыньщ дал өзи,
Урысқақ болып шығыпты.

Басқа шығарыўдыц жеди де ғамын,
Отаўын тиктирип, салдырды тамын,
Байлыққа не сөз бар келсе қолыцнан,
Ысырып қоя берди шығармай шацын.

Жекиринип қәйин атаға.
Жол салған уллы қатаға,
Мүнжийтуғын енени,
Жулысқақ болып шығыпты.

Бекимбет, Айшагүл шақлады ҳалын,
Ортаға шығарып қолында барын,
Қөрпе-төсек, қазан-табақ? дән менен,
Бөлип берди үлкен баланыц пайын.

Ашылмаған соц қабағы,
Кимге керек тамағы,
Үйине келген ренжип,
Кетип турды қонағы.
Қыз болып ойнап өскен жерине де,
Белгили бул туўылған елине де,
Бекимбеттиц екинши келини де,
Жан екен урыс десе қайтпайтуғын.
Хош мулақат жақсы гәп айтпайтуғын,
Айта ғойса қақшацлап қайтпайтуғын,?
Сурбет екен қәйин ата-қәйин енеден,
Қырқылғыр қызыл тилин тартпайтуғын.
Көп қатын буннан абырай таппайтуғын,
Еки ели аўызын жаппайтуғын,
Белгили бетиқара болып шықгы,
Кеш болғанда шацғытпай жатпайтуғын.
Сөзиниц дузын жандар татпайтуғын,
Айтқан гәп етине де батпайтуғын,
Ери менен бақырысып-шақырыспай,
Тандары да жуўықта атпайтуғын.
Өскен ели бир белгили журт екен,
Нәсиятты алмайтуғын гүрт екен,
Ец кишкене келини де Бекецниц,
Ашыўшақ? минези тик, шурт екен.
Тециз жағалаған елдиц баласы,
Аралдан көп қашық емес арасы,

Енди басқа шығып келин күтинди,
Қапа болма деп бШына өтинди,
Өйтти-бүйтти, қәпелимде екеўи,
Кемпир менен ғаррьщан да қутылды.
Дәнлерин аштырып алып урадан,
Малларын да санап берип қорадан,
Басқа шыққанына үлкен улыныц,
Бес айдай-ақ ўақыт өтти арадан.
Басқа шығып кеўилли питти келинниц,
Изи ада болды алым-беримниц,
Улға қыз әперип, қызды күйеўге,
Бериў ец бас ўазыйпасы елимниц.
Ҳәр ким үмит етер жақсы порымнан,
Қыз алсақ деп бир белгили орыннан,
Басқа шыққан айып емес балларға,
Киятырған жол болған соц бурыннан.
Енди биз келейик тетки келинге,
Бул да белгилиниц бири елинде,
Алдындағы жол көрсетип берген соц,
Бул келин де бузылысты кейнинде.
Ис буйырса бир гиржиймей бармайды,
Бир бүйирлеп айтқан тилди алмайды,
Бир кеўили келген гезде болмаса,
Зарласац да сөзге кулақ салмайды.
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Дигирман тартпайды, кели түймейди,
Суўды тасыўды да кеўили сүймейди,
Қәйин ата, қәйин енениц сөзлери,
Қулакқа кирмейди, етке тиймейди.
Жүргендей-ак үй жумысын аўырлап,
Я отырып, я жатар жер баўырлап,
Ийининен ийтермесен, қозғалмас,
Тийип қалған кемелердей кайырлап.
Аўырыў дейин десец, асқа тоймайды,
Бийтап дейин десец, күлип-ойнайды,
Жумысқа буйыра ғойсац бәнагаҳ,
Қашан түргелер деп сорыц қайнайды.
Өз айтқаны болмағанша сөз алмас,
Қалша қарап уялмас, я қызармас,
Барып кел деп буйырсац бир жумысқа,
Бир, еки, үш айтпағанша қозғалмас.
Тил алмаған жасы киши оцар ма?
Оцбайтуғын жанды үйде қояр ма?
Балацныц ҳаялы усындай болса,
Қәйин ене, қәйин ата шыдап турар ма?
Келинин көргенсиз болса тура бер,
Ийтгей ырылдасып үйде бола бер,
Жалғызыца бир жалмаўыз тап болса,
Қ ақ мандайға ғаршылдат та ура бар.
)

Келин жалацқая болса жылай бер,
Зар ециреп көздиц жасын булай бер,
Пәмсиз пасон, көргенсизге тап болсац,
Ерте оцайынды ал да қулай бер.
Сол ўақлары Бекимбет,
Айшагүл атлы ҳаялын,
Алдына шақырып алады,
Сезгенлерин дениниц,
Бастан-аяқ қалдырмай,
Кемпирге айтып салады.
Үлкен келин ондай деп,
Ортаншысы бундай деп,
Усыған иши жанады,
Баланы байқап билген соц,
Келинниц түрин көрген соц,
Кимнен тәме қылады.
Жай салып, отаў тиктирип,
Буны да басқа шығарып,
Жибермекши болады.

I

*

Алты арба жиберип,
Тоғайдыц қалыц жеринен,
Үйлик ағаш алдырды,
Гүмбирлеген ақ отаў,
Алпыс күнде питкерип,
Жети қат жайды салдырды.

Жети қат жай, ақ отаў,
Мүлтиксиз болып питкен соц,
Ашыў-гийне арадан,
Талай сапар өткен соц,
Бала менен келиннин,
Малын берди қорадан,
Аш болғанда ишер деп,
Д әнин берди урадан.
Қалай деген менен де,
Ата менен ана ғой,
Затларын берди сораған.
Алды нәрсе қалдырмай,
Бел, орақ, кетпен, балтадан,
Ғәрежетке саўар деп,
Акдаа да берди қалтадан.
Баласы менен келини,
Үйип отыр қабағын,
Кемпир менен ғаррьща,
Қалды деп қасық-табағым.
Өтирик болса бул сөзим,
Көргенлер бәрин санасын,
Келини алды қалдырмай,
Әтешкүр, пышақ, шанашын.
Келини менен баласы,
Жацьшмады есептен,
Бөлип алды бир-бирлеп,
Көрпе менен төсектен,
Сорағанын берип тур,
Бекимбет бенен Айшагүл,
Қутьшайын деп өсектен,
Бала менен келини,
Пайын алды қалдырмай,
Басқасын санап ешектен.
Үлкен келини ондай болды,
Ортаншы келини бундай болды,
Айланып келип Бекимбеттиц,
Ҳал-аўҳалы қандай болды.
Үлкен бала, үлкен келин,
Кемпир-ғаррыны таслап кетти,
Иниси менен келинге,
Үлгили жол баслап кетти.
Үлкен бала, үлкен келин,
Кетти өзинин жолы менен,
Ата-ана калып еди,
Қос келин, жуп улы менен.
Үлкен келин кеткеннен соц,
Ортаншыға нәўбет жетти,
Үлкен бала кеткеннен соц,
Ортаншы улға дәўлет жетти.
Хожа болып үлкен үйге,
Дүнья менен мүлкин алды,
Еркин алып барлық заттыц,
Гилти менен кулпын алды.
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Ҳаяддан ҳаял қала ма,
Басқа шығып бул да кетти,
Ҳаялыньщ изине ерип,
Бул ортаншы ул да кетти.

Ортадағы кемпир менен ғаррымыз,
Алтаўымызға да теп-тец емес пе?
Абысын-ажынлар көзин салмас па,
«Келин, қалайсац?» деп хабар алмас па,
Ҳеш болмаса ийилип түскен жерине,
Айында бир келип кетсе болмас па?

Ендиги сөзди еситин,
Ен, кишкене баладан,
Тоцқылдайды ҳаялы,
Бала келсе даладан.
Азғырады қатыны,
Қойнындағы күйеўин,
Ата менен анадан,
Қолындағы сүйеўин.

Қайнаға билип жүр аўзыцныц босын,
Аўзыцныц босына күлип жүр досыц,
Ағаларыц кемпир менен ғаррьщан,
Ҳәз етип жүрипти бөлеклеп қосын.
Айтшы, ағаларыц жүрипти қайда?
Бир хабар алмайды бес-алты айда,
Малын баққан менен кемпир-ғаррыныц,
Ойла, буннан өнер саған не пайда?

Күйеўиниц алдына,
Ҳаялы бойын таслады,
«Жәбир көрип жүрмен» деп,
Еки көзин жаслады.

Ғаррыц өлсе, барлығын да сояды,
Келген сорпа ишип, гөшке тояды,
Қостарым, дым буннан саған пайда жоқ,
Аўысқаныц кемпирице қояды.

Ҳаялыныц сөзлерин,
Байы жүдә хошлады,
Күйеўи хошлағаннан соц,
Ҳаялы сөзди баслады:
— Сен сорлы узақ күн малды бағасац,
Малды бағып жанды отқа жағасац,
Жанды қыйнап сонша малды өсирип,
Айтшы маған, қандай пайда табасац?
Жасы жеткен кемпир-ғарры сенде бар,
Жумыстыц ец аўыр жағы менде бар,
Бир киндиктен үш ул, үш қыз едициз,
Бундай мийнет сеннен басқа кимде бар?
Сумлық ойлап ағаларыц кетип тур,
Сени бундай дәртке дуўшар етип тур,
Қостарым-аў, сениц көрген азабыц,
М ениц жети жүйемнен де өтип тур.
Мен ҳәр күни бир батпан дән тартаман
Қамыр ийлеп жабаман деп жортаман,
Көрген қыйынлығыц жаныма батып,
Жүргеннен соц күйгенимнен айтаман.
Ҳәр бир күни еки желпим тартаман,
Бир мийнеткеш болып шықтым ортадан,
Келген қонақ пенен кеткен мийманныц,
Кеўили қала ма деп те қоркаман.
Дигирман тарпайын десем аз-аздан,
Қонақ келип қалған үй бул бираздан,
Тамақ, аўқат, наны ушын қонақтыц,
Болдым ғой, қостарым, белли қаразбан.
Қайнағалар сирә қайғы жемес пе,
Инимиздиц күни қандай демес пе,

Биз бүгиннен баслап алдын алайық,
Күлсе қайнағаға күлер халайық,
Ирет бенен бағыў кемпир-ғаррыны,
Балалардыц бәрине де ьшайық.
Ағацныц алдаған тилине ерме,
Алдаў тилге, жаным, кеўлинди берме,
Биз де бахтымызды сынап көрейик,
Ағаларыцнан ҳеш алдана көрме.
Басқа шығып бөлек дүнья табайық,
Пайға тийген малымызды бағайық,
Алтаўымыз тец келип ҳәм тец кетип,
Кемпир-ғаррымыздыц отын жағайық.
Үш ул менен үш қызы бар, ол аз ба?
Аз да болса үш жыл бақтық, бул аз ба?
Еки бала басқа жүрип мал табар,
Кемпир-ғарры бир балаға мураз ба?
Күйеўлер атаға сәлем берместен,
Қызлар келип анасын бир көрместен,
Жүргенине үш жьш болды шанақтай,
Ақ сүт емген жерине бир келместен.
— Отыр, — деп бала, — жайыца,
Сөйлетпеди ҳаялын.
Ҳаялы айтты байына,
Пайда менен зыянын.
«Не айтып отырғаныц?» деп,
Ҳаялына урыспады,
Жигиттиц аўзы былшырап,
Қатынныц сөзин дурыслады.
Қарамай пайда, зьшнға,
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Жигитим кетип кыялға,
Қатынныц гәпин қуўатлап,
Сөйледи ери ҳаялға:
— Билмей жүрген екен мен,
Айтқаньщ ырас, ал, қатын,
Енди менин сөзиме,
Сен де қулак сал, қатын.
Сөйлесе берсек бул жерде,
Созыла берер гәп, қатын,
Бул баслаған исищ ш н,
Илажын өзиц тап, қатын.
Айтқаныца турайын,
Не десен де мен, қатын,
Тезирек басқа шығайық,
Илажын көр сен, қатын.
Не қылсац да өзиц бил,
Саған бердим жол, қатын,
Енди мениц айтарлық,
Нәсиятым сол, қатын.
Ардақлап алған қостары,
Байыныц сөзин тындады,
Айтқанға ери жүрген сон,
Қатынныц иши ғымлады.
Оқыўшым тыцлап тур енди,
Қулакдарынды түр енди,
Атасы менен анасын,
Баласына қатынныц,
Жаманлаўын көр енди.
— Өзинен өзи айырылып,
Кетти ғой еки баласы,
Айында бир көрмейди,
Баласын ата-анасы,
Солардай болып бизлер де,
Тезирек басқа шығайық,
Жыйнап-тергенимизди,
Бөлек қосқа тығайық.
Кемпир менен ғаррыныц,
Ж умысынан-ақ өлдим ғой,
Аз да болса алдында,
Үш-төрт жылдай болдым ғой.
Кемпир менен ғаррылар,
М еннен кемис табалмас,
Еки бала турғанда,
Бизлерге сын тағалмас.
Сениц ағаларыц да,
Ҳеш бир жаққа қашалмас,
Қудайлыққа қараса,
Бизлерге аўзын ашалмас.
Ата менен анам деп,
Иретине турып ҳәр адам,

Олар да бақса үш жылдан,
Алты жыл өтер арадан.
Ағаларыца айтып бар,
Бул сөзлерди шын билсин,
Алты жыл анық өткенше,
Ким бар, ким жоқ, ким билсин!
Қысынаман қымырылып,
Қатарымды көриў жоқ,
Қурбы-қурдаслар менен,
Ойнап-күлип жүриў жоқ.
Екеўи бирден түнерип,
Отырады, күлиў жоқ,
Қаншама хызмет қылсам да,
Жақсылығымды билиў жоқ.
Кемпир менен ғаррыға,
Ашыўланбайын, урыспайын,
Қартайған кемпир-шал еди,
Айтқан сөзин дурыслайын.
Тарқағанша қумардан,
Ш алқып қыдырып шығайын,
Қутьшыў ушын булардан,
Мен бир ҳийле табайын.
Жатырған көрпе-төсектен,
Сәскеге шекем турмайын,
«Түргел келин» десе де,
Мойынымды бурмайын.
Ыцқылдыны гүжитип,
Жортаға аўырыў болайын,
Тойынайын тамакқа да,
Ўақыттыц таўып оцайын.
Сыр билдирмей буларға,
Ы цырсып та алайын,
Екеўиниц жақпас жағына,
Ш ығып та бир қарайын.
Суўық суўға ун бьшғап,
Көрсетейин қусықгы,
Алдаўыш тәўип кемпирге,
Ш ығартайын усықгы.
Әбден үндемегенге,
Ойнап жүр булар ким менен,
Кемпирге ертец суўды да,
Тасытайын дүц менен.
Балалар келсе алдыма,
Ш ымшыйын да урайын,
Аўлақга тойып тамаққа,
Ынкылдыны қурайын.
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Қақсайды деп аяғым,
Санымды шымшып бурайын,
Өзимнин ғана дийдиме
Жеткен ўақга турайын.
Жататуғын ўақтында,
Төсеклерин салмайын,
Буйырса бир жумысты,
Айтқан тилин алмайын.
Дәрет суўын жьшытпайын,
Ерте турып азанда,
Пискен тамақ қоймайын,
Табақ пенен қазанда.
Кудай берген өзимнин,
Мандайым менен бағыма,
Кемпир менен ғаррынын,
Шығайын жақпас жағына.
Ылақ-қозыныц отына,
Кемпирди ғана айдайын,
Гежирлигин келинниц,
Көрсетейин қандайын, —
Дедидағы Айшагүл,
Жаманлыққа бас урды,
Сумлық пенен ҳийлени,
Күннен-күнге асырды.
Кеткиси келген қатынныц,
Қьгялы бузық болады,
Қыялы бузық қатынныц,
Сөзлери қызық болады.
Басқа шығар келинниц,
Басым болар қырсығы,
Қырсығы басым келинниц,
Ҳәллендейди уршығы.
Айрылатуғын қатынныц,
Айры шығар сөзлери,
Айры сөзли қатынныц,
Ала болар көзлери.
Бийениц пейли бузьшса,
Кейнине ерип мөнтендеп,
Сүт емип жүрген қырық күнлик,
Тайын тебер деп еди.
Қатынныц жолы бузылса,
Балалы болып отырған,
Қойнындағы қырық жыллық,
Байын тебер деп еди.
Байын тепкен қатынныц,
Сүйгени тамныц сыртында,

Муртын таўлап, қол былғап,
Тайын турар деп еди.
Деген накыл бурыннан,
Халық аўзында жүр еди,
Сол айтқан халықгыц нақылы,
Тап усы жерде келеди.
Еки бала еки жерден жай алды,
Жүз қь1зартып атасынан пай алды,
Хызметин қылдырмай ата-ананыц,
Басқа шығып ертип кетги ҳаялды.
Еки бала уялмастан елинен,
Хабар алмай ақ сүт берген жеринен,
Қәпелимде кемпир менен ғаррыны,
Екеўи айырды еки келиннен.
Еки бала уялмастан халқынан,
Атасынан хабар алмай шалқыған,
Қалған бир келини шыдап тура алмай,
Бул да бузылып сала берди артынан.
Гәпти езип түп-түбине жеткерди,
Гежирлиқти күннен-күнге өткерди,
Басласа биймәлел бир гәптиц басын,
Изги жағын урыс пенен питкерди.
Таттырды кемпирге сөздиц зәҳәрин,
Тынышлықта иштирмеди нәҳәрин,
Азап-ақырет берди кемпир-ғаррыға,
Күннен-күнге бәлентлетип қәҳәрин.
Кемпирге қарайды тикшейтип көзин,
Ж анына батырып айтады сөзин,
Ақмаққа есаплап кемпир-ғаррыны,
Ақыллы-данаға санайды өзин.
Қәйин атадан сирә тилин тартпайды,
Әцгимени ийбе сакдап айтпайды,
Айтқаны болмаса сол ўақ өзиниц,
Урысып-жулысыўдан да қайтпайды.
Ықтыяр берген соц ҳаялға байы,
Кемпир-ғаррыныц да алынды айы,
Азап пенен ақыретинен келинниц,
Жүрекке батпады нан менен шайы.
Ерте түргелмейди, отын жақпайды,
Қәйин енесиниц кеўлине таппайды,
Буйырса бир иске кемпир-ғаррысы,
Бурынғыдай кеўилин ашып шаппайды.
Ерте турып дәрет суўын жылытпайды,
Сандық пенен аршаларды қулыплайды,
Сонша айтты түсиндирип енеси,
Бирақ буныц қулағына жуқпайды.
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«Жоқ бол, қыршын» деп баласын урады,
Өз кәмине келген гезде турады,
Аўлақга тойынып алып тамаққа,
«Ўай, өлдим» деп ынқылдын курады.
Көзине түпирик жағып, жылап алады,
«Алла» деп те айғырықгы салады,
Ернин пгүртийтип, көзин гиртийтип,
Ыцқылдыны келистире қалады.

Билегин сыбанып, белин буўынып,
Қазан-табақ жаққа қарап өрледи.
Келинниц бул исине,
Кемпир пақыр түсинди,
Түсинсе қәйтсин, ана ғой,
Ғаррысынан да қысынды.
Тентеклеў еди ғаррысы,
Көтерилме ҳопбайым,
Айтама деп те қорқады,
«Келини қурысын қудайым».

Қайлардағы жоқ нәрсени табады,
Моллалардан дуўа алып тағады,
«Кесел баспалатты» деп айтсын деп,
Бетине де азмаз күйе жағады.
Суўық суўға унды былғап «қусық» деп,
Дигирде суў бығырлатты «усық» деп,
Енеси ецбеклеп чайын тасып жүр,
«Келин балам, бүгин халыц нешик?» деп.
Зорға турып қолы менен жер тиреп,
Жеймен деген асын писирип келтирип,
Енеси жүр күни-түни бүкшендеп,
Келин түргелгейдағы, деп ертерек.

Кемпир пақыр ғаррьщан,
Келинниц сырын жасырды,
Жасырған сайын қысымды,
Келини қурғыр асырды.
Қысымына келинниц,
Енди кемпир шыдай ма?
«Ким жаман болса, тапсырдым,
Бир яратқан кудайға».
Деди де кемпир жылады,
Көзиниц жасын булады,
Қолына алып жаўлығын,
Ғаррысыныц алдына,
Келе сала кулады.

Кемпир бүкшендеп жүр қазан-табақга,
Гүби писип, айран қуйып қабаққа,
Ь1цқылдыны курып жатып келини,
Тоймайды қурдымдай ишсе тамаққа.

Жаўырыны жалпайды аршындай болып,
Қарыны жалпайды қаршындай болып,
Кемир менен ғаррысы жүр хызметте,
Жалынып-жалбарынып жалшыдай болып.

Ҳәдийсе деп бул қандай,
Кемпирге ғарры қарады,
«Неге жылап келдиц?» деп,
Кемпирден ғарры сорады.
Бурынғы жылаў жылаў ма,
Аныкдап кемпир жылады,
Усы келин келгели,
Көргеним бирдей хорлық деп,
Көзиниц жасын булады.
Белден кетти мәдерим деп,
Дизден кетти димарым деп,
Узынына түсип қулады,
Қулап атырып келиннен,
Көрген хорлық-зорлығын,
Ғаррыға баян қылады.

Төсеўине төсек, жатыўға жай көп,
Писириўине тамақ, ишиўге чай көп,
Ыцқылдыны курып жатқан кеселдиц,
Жейтуғыны мәйек, қуймақ, гил майсөк.

— Ж аца билдим бул дүньяныц жалғанын,
Көтердим пәлектиц басқа салғанын,
Баянлайын бастан аяқ арзымды,
Қулақ салып тында, айтсын алғаныц.

Соған қарап кемпир дәрриў серледи,
Келинниц қылўасын жақсы көрмеди,
Ене сезип сыйқырлығын келинниц,
Чай қайнатып, тамақ писирип бермеди.

Ж аца билдим бул дүньяныц жалғанын,
Көтердим пәлектиц басқа салғанын,
Бүгин маған мәлим болды, қостарым,
Халық ишинде қатарыцнан қалғаныц.

Кемпирдиц келини де буны серледи,
Ушып түргелди де жецин шермеди,

Ж аца билдим бул дүньяныц жалғанын,
Көтердим пәлектиц басқа салғанын,

Майқабағын алып жортып жуўазға,
Дәнлерин арқалап қатнап қаразға,
Бекимбет жүр жүк арқалап солқылдап,
Жас жетип қартайған жанға бул аз ба?
Жорта «аўырыўман» деп алдап тәцирди,
Жатып атырып та не жиликти кемирди,
Аз да болса келин алпыс күн жатып,
Ыйығы гүпшектей болып семирди.
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Билесец бе, билмейсен, бе қостарым,
Балларыцныц рәҳимсиз болғанын.
Бир күни туўылдық, бир күн өлермиз,
Гә бүлермиз, гә күлермиз, жүрермиз,
Рәҳимсиз болса баллар, қостарым,
Айтшы, буны бизлер кимнен көрермиз?
Әдеп үлкен балац жолды баслады,
Сайлап алғаныныц кеўилин хошлады,
Өзиниц кеткени менен де турмай,
Иниге де үлгили жол баслады.
Бизиц аўырмасын басымыз нағып,
Көзлерден ақпасын жасымыз нағып,
Исенген ортаншы балац жүрипти,
Ядында бизлер жоқ, геллесин бағып.
Үйде қалған ец кишкене келин де,
Бул да бузылысайын деди кейнинде,
Сыбырласып ери менен еке^ш,
Бизлерди алмай жүр ҳеш бир зейинге.
Ғаррым, сениц буннан хабарыц бар ма?
Балларыц қарамас намысқа-арға,
Не қылады асырап ақ сүт бергенди,
Бас қосып алған соц өмирлик ярға.
Енди бул да бизден басқа шығажақ,
Жыйнап тергенлерин бөлек тығажақ,
Қара журтқа таслап кемпир-ғаррыныц,
Хожалығын буннан бетер жығажақ.
Келин басын бөлек алып кетпекши,
Бар хызметин күйеўине етпекши,
Баланы айырып ата-анадан,
Келин мақсет-мурадына жетпекши.
Көп күн болды, айтқан тилди алмайды,
Сөзиме де онша қулақ салмайды,
Сен билмесец, мен билемен, қостарыМ;,
Кишкене келин де үйде турмайды.
Көп күн болды. дигирман да тартпайды,
Соныц ушын сыпырада ун артпайды
Күнде тартылып турмаған соц дигирман,
Дәстурханда нан да үйилип жатпайды.
Көп күн болды, келини де түймейди,
Бурынғыдай жумысты да сүймейди,
Күйе-күйе хорлығынан келинниц, ’
Беллерим бүкшийип, бойым иймейди.
Көп күн болды, суў да келмес ўақтында,
Бул да, қостарым-аў, мениц бахтым ба,
Өлер болдым исин ислеп келинниц,
Төсекте талтайып отырар шақтымда.

Көп күн болды, сыйырды да саўмайды,
Болғаны есиктен төрге аўнайды
Келип жүр бизлерден бөлек шыққысы,
Питежақ жумысты шепке таўлайды.
К әп күн болды, төсегин де жыймайды,
Жыйыў ушын уйқысын да қыймайды,
Ишимдеги жалынымды шығарсам,
Лаўлап жанып жер жәҳәнге сыймайды.
Көп күн болды, писилмейди гүби де,
Тартып урып, түсип қалды түби де,
Байланса шешилмей сыйырларыц да,
Ш ыйратылып үзилип қалды жиби де.
Сәске болмай түргелмейди орнынан,
Барып силкип тартпағанша бурымнан,
Чайын демлеп оятаман ҳәр күни,
«Түргел келиним» деп шымшып мурнынан.
Үш-төрт айтпағанша исти қылмайды,
Кылғанын да бир бүйирлеп тыцлайды,
Ш арам бар ма, келин гежир болған соц,
Кемпириц бүкшендеп сирә тынбайды.
Айта берсем ишимде сөз толып жүр
Бир күн емес, кемпир күнде өлип жүр,
Қостарым, келинниц ҳайярлығынан,
Ғарры басқа жигит ецбек болып жүр.
Өлетуғын болып күн-түни истен
Ақыры айырылдым ақылыў-естен,
Жасыраман деп келинниц жаманын,
Тислене-тислене қалмады тистен.
Кемпирице жаппай ғана жаланы,
Оншама көп соза бермей араны,
Аўызыцныц татлы дәмин кетирмей
Басқа шығара ғой келин баланы.
Бекимбет сөзлерди мақул тыцлады,
Гәпке түсинди де, иши ғымлады,
Киси еди көтерилме, бир соғар,
«Енди қәйтемиз?» деп бетин тырнады.
Сонда турып Бекимбет те жылады,
Көздиц жасын етегине булады,
Мийримсизлигине күйинип баллардыц,
Жылап-жылап еси кетип қулады.
Күйинип-күйинип естен танады,
Еси аўып жығылып қулап қалады,
Уллы сәске ўақта жатқан жеринен,
Түс болғанда есин жыйнап алады.
Кемпирдиц қолынан беккем услады,
Екеўи де қапа кеўилин хошлады,
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М ийримсизлигине перзентлериниц ,
Бекец күйинип мына сөзди баслады:

Басқа шықты, саясын да салмады
Бала, келин бурынғьщай болмады,
Өз хожалығыныц гүйбеци менен,
Ата-анасынан хабар алмады.

- Қарасам өзимдей ғарры-шалларға,
Ҳәз етип жүр ҳазар бермей жанларға,
Ғарры басқа жигит енбек, жанларым,
Япырмай, не болған бизиц балларға.

Улға атасыныц кеўили толмады,
Үшеўиниц бири қолда болмады,
Әдеби қуўаныш болғаны менен,
Кейнинде атаға қайғы орнады.

Қайырылмаған балаларды атаға,
Ғарғай қойсақ, кетсек асый хатаға,
Баллар жатса алып койыў саяны,
Бизлер жүрсек пут тырнатып путаға.
Үлкен балам ерип келин тилине,
Байлады келинди беккем белине,
Бәдәр кетти ертип алып ҳаялын,
Қайрылмастан ақ сүт берген жерине.
Үлкенине ерип ортаншы ул да,
Ата-анасына қарамай бул да,
Бул да кетти ертип алып ҳаялын,
Кишкене баланы қалдырып қолда.
Ортаншы кетиўден кишкенеси де,
Бурын билмей, енди енди есине,
Ойласыққа келди келин екеўи,
Сыбырласып күндиз бенен кешине.
Күн-күннен шығарып түрли қылықты,
Сылтаў етип сызлаўыққа сынықты,
Кирпидей жыйрылып, мийдей бүрисип,
Терисине таўлап мойынтырықты.
Иси жақпай ийилип түскен есиктиц,
Ойлады: «мен неге бунда кешиктим»,
Беллерин байлады басқа шығыўға,
Тәўир көрип дузын бөлек есиктиц.
Күйгеннен екеўи бөлек турмакқа,
Бел буўды баллардан басқа болмаққа,
Кемпир менен от басында ойласып,
Ақыры келтирди сөзди жуўмаққа,
Бөлек болып тарқатсын деп қумарды,
Қапа қылып қоймайық деп буларды,
Отаўын тиктирип, жайын салдырып,
Кишкене улын да басқа шығарды.
Басына өз ўазыйпасын өткерди,
Барлық кемис-қутыкдарын жеткерди,
Үш жерге қондырып үш баланы да,
Олардыц ойлаған ойын питкерди.
Турғаннан сон бир-бирине тамсанып,
Берди акыр үй тиктирип, жай салып,
Бәдер кетти үш баласы үш жерге,
Басқа шығып ата-анадан тайсалып.

Арадан өтти күнлер де,
Күнлер менен түнлер де,
Баласы қайырылмаған соц,
Дадын айтсын кимлерге.
Ай да өтти арадан,
Жыл да өтти арадан,
Ҳеш қандай хабар болмады,
Келини менен баладан.
Бир пул болды сәл жерде
Аналық бенен аталық,
Оц менен түстей жүргени,
Бекимбет “бақый” атанып.
Ата менен анаға,
Балалар қылды хаталық.
Кемпир менен ғаррыны,
Алдастырды жолынан,
Қайғылық пенен қапалық.
Ажар кетти жүзден де,
Димар кетти дизден де,
Кийимлери де гөнерип,
Берекет уша баслады,
Үйинен де, дүзден де.
Өзлери кетип ҳалдан да,
Айрылып намыс ардан да,
Ҳәр күни қашар, тана жоқ,
Түўеллеўге шама жоқ,
Айырылды бираз малдан да.
Қаеқырлар шапқан буныки,
Жолбарыслар қаққан буныки,
Басқаларға бәле жоқ,
Батпаққа батқан буныки.
Тоғайда бүлген буныки,
Жол таппай жүрген буныки,
Суўға кетип қайдағы,
Ҳарам өлген буныки.
Хорланған да буныки,
Сорлаған да буныки,
Аўьшы менен даладан,
Урланған да буныки.
Отлай алмай аштан-аш,
Буралған да буныки,
Қазықгағы жибине,
Оралған да буныки.
Қорасынан мал кетти,
Урасынан дән кетти,
Урасынан дән кетип,
Дәстурханнан сән кетти.
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Бурынғы байлық ҳал кетги,
Ҳалдаяр болған жан кетти,
Уўайым кирип үйинен,
Жарқырап атқан тац кетти.
Қайғыланып түнерди,
Билмейди басқа өнерди,
Қамқа менен паршалар,
Жыртылып, тозып гөнерди.
Тындаўшьшарым, қулақ сал,
Қулаққа қонса анлап қал,
Екеўи бирден қартайып,
Әбигер тартты кемпир-шал.
Таўсылды үйдиц буйымы,
Тозды гил жаца кийими,
Кемпир менен ғаррыныц,
Ашылды көкирек-ийини,
Тислери түсип, сөзи де,
Жаслары минип, көзи де,
Әбигер тартты оғада,
Кемпир-шалдыц өзи де.
Суўық бар ма қыспаған,
Арқа-мойнын ыспаған,
Айрылып геўиш-мәсиден,
Аяққа кийди тыштабан.
Балалары мийримсиз,
Болғаннан соц Бекимбет,
Жүрисинен жацылды,
Қартайғанда кемпир-шал,
Қапаланып илажсыз,
Қайғыныц тонын жамьшды,
Шобыты ағып ийниниц,
Барған жеринде тамакқа,
Тоймайды атқа тацылды.
Тыштабанын сүйретип,
Төгеди деп абырайды,
Қурбьшар да қағынды,
Өлим-житим, тойларға,
Ертбестен бул Бекенди,
Өзлери ғана ағылды.
Кийиминин гөнелигинен,
Бекимбет пенен Айшагүл,
Талай жерден шағылды,
Излерине ертпестен,
Биз билмедик, бул Бекен,
Ғаррьшарға нағылды?!
Кийимлери гөнерип,
Еки көзи мөлерип,
Қьщырып қалған кемпир-шал,
Отырыспаларды сағынды.
Қапалықгыц дәртинен,
Қартайып демде өзи де,
Гүцгирт тартып көзи де,
Иледи зорға сағымды.
Илажы қанша инсанныц,
Дәстурханнан нан кетип,
Үй ишинен сән кетип,
Ғаррьшыққа табынды.

Маллары кетип қорадан,
Дәнлери кетип урадан,
Бекимбет пенен Айшагүл,
Жарлылыққа бағынды.
Ғаррылыққа табынып,
Жарлылыққа бағынып,
Бекимбет ециреп жьшады,
Қурбыларын сағынып:
— Дүнья, сени қәйтейин,
Ялғаншы сени нетейин,
Гей биреўлер кейнимде,
Иним жоқ деп жьшайды.
Дүнья, сени қәйтейин,
Ялғаншы, сени нетейин,
Гей биреўлер көрерге,
Күним жоқ деп жьшайды.
Гей биреўлер мал бағып,
Кеше-күндиз зар қағып,
Еки қол, еки аяққа,
Тыным жоқ деп жылайды.
Гей биреўлер сыпырада,
Жутыўыма бир жутым,
Ийлеўиме бир шьшым,
Уным жоқ деп жылайды.
Дүнья, сени қәйтейин,
Ялғаншы, сени нетейин,
Гей биреўлер алдымда,
Ағам жоқ деп жылайды.
Дүнья, сени қәйтейин,
Ялғаншы, сени нетейин,
Гей биреўлер сүйерге,
Панам жоқ деп жылайды.
Дүнья, сени қәйтейин,
Ялғаншы, сени нетейин,
Гей биреў ақыл айтарға,
Анам жоқ деп жылайды.
Дүнья, сени қәйтейин,
Ялғаншы, сени нетейин,
Гей биреўлер наданман,
Билимим жоқ деп жылайды.
Қайғьшар болып басымда,
Оқымай қалдым жасымда,
Өнер менен қолымда,
Илимим жоқ деп жылайды.
Дүнья, сени қәйтейин,
Ялғаншы, сени нетейин,
Гей биреўлер алданшыкқа
Улым жок деп жьшайды.
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Кийим-кеншек, таўарға,
Базарда шалқып саўарға,
Гей биреўлер қалтамда,
Пулым жоқ деп жылайды.
Дүнья, сени қәйтейин,
Ялғаншы, сени нетейин,
Гей биреўлер алдымда,
Балам жоқ деп жылайды.
Болыў ушын балалы,
Ул, қыз бала-шағалы,
Қүдиретине қуданыц,
Ш арам ж оқ деп жылайды.
Дүнья, сени қәйтейин,
Ялғаншы, сени нетейин,
Гей биреўлер қорамда,
Малым жоқ деп жылайды.
Малды жайғастырыўға,
От салып байластырыўға,
Кемпир менен үйимде,
Ш алым жоқ деп жылайды.
Дүнья, сени қәйтейин,
Ялғаншы, сени нетейин,
Гей биреў дәстурханымда,
Наным ж оқ деп жылайды.
Наным болмағаннан соц,
Кеўилим толмағаннан соц,
Бурынғыдай үйимде,
Сәним жоқ деп жылайды.
Дүнья, сени қәйтейин,
Ялғаншы, сени нетейин,
Гей биреўлер урамда,
Дәним жоқ деп жылайды.
Д әним болмағаннан соц,
Артып турмағаннан соц,
Баяғыдай өзимниц,
М әним жоқ деп жылайды.
Әй, паянсыз дүнья,
Әй, алдаўыш ялғаншы,
Өзиц айт та, өзиц қой,
Саған мен не деп жылайын.
Ҳалым жоқ деп жылаўға,
Кудайыма мыц шүкир,
Бир адамдай ҳалым бар,
Малым жоқ деп жылаўға,
Үш баламныц үйинде,
Өрис толған малым бар,
Д әним жоқ деп жылаўға,
Жүўернемеклеримниц,
Ураларында дәним бар.
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Наным ж оқ деп жылаўға,
Өзимниц де үйимде,
Дәстурхан толы наным бар,
Балам жоқ деп жылаўға,
Ҳәр бири жүз балаға,
Татыйтуғын балам бар,
Үш балам турса алдымда,
Жол жағымда панам бар,
Аман болса өлимнен,
Жаў жағымда қалам бар,
Ата деп турса балларым,
Таўды жығар шамам бар,
Гүна менен саўапты,
Саўал менен жаўапты,
Билмесе де балларым,
Өлшестирер адам бар.
Мен әдеп басқа шыққанда,
Ҳәр балам бақса бир жылдан,
Болады ғой деп едим.
Үш балам бақса таласып,
Балаларыма кеўилим,
Толады ғой деп едим.
Арқаларынан баллардыц,
Қартайғанда да бақ басқа,
Қонады ғой деп едим.
Ата менен анам деп,
Балаларым табанда,
Турады ғой деп едим.
Ата-анасын өзиниц,
Мацлайындағы көзиниц,
Қарашығы балларым,
Қылады ғой деп едим.
Таўсылғанша тақаным,
Жумылғанша еки көз,
Үш ул, үш қыз пәрмана,
Болады ғой деп едим.
Аллаға асый болыппан,
Түсимди бузық жорыппан,
Ол айтқанларым болмады.
Баллар басқа шыққалы,
Ата менен анаға,
М ойынларын бурмады,
Бир, еки, үш айдан,
Ҳеш болмаса бизлерге,
Келинлер келип турмады,
Ақыйрын бергей қудайым,
Ата менен ананы,
Баллар жаман хорлады,
Қартайып ҳалдан кеткенде,
Жас жетписке жеткенде,
Басыма қайғы орнады,
М ийримсизлигинен қолдағы,
Балларымныц, халықларым.
Мандайым әбден сорлады.
Әзирайылды жиберип,
Алдырсац жанды, ой алла,
Қаламан сөзсиз көмиўсиз,
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Балалар басқа шыққалы
Асып кетти жылынан,
Жатырман бир көриўсиз.
Бүгиннен баслап мен буған,
Журтшылық тац қалғандай,
Бир ҳийлени табайын,
Балалары усындай.
Болағойса бул истен,
Үлги алсын ағайин.

Ҳәмме инсан биледи,
Сен атаца не қылсац,
Қартайғанда алдыца,
Тап сол, балам, келеди.
Улларыц ер жетеди,
Қызларыц бой жетеди,
Бизге келген күн, балам,
Сизге де сөзсиз жетеди.
Маған ислеп, анаца,
Қылған қысымларынды,
Улларыц менен қызларыц
Саған да, балам, етеди.
Кемпир менен ғаррыдан,
Хабар алып қайтқыл деп,
Ҳеш болмаса келинди,
Жиберип турсац нетеди?
Бермей-ақ қой жәрдемди,
Ҳәр ҳәптеде бир келип,
Сәлем берип кетсец де,
М ениц кеўлим питеди.
Ара-тура келмесец,
Келип сәлем бермесец,
Ендиги қалған өмирим,
Жылаў менен өтеди.
Жас жетип қартайғанымда,
Балаларым, сизлердиц,
Мийримсизликлерицнен,
От болып ишим түтеди.
Балалар келип турмаса,
Келинлер мойныц бурмаса,
Өзиц де ойла, шырағым,
Бизлерди ким күтеди!?
Атацныц қатарларынан ,
Тақаны таўсылғалары,
Иркилмей кетип баратыр,
Тац атқан сайын атацныц,
Желкесине жас минип,
Өмири өтип баратыр,
Атацныц да тақаны,
Күннен-күнге азайып,
Бизге де, балам, ажалдыц,
Нәўбети жетип киятыр.
Дем питип, тақан таўсылып,
Көз жумылар гез келсе,
Атанды ажал қоя ма,
Қатардыц бәри кеткенде,
Сениц атац, қарағым,
Дүньяға тулға бола ма?
Ш ақырып алып алдыма,
Айтып турған сөзлерим,
Қулағыца қона ма?
Атаныц айтқан ақылын,
Қулағына қондырып,
Алмаған перзент оца ма?!

Деди де Бекец алдына,
Шақырып алды ец үлкен,
Бекберген атлы баласын.
— Әй, қарағым Бекберген,
Ец бир тәўир көретин,
Үлкен улым сен едиц,
Сени күтип әлпешлеп,
Камалыца келтирген,
Балам-аў, атац мен едим.
Мен баяғы Бекимбет,
Болып турғанларымда,
Қарақалпақгыц қайсысы,
Бекимбетинен кем едим?
Шешилместей даў болса,
Даўласатуғын жаў болса,
Ҳәммеден бурын атланып,
Мен барайын дер едим.
Аўызда тисим барында,
Қолымда исим барында,
Белде күшим барында,
Елде белли ер едим.
Бирге өскен ел менен,
Елимдеги ер менен,
Ежеспели жерлерде,
Жағаласқан шер едим.
Еддеги белли ерлердей,
Жағаласқан шерлердей,
Атым шыққан аўылға,
Бекимбет “бақый” мен едим.
Енди, балам, не пайда,
Сөйлеп турман көпирип,
Тыцлағанларға өтирик,
Ғаррылық келип жүдедим,
Балларым кирмей қойныма,
Қартайғанымда мойныма,
Сизлердиц жаманлығыцнан,
Жарлылық басып үдедим.
Алдымдағы үш балам,
Белимдеги күшғанам,
Бир атаны хор қылмай,
Бағар ма екен деп едим.
М ениц бул айтқанларымнан,
Балларым, шыққаныцыз жоқ,
Дуз емес екен, муз екен,
Жастағы ишип жегениц.
Мен айтпай-ақ, қарағым,
Бул ислердиц ақыйрын,

Ал, шырағым, мен сени,
Ш ақырғанымныц себеби,
Малларды сатып қалаға,
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Барлығын тецге қылғанман.
Тилла қылып тецгени,
Ш ығанак бойлы бир шанаш,
Қалтаға ғана нушкыртып,
Қалдырмастан салғанман.
Тилла толған ишине,
Ш ығанақ бойлы сол шанаш,
Қалтаны тығып қойныма,
Аўлакта үйге барғанман.
Тилласы менен сол шанаш,
Ш ығанақ бойлы қалтаны,
Оц жақгағы алақшынныц,
Астына ғана көмгенмен.
Сизлердей болған баллардыц,
Бизлердей болған ғаррыныц,
Бул өмирдиц ишинде,
Талайларын көргенмен.
Бекимбет «бақый» атанды,
Әнейи билме, шырағым,
Сизлер тындамасац да,
Талайға ақыл бергенмен.
Тилла толы шанашты,
Сениц ушын, қарағым,
Оц жақтағы алақшынныц,
Қубла бети басына,
Тилланы көмип қойыппан,
М әнисине келтирип,
Сол шанашты толтырып,
Өзимниц ғана қасыма.
Ҳәр бир күни чай ишип,
Отырып өз қолым менен,
Қайта-қайта сыйпалап,
Белгилеп көрип қойыппан,
Кийиз бенен орап ғана,
Тумлы-тусын бурап ғана,
Ж ақсылап көмип қойыппан.
Мен өлгеннен кейин сен,
Арадан үш күн өткерип,
Күн шықпастан көп бурын,
Тап сол жерге келерсец,
Атацныц жақсы-жаманын,
Ақыл менен наданын,
Сен сол ўақга билерсец,
Тилла толы қалтаны,
Ашып алып ериксиз,
М ыйықгы тартып күлерсец,
Ш анаш толы тилланы,
Хожалығыца жумсасац,
Өсерсец де, өнерсец,
Атацнан қалған гөмбени,
Ш анаш толы тецгени
Көзин менен көрерсец,
Көби менен азына,
Азы менен сазына,
Ш үкирлик қылып көнерсец,
Ш ығанақ бойлы қалтаны,
Билдирместен хеш кимге,
Өзиц ашып аларсац,

Ашып алып тилланы,
Көрсетпестен тилланы,
Аршаца ғана саларсац,
Тилланы басып баўырыца,
Арқасынан атацныц,
Бир ғәний бай боларсац,
Түўели менен сол тилла,
Түсеғойса қолыца,
Дүньяға батып қаларсац.
Маған қылған сыйыц менен,
Иззетлеринди, балам-ай,
Есиц болса, сол ўақга,
Ядьща бир аларсац.
М ениц усы сөзимди,
Билдирип жүрме, шырағым,
Аўылдағы ағаға,
Сездире көрме, қарағым,
Келин, кемпир, үйдеги,
Майда бала-шағаға.
И нилериц еситип,
Бизлер де бир паймыз деп,
Тырмаспасын жағаға,
Ш анаш толы тилланы,
Өзин аш та, өзиц ал,
Келеғойса шамаца,
Баладан сен бил, шырағым,
Атадан мен билейин,
Сездирип жүрме анаца,
Ж аратқан билсин тек ғана,
Басқа жандар билмесин,
Куйып ал сөзди санаца.

Әне, енди Бекецниц,
Бекберген атлы баласы,
Көкирегин айырып,
Басынан асып шадпығы,
Үйине қарап жол тартты,
Еки пеш ин қайырып,
Бүрисип жүрген жигитим,
Тилланы еситип тумақтыц,
Етегиндей жайылып,
Ерниниц еки езиўи,
Ж ыртылғанша ыржыйып,
Қырсығынан айылып,
Қойнына сыймай куўаныш,
Келди жигит үйине,
Еә сүринип-абынып,
Ж игитим еки аяғын,
Аннан-саннан бир басып,
Үйине қайтып кетти енди,
Сүт писирим жол жүрип,
Аз ғана емес мол жүрип,
Жолды мәскан етти енди,
Маржан таққандай мойнына,
Қуўаныш сыймай қойнына,
Үйине де жетти енди.
Бекберген бала үйине,
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Толқынланып келиўден,
Қатынға пәрман етти енди:
— Ғаррыдай төрде тарбайып,
Кемпирдей отқа ошарылып,
Отырысын, калай, енстар,
Бүгиннен баслап сен қатын,
Кемпир менен ғаррыдан,
Хабар алып, келлеғар,
Кемпирдии шашын тарап бер,
Басыньщ бийтин қарап бер,
Жуўыстырып кирлерин,
Жыртыкдарын жамап бер.
Таўары болса, тигип бер,
Тиккени болса, бүгип бер,
Порсып кеткен суўларын,
Таза суў куйып төгип бер.
Д әни болса тартып бер,
Үйиниц ишин артып бер,
Не ишип, не жейсец деп,
Түсиндирип айтып бер.
Уны болса, жаўып бер,
Сыйырларын саўып бер,
Үйинин, ишин қарастыр,
Ж оқ затларын таўып бер.
Баўлығы болса сабап бер,
Малларын байлап, қамап бер,
Ҳәр бир күни екеўине,
Үш-төрт мезгил тамақ бер.
Кир-пири болса, жуўып бер,
Май сөги болса, уўып бер,
Писипти сипсе тарысы,
Бес-алты сипсе буўып бер.
Отынын, суўын тасып бер,
Жерине суў ашып бер,
Не ишип, не кийемен десе,
Писирип-түсирип асып бер.
Азанлы-кешли барып тур,
Кемпирден хабар алып тур,
Байлап берип маллларын,
Жем берип, отын салып тур.
Деп жигитиц қатынды,
Тежеп еди тексерип,
Изине түсип қунтыйып,
Жол етип еки ортаны,
Солқылдап күнде жортады,
Жаўлығына ун түйип,
Алып барған тамағын
Ж еп отырды екеўи,
Бир-бирине қоспай тымпыйып,
Кемпир менен ғаррьщан,
Алып турды хабарды,
Отырған қатын сымпыйып,
М әтибий болды келинге,
Еки бүгилип төринде,
Жатырған кемпир жымпыйып,
Қатып қалған кемпир-шал,

Барғанды жеп барғандай,
Қарыны шықгы гүмпийип,
Қатық қатқан мәшаба,
И ш ип өзи қайтгыға,

Иш и шықгы дүмпийип.
Ертип б а р ъ т калаға,
Ж ақсылық түсип балаға,
Басына қураш кийдирди,
Сол базардын мандайы,
Шуўда салған ишине,
Ийинине гүпи илдирди,
Қарамай ояқ-буяққа,
Сатып алып аяққа,
Геўиш-мәси кийдирди,
Қулашлап турып қалада,
Төрт қары атпадан,
Белине белбеў буўдырды,
Бекимбеттей атаға,
Бекбергендей баласы,
Перзентлигин билдирди,
Көкирегин ағартып,
Ш ар базарда баласы,
Атасын сыйлап күлдирди.
Әне, енди Бекимбет,
Көкиреги ағарып,
Бурынғыдан өзгерди,
Баста кураш, аяқга,
Геўиш-мәси, ийнинде,
Гүпилерди көз көрди,
Бурынғыға қарағанда,
Үсти-басы жацарып,
Жарқылдацқырап жүз берди.
Бахыты жатқан Бекене,
Дем сәәттиц ишинде,
Тазадан дәўлет гез келди,
Отырғанда ойланып,
Кеткен дәўлет айланып,
Бекимбетке тез келди,
Кеўлиниц көтерилип,
Өзиниц куўанғанына
Кеўлине қыял сөз келди:
— Ақылымды алдыц-аў
Түрли жолға салдыц-аў,
Паяны ж оқ жалғаншы,
Дузақ болды қурғаныц,
Азап болды бергениц,
Геўдеден жанды алғаншы,
Дүнья болып ермегим,
Аяққа тыным бермедим,
Қарныма қашан салғаншы.
Бийкарға жанды қыйнаппан,
Көз көрген затты қыймаппан,
Қызығып саған, ялғаншы,
Ағайин менен урыстым,
Қоцсым менен қырылыстым,
Исенип саған, ялғаншы,
Жоралар менен жулыстым,
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Кейнини билмей бул истин,,
Паяны жоқ, ялғаншы.
Өзиме соны унаттым,
Талайларды жылаттым,
Әй, паянсыз ялғаншы,
Анық билип көзимнин,
Дүньяға тойматуғынын,
Қол жаўлық қылып жумсадыц,
Қушағьща алғаншы.
Дүнья ушын паянсыз,
Беттиц арын кетирдим,
Қолымды жайып отырдым,
Қарыныма салғаншы.
Әй, паянсыз ялғаншы,
Геўдеден жанды алғаншы,
Ш алқытады екенсец,
Паяны ж оқ дүньяныц,
Пулларыныц пуўына,
Балқытады екенсен.
Қызыққанды дүньяға,
Ақыйрында халықган,
Қалқытады екенсец.
Билдим жалғанларынды,
Көтердим салғанларынды,
Абайладым мен бүгин,
Қатар ғаррыларымныц,
Кейнинде қалғанларымды.
Бир балама айтқанда,
Көрдициз бе, халыкдарым,
М ынадай болғанларымды.
Буннан да бетер болайын,
Сөздиц таўып қолайын,
Қалған балларымды да,
Ш ақырып алып алдыма,
Кулақларына салайын.
Бир балама билдирип,
Қапа кеўлимди күлдирип,
Қустай қылып ийнимди,
Кетти кийим кийдирип.
Жацаланып кийимим,
Пүтинленди ийиним,
Ҳәр күни келин үш қатнап,
Дүзеди сәнин үйимниц.
Буннан да бетер болайын,
Истиц таптым оцайын,
Сездирмей Сарбайжанныц да,
Қулағына куйып қояйын.
Деп ортаншы улын да,
Көмиўли жатқан пулын да,
Ш ақырып алып оцаша,
Кулағына куйды буныц да.
Ортаншы улы атаныц,
Өз аўзынан айтқан,
Еситип алып сөзди енди,
Ата менен анаға,
Еки ғамхор панаға,

Бурды жигит жүзди енди.
Қондырып сөзди мийине,
Жетип келди үйине,
Ашып жумып көзди енди,
Ш ығанақ бойлы шанашта,
И ш и толы тилланыц,
Бар екенин билди енди.
Билгенлигин соннан бил,
Исенгенлигин буннан бил,
М ыйығын тартып күлди енди,
П ыш ы ққа бермей от басын,
Ошарьшып отырған,
Қатынға жетип келди енди.
Келе сала жигитиц,
Отырсан деп не қылып,
Қатынға әмир қылды енди:
— Түйип берип келисин,
Тартып дигирманларын,
П исирип бер тамағын,
Ата менен анамныц,
Еки ғамхор панамныц,
Ш ыттырып жүрме қабағын,
Дәнлерин тартып унларын,
Жаўып берип күнб|е-күн,
Аш қылып жүрме тамағын.
Ж аныц барда геўденде,
Маған қарамасац да,
Екеўине қарағыл,
Ж ағып берип отларын,
Бийтин қарап ғаррыныц,
Кемпирдин шашын тарағьш.
Ериниц сөзин еситип,
Қарамай ҳәйле-пәйлеге,
Қатын турды орнынан,
Уйқылап қалып еринип,
Турмаған күни керилип,
Турғызды тартып мурнынан,
Ери айтпай қатыны,
Туратуғын болғанда,
Бармас па еди бурыннан.
Бул келин де тынбастан,
Ҳәр бир күни үш қатнап,
Берип турды тамақгы,
П исирип өз қолынан.
Өз қолынан писирип,
Бермей қәйтсин қатыны,
Бардыц ба деп күйеўи,
Зицкилдеп тур соцынан.
Тынбай қатнап қос келин,
Бола қалды дос келин,
Кемпир менен ғаррыныц,
Ж ели турды оцынан.
Алдындағы базардан,
Кийиндирди бир қатар,
Кийимлери де я узын,
Келте емес бойынан.
Ш ығанақ бойлы бир шанаш,
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Қалта толы алтыннын,,
Арқасынан табылды,
Атасыныц ойынан.
Бурынғыға қарағанда,
Өзгерилди не дәўир,
Үй иш иниц буйымы,
Кустай болып Бекецниц,
Ҳәп заматтыц ишинде,
Тазаланды ийини,
Ш ығанақ бойлы шанаштыц,
Аркасынан Бекецниц,
Жацаланды кийими,
Дүньяға толы ортасы,
Ақшаға толы қалтасы,
Болмаса да тыйыны,
Хабар алып келинлер,
Кийиндирди балалар,
Кетти истиц қыйыны,
Бекецниц көз алдына,
Елеслеп бурынғылары,
Келди гәптиц тийими,
Бурынғы менен соцғыны,
Кешеги менен бүгингини,
Баян етти Бекимбет,
Жацаланып кийими:
— Ой, алла, кеше абырайсыз,
Болып қалып едим ғой,
Бүгин басқа бақ қонды,
Ғаррыларға ере алмай,
Жолда қалып едим ғой.
Қайтадан күш тап болды.
Ереғойсам ғаррыларға,
«Табақгы жейди тақырлап»,
Деген бизге гәп дөнди,
«Тоймайтуғын тамаққа,
Жуқа мешкей Бекимбет»,
Деген ат бизге шақ болды,
Дәўлетим тайып басымнан,
Кетип еди қәдирим,
Ағайинлерим жат болды,
Аз да болса жети жыл,
Жапа шеккен күнлерим,
Көкирегиме хат болды,
Кийимим тозып ийнимде,
Қалғанымда қатардан,
Дос қапа, душпан шад болды.
Қатардан қалып қойғалы,
Жуқа мешкей болғалы,
Енепаттай ўак болды,
Ш ығанақ бойлы шанашты,
Айтқанда еки балаға,
Басыма бундай бақ болды,
Көмиктеги жатырған,
Ш ығанақ бойлы шанашым,
Астыма минер ат болды,
Қудайыма мьщ шүкир,

Еситкенде екеўи,
Басыма бундай бақ қонды.
Енди қырыкқа толды ғой,
Қырық бир болсын дегендей.
Еситеғойсын қалғаны.
Ш анаш толы тилланы,
Алағойсын ашсын да,
Қайсысы бурын барғаны.
Ийиницнен түспестен,
Турады екен желкенде,
Алланыц басқа салғаны,
Байқамай жүрген екенмен,
Көринди бүгин көзиме,
Бул дүньяныц жалғаны.
Бендеде қьшар шара жоқ,
Қарсы турар шама жоқ,
Алланыц болар пәрманы,
Ишицнен шықпас өмирицше,
Билмеслик пенен ислеген,
Өкиништин әрманы.
Бул дүньяныц қызығы,
Тыныш жүриў екен ғой
Ш айқамай ғана жарманы, —
Деди де Бекец алдына,
Ш ақырып алды үшинши,
Ец кишкене баласын,
Келиўден-ақ алдына,
Билип алды Бекимбет,
Баласыныц шамасын,
Ошағыныц басында,
Екеўғанасы отырды.
Далаға қуўып анасын.
Бурынғы еки балаға,
Айтқанларын буған да,
Сездирди созбай арасын,
Баласы билди сол ўақга,
Кемиктеги тилладан,
Атасыныц данасын,
Жоқары қылған ҳәммеден,
Қартайғанда Бекецниц,
Ақыл, билим, санасын.
Бала билди көмикте,
Атасыныц жатырған,
Ш ығанақ бойлы шанаштыц,
Барын билди сыйлады,
Атасы менен анасын.
Тасбаўыр ул атаға,
М ийримсиз қыз анаға,
Қайырсыз келин енеге,
Бул сөзди серлеп қарасын!
Мине, қарац, халыкдарым,
Үшинши улы ғаррыныц,
Ец кишкене баласын,
Жуўырып шығып далаға,
Көптен бери көрмеген,
Кушакдады анасын.
Анасы да жылады,
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«Қалай келдин бүгин?» деп,
Қушакдап турып баласын.
Әдисин таўып жумыстыц,
Өзине Бекец қаратты,
Үш келин, үш ул баласын.
Сол күннен баслап үш келин,
Кемпир менен ғаррыдан,
Ҳәр күни үш ўақ хабарды,
Алдып турды елпилдеп,
Үш келинниц алдында,
Кемпир менен ғарры да,
Отыра берди илпилдеп,
Үш келиннен үш табақ,
Азанлы-кешли келип тур,
Үстинде майы гилкилдеп,
Келгенлерин-келгендей,
Кемпир-ғарры екеўи,
Жеп отырды пгүцкилдеп.
Ўақтынан қалмай келип тур,
Қатық қатқан мәшаба,
Тостаған толып шилкилдеп,
Ш илпилдетпей қәйтеди,
Келинлердиц кейнине,
Түсип тур баллар шицкилдеп.
Келинлердиц кейнине,
Түскен сайын байлары,
«Бардыц ба?» деп дицкилдеп.
Оннан сайын қатнайды,
Келинлердиц аяғы,
Жерге тиймей зицкилдеп.
Кемпир байқап бул сырды,
Ғаррысына қояды,
Ара-тура гүцкилдеп,
Бекимбет жүр балларға,
Ш ығанақ бойлы шанашта,
Алтын бар деп гүмпилдеп.
Баллар да жүр алтынды,
Алыў ушын асығып,
Иши-баўыры дүмпилдеп,
Ш ығанақ бойлы шанаштыц,
Иши толып тиллаға,
Турса анық шимпилдеп.
«Жатып жеўге болады»,
Деп балалар күледи,
Бирине-бири билдирмей,
Өзинен -өзи кецкилдеп.
Булар сөйтип жүргенде,
Аз да болса арадан,
Жети жыл ўақ өтеди,
Онлаған жыл ортада,
«Ҳә-пә» деймен дегенше,
Өтеди де кетеди,
Күнлерден бир күнлерде,
Сум өлимниц нәўбети,
Бекимбетке де жетеди,
Үш бала, үш келинниц,

Иззетинде болса да
Мүддетли ўағы питеди
Әзирайыл атлы жан алғыш,
Иззеттеги Бекецниц,
Ж анын қабьш етеди,
Тәғдийирге шара бар ма,
Жанға турар ара бар ма?
Белгили «бақый» Бекимбет.
Бул дүньядан өтеди.
Кеўилин ашып қолдағы,
Барын төкти аямай,
Бас-көзине қарамай,
Бекберген — үлкен баласы.
Аямастан атадан,
Бул да барын сарп етти,
Ортаншы улы Сарыбай.
Көзиниц ағыў-қарасы,
Қалмайман деп ағамнан,
Бул да барын шығарды,
Екеўинен кишкене,
Сапарбай атлы баласы.
Хызмет қылды үшеўи,
Бир-бири менен жарысып,
Абырайға ат салысып,
Жеткенине шамасы.
Сандықгыц аўзын ашып тур,
Тапқанды әкеп басып тур,
Атасыныц жолына.
Иниси менен ағасы,
Дицкелери қурып тур,
Ш ығанақ бойлы шанаштыц,
Ишиндеги көмиўли,
Тилла болып таласы,
Тилла ушын баллардыц,
Тириде хабар алмаған,
Өлисине атаныц,
Ат салыўына қарашы.
Үш баласы жарысып,
Ортаға барды салысып,
Малларды түрлеп сойдырды,
Гилкилдеген майлы гөш,
Ш илпилдетип табақгы,
Екеў-ара қойдырды,
Ғарры менен жасын да,
К им барса да қасында,
Аппақ май гөшке тойдырды.
Еки батпан, үш батпан,
Гүришлерди демлерге,
Он алты қарыс қазанға,
Төрткүллеп ошақ ойдырды.
Хызмет қылды аянбай,
Өлместен бурын атадан,
Еситкенлери бойынша,
Билгенлери ишинде,
Еситтирмейди кисиге,
Ҳәр қайсысы өзиниц ойынша,
Жүрген екен үшеўи,
Аламыз деп алтынды.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Атамныц көзи жойылса,
Ким алады биз алмай,
Еки көзи атамныц,
Ашылмастай болып жумылса,
Шанашты көмген шуқырға,
Үш күннен соц келемиз,
Бүгин гөрге қойылса, —
Деп үш бала алтынды,
Көмиктен ашып алмақшы,
Бирине-бири билдирмей,
Өзлериниц ойынша.

Алғанлары айланып келе берди,
Ғабырысып келгенлерге және берди,
Балалардыц шанаштан хабары бар,
Болмаса бунша затты неге берди?!'

Келгенге берди аямай майлы етги,
Ет пенен керегинше ғәрежжети,
«Халайыкдар, қарныцныц тойғанын бил,
Жесециз тағы келип алыц» депти.
Қант, чайларды қутылап қойып атыр,
Маллардыц ҳәр түринен сойып атыр,
Аппақ май, гилкилдеген семиз етке,
Келген өзи қайыттыға тойып атыр.
Қулағы еситкенлер барып атыр,
Барғанныц аўызы асқа жарып атыр,
Кимсеси екеў-ара, кимселери,
Дараўара тамаққа дарып атыр.
Гилкилдеген ақ майды тартып атыр,
Жеген жеп, жемегени артып атыр,
Шамалы тақырланған табакдары,
Көбиси жары желинип қайтып атыр.
Буйырған дузынан дәм татып атыр,
Дәм татқаны қызыққа батып атыр,
Бир барған еки барып, еки барған,
«Гәп бунда екен ғой» деп жатып атыр.
Аш болып барған тойып қайтып атыр,
Таўсылар емес, тамақ артып атыр,
Тамаққа қарны тойған қариялар,
Алғысын қайта-қайта айтып атыр,
Қасық май, шөмиш те май, табақ та май,
Қол да май, қарын да май, тамақ та май,
Рахмет Бекимбеттиц балларына,
Мерекеси болды бир шылқылдамай.
Дәўранаға боталы түйе берди,
Исхатына қулынлы бийе берди,
Шанаштағы алтынды аламыз деп,
Балалары атаға ийе берди.
Уламалар сарпайды кийе берди,
Балалардыц баўыры ийе берди,
Шанаштан хабары жоқ қатынлардыц,
Берген сайын ишлери күйе берди.

Бекециц үш келини,
Әри-бери қабағын,
Байларына үйеди.
Үйген сайын ерлери,
Пәйўендеки муш пенен,
Тумсығына түйеди.
Түйиўиниц себеби,
Шанаштағы тилланы,
Алыўды балалар сүйеди.
Айтсам сөзди жуўмақлап,
Келген намазшыларды,
Жақсылап баллар күтеди,
Шақырылып барғанлар менен,
Шақырылмай барғанларға да,
Аянбай хызмет етеди,
Тамырлар менен таныстыц,
Жақынлар менен алыстыц,
Кеўиллери питеди.
Өлиниц оц қапталда,
Жатырғанына көсилип,
Еки күн анық өтеди,
Малларды сойдырғанына,
Халыкдарды тойдырғанына,
Үшинши күнге жетеди,
Сәршенбиниц түнинде,
Пийшенбиниц күнинде,
Өлини дәпин етеди.
Мәйитти жайғастырған соц,
Намазшылардыц барлығы,
Үйлерине кетеди,
Ескен самал тымғанша,
Ашқан көзди жумғанша,
Арадан үш күн өтеди,
Атаныц айтқан ўақыты,
Балалардыц үшеўине де,
Аттан анық питеди.
Питкенин билип ўақыттыц,
Орнынан ушып түргелди,
Үлкен улы жетеди,
Айтқан жерин атаныц,
Қазып еки тебикти,
Үшиншиге жетеди,
Үшиншисин питкерип,
Төртиншисин тепкенде,
Ортаншы улы жетеди,
Екеўи бири-бирине,
Олыйысып қарап турғанда,
Үшиншиси де жетеди,
Биреўиниц орнына,
Үшеўи де келип тур,
Енди булар нетеди?
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Ағайинлы үш бала,
Төбелесип қалар деп,
Халыққа күлки болар деп,
Анасы да жетеди.
Анасын көрип үлкени,
«Атам айтып еди маған,
Ал буларға тап анам,
Айтқан» деп гүман етеди.
«Билдирмесем болмас» деп,
«Булардын, кеўили толмас» деп,
Үлкен улы ойланып,
Түрли ойға кетеди.
Тийдирмей жерге өкшени,
Сырыққа саплап кепшени,
Үшеўи де келип тур,
Ойланбай жигит нетеди.
Ан-тан болып үш бала,
Анасы менен төртеўи,
Отырып-отырып ақыры,
Ой түбине жетеди,
Ағасы түсип араға,
Еки ини балаға,
Айтқанларын атаньщ,
Бир-бир баян етеди:

Қәдирин билалмадым тирисинде,
Атамыз ҳәр нәрседен артық еди.
Кемлик пенен дүньядан қайтып еди,
Мийнети қартайғанда артып еди,
Атам мени алдына шақырып алып,
Өлерицниц алдында айтып еди.
Шырағым өзиц ашып аларсац деп,
Басын бузбай аршаца саларсац деп,
Сыр бермей сандығыца салып алсац,
Халық ишинде ғәный бай боларсац деп.
Мен, аға, шынын айтсам, соған келдим,
Ал сизлер айт, бул жерге не келдиц?
Атаныц көмигине төбелесип,
Сермендеси болмайык туўған елдин.
Деген ўақга ортаншы баласы да,
Атаныц көзиниц ақ-қарасы да,
Қолындағы кепшесин тартып урып,
Бул да түсти бул сөздиц арасына:

— Алдында ағаныз мен, сизлер иним,
Келип турсыз алдыма бирим-бирим,
Бир кепше ҳәр қайсьщньщ қолларында,
Ҳайран болдым бул истиц билмей сырын.
Билейик, келиц бери, сырын буныц,
Ишинде сыр сақламай сөйлец иним,
Сарыбай менен Сапарбай екеўициз,
Кәнекей, әцгимениц айтыц шынын.
Сөйледи Сапарбай турып сонда,
Узын сапқа сапланған кепше қолда:
— Атамныц шанаш қалта толы алтынын,
Ашыўға қумар болып келдим бунда.
Атам мени алдына шақырып алып,
Көмиктеги тилланы ядқа салып,
Ш ығанақ бойлы шанаш қалтаныц да,
Көмилген жерин айтып еди анық.
Сол ушын белди узын сапқа саплап,
Өткир етип кепшениц жүзин таплап,
Тилланы алыў ушын келип турман,
Атамныц айтқанларын ядда сакдап.
Досты қуўант, душпанды күлдирме деп,
Жаманға аяғыцнан илдирме деп,
Алтынды өзиц ашып, бир өзиц ал,
Өзицнен өзгелерге билдирме деп,
Бетимнен сүйип, қолдан тартып еди,
Тартқаны мениц ушын тәртип еди,

— Аға, ини үшеўимиз айландырған,
Бәримизди де бул ис ойландырған,
Ш анашты шанда ширип кетпесин деп,
Атамыз ертерекген ғамластырған.
Келиндер, көмикти тез ашайық биз,
Алтынды алып, толып тасайық биз,
Хан билсе, ғәзийнеге алар-кетер,
Сыр шашпастан сандыкқа басайық биз.
Үшеўимиз бөлисип алайық биз,
Үшеўимиз де бөлиўге ылайықпыз,
Ш анаш толы тилланы бөлип алып,
Буннан да бетеррек бай болайық биз.
Ағаныц айтқанынан қашпайық биз,
Ағаға қарсы аўыз ашпайық биз,
Атамыздыц алтынды көмген жерин,
Келицизлер, тез қазып баслайық биз.
Бул сөзди ҳәммеси де ақьш көрип,
Ақыл айтқан инини жақын көрип,
Келисти көмикти ашып алыў ушын,
Журтқа сездирмеўди мақул көрип.
Жетисти ағасы үш тепкен жерге,
Үш теўип бираз хызмет еткен жерге,
Ш ығанак бойлы шанаш қалта толы,
Тилланы ата көмип кеткен жерге.
Үш бала көмикке күш салды енди,
Қолына кепшелерин алды енди,
Ошақгыц басын қазды жуўан саннан,
Көп болғанда бир тебик қалды енди.
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Шуқанактын қазыўы питпей атыр,
Арадан босқа ўақыт өтпей атыр,
Шығып атыр гүрпилдеп гөне топырақ,
Тазаға белдиц нышы жетпей атыр.
Ал енди төрт қыршымдай бес тебиктен,
«Дәрек жоқ» деп турғанда ҳеш тебиктен,
Тийди бир былқылдаққа белдиц нышы,
Қалдық-аў деп турғанда бос көмиктен.
Баллардыц мийнетиниц ҳақы шықгы,
Орап көмген кийиздиц қаты шықты
Төрт қатлаған кийиздиц арасынан,
Бир өгиздиц қақайған шақы шықгы.
Көмиктен балалардыц ҳақы шықгы,
Бир өгиздиц қақайған шақы шықты,
Ш ақгыц ишин тексерсе, қулығынан,
Бекециц жазып тыққан хаты шықгы.
Көмиктен балалардыц ҳақы шықгы,
Бир өгиздиц қақайған шақы шықгы,
Бир кулаш қосық жазып шаққа тыққан,
Қағаздан Бекимбеттиц аты шықты.
Көмикген балалардыц ҳақьг шыкты,
Кейинги ғаррылардыц мәпи шықгы,
Кемпир менен ғаррыныц мәпин айтып,
Ш аққа тыққан Бекецниц гәпи шықгы.
Көмиктен ақылдыц дәл көзи шықгы,
Түсингенге ақылдыц өзи шықты,
Кейинги ғаррыларға ақыл айтып,
Ш аққа тыққан Бекециц сөзи шықгы.
Ш ақган хатты суўырып алып салып
Көпшилик көз алдына жайып салып,
Журтшылық жүрген жерде оқый берди,
Зарланып саз даўьгсқа салып халық.
Оқылып аўыл менен қалаларда,
Тыцлатылды не ақыл-даналарға,
Пайда болды баладан, келининен,
Хорланып жүрген ата-аналарға.
Оқылып аўыл менен қалаларда,
Пайдасы тийди ата-аналарға,
Шақтағы сөз недәўир тәсир етти.
Мийримсиз қыз-келиншек, балаларға.
Өкпелесип шүртийискен еринлери,
П икири бузық, қара кеўиллерге,
Шақгағы сөз недәўир пайда етти,
Ерине терис қараған келинлерге.
Желпилдеп жегилип ж ^ г е н ж ецгещрщ.

Шақтағы сөз бақ болды, келининен,
Күйинип жүрген ата-енелерге.
Мойынсынбай менменлик етип ерге,
Қаратып кеткен ерин қара жерге,
Ш ақгағы сөз недәўир қайыр болды,
Жецгеден күйинип жүрген қәйинлерге.
Қуўанды халық көмиктен шыққан шаққа,
Алтын деп бүклеп шаққа тыққан хатқа,
Мийримсиз перзент пенен келинлердиц,
Қулағына қуйып жүр айтып ядқа.
Тыцлаған келиншеклер иәске қайтып,
Менменге нәсиятын жүрди айтып,
М ийримсиз баллар менен пәмсиз пасон,
Келинлерге недәўир болды тәртип.
Бул шақгы ҳәмме мақсет-мурат дести,
Ш анаш толы алтынға турады дести,
Халықгьщ қариялары Бекимбетти,
«Өтирикши емес» деп сөзди кести.
Даналық сөз бурыннан халықган шыққан,
Халықлардьщ ишиндеги қарттан шыққан,
Елдеги еситкенди ециретти,
Алты тахта ақ қағаз шақган шыққан.
Қайтарды хат мийримсиз перзентлерди,
Ата менен анасы яддан шыққан,
Шақгағьг хатты оқьгп ойланды көп,
Белгили келинлер де тахтан шыкқан,
Ата менен анаға айланыпты,
Алағайым атлары хаттан шыққан.
Бул қағаз көмиктеги шақтан шыққан,
Ш ақ Ш ымбай, Тахтакөпир жақтан шыкқан,
Бала менен келинге қосық жазып,
Алты бет ақ қағазды бүклеп-бүклеп,
Бекимбет күйингеннен шаққа тыққан.
Оқыўшыларым менен тындаўшылар,
Сондағы қосықлары мынаў екен,
Алтын болып шақгағы хаттан шыққан:
— Тындац халқым, терец сыр бар сөзимде,
Алыстағын ацғармайды көзим де,
Перзентлерим қәдиримди билмеди,
Т әним нен дицкемнин, кеткен гезинде.
Жасы қурығыр алпыстан да асып тур,
Жетпистиц желкесин толық басып тур,
Қолымдағы улым менен қызларым,
Қартайғанлығымды билип қашып тур.
Тасбаўыр мийримсиз Бекберген балам,
Жедирип ҳадалдан, таттырмай ҳарам,
^ е н и таслап кетти, буған не шарам?!
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Билмедим, бузыдды неге қыялы,
Ядына алмады өскен уяны,
Басқа шыққан күннен баслап келмеди,
Тийгендей тап атасынын, зыяны.

Күлки болғаныма арланып көпке,
Қылып улым менен қызыма өкпе,
Үш-төрт рет қыялландым күйгеннен,
Қолымды терис жайып ғарғайын деп те.

Екинши улымныц аты Сарыбай,
Сарабайды асырап едим ҳарымай,
Бағып-қағып келе қылған ўақтымда,
Бул да кетти атасына дарымай.

Кемпир қолды қағып қайыл болмады,
М ениц ашыўыма кеўили толмады,
Қалай күйинсем де қолды терис жайып,
Ғарғаўыма аўыз қурғыр бармады.

Мен де жүрген дығы бардай бурында,
Билмеслиги басым бодды буныц да,
Әсиресе буныц мийримсизлиги,
Жеги болып түсти, халқым, жулынға.

Ацғарған адамға гәпимниц артын,
Ескерген жасларға сөзимниц парқын,
Баллардыц бәрин де болдым баянлап,
Енди мен айтайын қызлардыц атын.

Үшинши қулыным Сапарбай еди,
Турқын көрсем тоғыз улға тай еди,
Бул да бузылысты қатын алған соц,
Бойдақ ўақга кеўили маған жай еди.

Қалжан еди ец үлкени қызымныц,
Тәўир көретуғын қызым өзимниц,
Бир хабар алмайды келип ҳалымнан,
Алдында жүрсе де еки көзимниц.

Не болды бахтыма мениц, япырмай?
Қайдасац генжетай улым Сапарбай?
Бәдер кеттиц, балам, басқа шығыўдан,
Ҳеш болмаса келинди де апармай.

Ул-қызлары болғаннан соц қойнында,
Жеткиликли деп машқалам мойнымда,
Пәрўайы-пәнсери қызым жүрипти,
Ата-ана жоқ буныц ҳеш бир ойында.

Ж аныцныц ҳәзлигин билген екенсец,
Үйде жүргенинде бүлген екенсец,
Бурын билмей, бүгин бидцим балам-ай,
Бизден кутыла алмай жүрген екенсец.

Екинши қызымныц аты Гүлбазар,
Бьштыр келип, болып кетти бир базар,
Атасы болсам да үш ул, үш қыздыц,
Ҳәзир болып отырыппан куўмазар.

Атлары айтьшған усы үш балам,
Сөзлеримниц мәнисине түс, балам,
Сизлердиц мийримсизлигицизден,
Болды қайғы атацызға дус балам.

Кеткени ме намыстыц да, ардыц да,
Ш айқатылып жүрсе де көз алдымда,
Айында бир айланбайды артына,
Атасы-анасы жоқгай ядында.

Көзди ашып-жумғанша үш кулыным,
Жоқарыға көтерисип мурынын,
Бизден бөлекленип шықгы да кетти,
Атасына сыйпалатып орынын.

Гүлбазар қызымныц синдиси Улжан,
Геўдеден шығыўға жақынлап тур жан,
Атасынан алмаған соц хабарды,
Буларды жақсы дейип айтпайды бир жан.

Халыкдарым, күйгеним сонша булардан,
Баян етип бир шығайын қумардан,
Жарпақсыз, саясыз сояўы шыққан,
Бир ағаш болдым да қалдым қуўраған.

Ақ сүт берген анасынан тойғандай,
Бир жалмаўыз кулағына қуйғандай,
Айланбайды еки айлап, үш айлап,
Байлары аяғын тусап қойғандай.

Ондай жүдә көштен қалған емеспен,
Тамақган, кийимнен қайғы жемеспен,
Келинлер де шыға берди суўрылып,
Ҳеш болмаса «хош бол, ата» деместен.

Қалжан, Базар, Улжан арқа сүйеўим,
Әлпешлеп жүрипти күтип күйеўин,
Жиберип турмайды күйеў баллар да,
Ҳеш болмаса үш-төрт айда биреўин.

Қақайған қарабас қацғыға қусап,
Баласыз жалғыз бас адамға усап,
Қарадым да қала бердим кейнинен,
Баўырым ылжырап, буўыным босап.

Дөреген қыз болса анық өзимнен,
Айыпларын андар керек сөзимнен,
Қалжан, Базар, Улжан атлы қызларым.
Бир-бир уштыцыз ғой еки көзимнен.

Жалғыз өзим далбып үйге сыймадым,
Кемсендетип аўызымды жыймадым,
Баллардан тирилей айрылғаныма,
Көпке дейин көздиц жасын тыймадым.

Бирин таслап, барды демец бирине,
Сөз келип тур ен тийимли жерине,
Демим питип, өлгенимше өкпем көп,
Қолыма түсирген келинлериме.
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Жығагүл атлы ен үлкен келиним,
Келин десем шүртийтеди еринин,
Бизин келинимиздин ата-анасы,
Ен абырайлы яшуллысы елишщ.

Қызыньщ алып барғанларын жақгырған,
Тап усындай ашкөз арсыз кудаға,
Мени оцбай кеткир Ораз тап қылған.

Келин ата-анасына тарпаған,
Я үй иши онды бол деп айтпаған,
Мийримсиз тасбаўыр жасы үлкенге,
Келип-келип дус болар ма тап маған.

Қудағайымньщ да аты Мария,
Күйгенимнен буны да еттим жәрия,
Жуўқылдап ернине ерни тиймейди,
Сөзге келсе ағып турған дәрия,
Буныц барып, көрмеген де жери жоқ,
Дейсец, нағыз көп жасаған қария.

Қашан көрсен қас-қабағы үйиўли
Жарқылдап жүрмейди, иши күйиўли
Гүбирленип сөйлеп өзинен өзи,
Күйеўине гижинип, мушы түйиўли.
Екиншисин шақырағойсам Гүлбийлеп,
Орнынан турады зордан өйбейлеп,
Күлмеген адам жоқ қонсы-қобамда
«Исжақпаслар жыйналыпты ылғый» деп.
Сен сорама, мен айтпайын келинди,
Келиўден-ақ кемпир менен илинди,
Басы писпей басқа шығып бес айдан,
Жақсы-жаманыньщ өзи-ақ билинди.
Питип қалған келбет пенен порымнан,
Истен ығыр болғандай тап бурыннан,
Кегирдекти керинкиреп үш рет,
Айтпағанша түргелмейди орынан.
Үшиншисин шақырағойсам келин деп,
Өжетленип даўыс берер «өлим» деп,
Қулақ қурғыр еситсе де «өлгир»ин,
Мен сорлыны әкетпей жүр өлим кеп.
Буньщ да бир минези бар оцбаған,
Сол қылўасын қартайғанша қоймаған,
Көркин көрсен көз тойғандай бир нашар,
Айтқан нәсият қулағына қонбаған,
Урысқан күни үйдиц ишин көтерип,
Төркинине таслап келди, оцбаған.
Ара-тура шығағойса қалалап,
Шаршысына затты салып шамалап,
Төркинине таслайды да қайтады,
Жолдан шығып жүрип жапты жағалап,
Қылт етсе арқалап үйине тасып,
Үйди де жуқарта келди далалап.
М әгәр бахтым жатып, дәўлет қайтып тур,
Бул ис бизге күннен-күнге батып тур,
«Урысқан күни үйге кел» деп қызына,
Қудамыз да нәсиятын айтып тур.
Усы қудамыздьщ аты Мәтқурбан,
Урыс десе мушына түпирип тақ турған,
Күйеўинин үйиндегин арқалап,

Жасы кишилерим болса нетейин,
Олардьщ кеўлине қалай жетейин,
Аўызым қызған гезде күйеў баллардьщ,
Атларын да баян етип кетейин.
Үлкен күйеў балам Қәллимуратдур,
«Үйице барма» деп қызды бурап тур,
Аз да болса үш ай өтти арадан,
«Ата қалайсац?» деп келместен-ақ бир.
Жолына қарай-қарай көзим сүзилди,
Келеди деп ой-баўырым езилди,
Бизиц балаларымыздай буныц да,
Атаға мийримсизлиги сезилди.
Тетки күйеў балам Бабажан деген,
Қызымды аларда «ағажан» деген,
Уллары ержетип, қызы бой жетти,
Қатыны қойнында, тарықсын неден.
Көз жибермей ҳәр бир истиц ўақгына,
Бирден бақырып кететуғын қаттыға,
Гил мийримсиз бенен өцшец тасбаўыр.
Тап бола берер ме мениц бахтыма?
Ец кишкене күйеў балам Ҳайытбайды,
Жасы киши ғой деп тилин тартпайды,
Егер ашыўланағойса қызымды,
Үйде сөгип сабаўдан да қайтпайды.
Үйге шақырсам да «балам, кел» дийип,
Жигитим жүрипти келмей гердийип,
М ирәәтсиз мен барыўға үйине,
Тартынаман сақал-муртым ербийип.
Жас ўақгымда дәўлет дарып, бақ қонды,
Бекимбетке «бақый» деген ат қонды,
Бизди буннан бетеринен сақлағай,
Талайыма усындайлар тап болды.
Айтып өттим барлығыньщ атын да,
Енди ҳеш кимим жоқ алды-артымда,
Ш айыр болсац усы аўҳалларымды,
Сөйле қызыл қырқылғыр тил, тартынба.
Үйлендирдим балларымныц бәрин де,
Қатын алып берип еттим кәрин де,
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Қосып өзлеринин, қәлегенине,
Келистирдим қызларымныц сәнин де.

Созылып зергердиц тартқан мысындай,
Ағайинлер, сөзди тындац қысынбай,
Үш ул менен үш қызы бар ғаррыныц,
Ел-елатым көрген күни усындай.

Ҳеш бирине кирли кийим кийдирмей,
Етине шац, бетине тил тийдирмей,
Күни-түни қыйнап шийрин жанымды,
Келе қылдым қас-қабағын үйдирмей.

Халықларым турғанда қайғы жемеспен,
Ел ишинде хор боламан демеспен,
Дицке кетип, қартайғаным болмаса,
Ҳәзир ҳеш нәрсеге мүтәж емеспен.

Гил ҳасыдцан кийиндирип ийинге,
Үсти-басын малындырып кийимге,
Өзлеринин қатар-курбыларынан,
Алда қылдым, қалдырмадым кейинге.

Келгенге-кеткенге ашық жайым тур,
Отырғанға төселиўли тайын тур,
Ел-халқымныц садағасы кетейин,
Тойдан орным, үлеслерден пайым тур.

Сөйтип сақлап әлпешлеген балларым,
Билместен жүр ата-ананьщ ҳалларын,
Қартайған ғаррысын журтта қалдырған,
Перзент қалай оцар екен, жанларым?!

Қант ҳәм конфет, аўқат-чайым тур,
Қапта уным, дацғырымда майым тур,
Есикте отыным, кисемде пулым,
Ишип-жеўге түрли тамақ тайын тур.

Балларым мәс болып қарнына шертип,
Келиншеклерин жүр кейнине ертип,
Мезгилинде май шайнап, бал жесе де,
М ен отырман кемпир менен күн елтип.
Перзентлерим атам бар деп келер ме,
Я хабар алмастан жүре берер ме,
Улым, қызым, келиним, күйеў балларым,
Ш етинен мийримсиз бола берер ме?
Урада дән, қорада мал көп еди,
1Сийим пүтин еди, қарным тоқ еди,
Пейилимнен дейин десем бул исти,
Пейилимниц бузық жери ж оқ еди.
Үш келин, үш күйеў алты болады,
Үш ул, үш қыз он екиге толады,
Бир қора жан бир ғаррыны бақпаса,
Айтшы халқым, олар қалай оцады?!
Он екиси кеўилимди таппай жүр,
Тапқанлары зейиниме жақпай жүр,
Мен булардьщ бәрин бақтым бир өзим,
Енди бәри жыйылып мени бақпай жүр.
Мен отырман бәрин де өз балам деп,
Денлери саў болса ғамхор панам деп,
Күни-түни тилегинде жүрсем де,
Олар бир келмейди ата-анам деп.
Болмайды екен ғой ўақгы хошларыц,
Перзентин, мийримсиз болса, досларым,
Үш жылдан төрт жылға аны қ қарады,
Көзден әжиз болып қалды қостарым.
Кемпир менен бизиц аўҳал усындай,
Келин мүнжип, болып қалдым усындай,
Ата тилин алмаса да балларым,
Қатын айтса, қәлпелердиц қусындай.

Кемисим болмаса күштен-куўаттан,
Кийимим бар төрт-бес, алты қабаттан,
Халқымныц қәдирлеп-әлпешлеўинде,
Мүлк-әсбап жағынан да абатпан.
Айтып ада қылалмаспан барлығын,
Егип алып турман жердиц байлығын,
Жатсам да, турсам да бирдей тилеймен,
Елдиц тынышлығын, халықгыц саўлығын.
Ағайинлер, тындасацыз сиз бүгин,
Барынша ағыттым сөздиц дизгинин,
Ш ыдай алмай ш ақ арқалы шығардым,
Баланыц, келинниц мийримсизлигин.
Ж азып жерге көмдим, ашып алсын деп,
Мийримсиздиц кулағына салсын деп,
Атасын хорлаған бизин баллардай,
Тасбаўырлар оқып мийри қансын деп.
Жас гезимде жан қорқса да атымнан,
Ал ҳәзир қартайып, қайттым патымнан,
Қылған қылўаларын бизиц баллардыц,
Билерсизлер шақган шыққан хатымнан.
Көпке белли мен Бекимбет «бақый»ман,
Балалардыц ҳәдден гүзар акьшған,
Атаға не қылғанларын билерсиз,
Өгиздиц шығанақ бойлы шақынан.
Қ осық жазып терец ойдан-ақылдан,
Ш ықтым керек балларымныц ҳаққынан,
Ашқан ўақга суўырып алып оқырсыз,
Өгиздиц шығанақ бойлы шақынан.
Баршаға белгили Бекимбет атым,
Қапалық гезлесип, қайтты куўатым,
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Ш ақган билиц бизиц бала, келинниц,
Минез-кулқын, туўылып өскен елатым.

Ул өсирип, қыз сакдаған келинллер,
Бул иске ойланыцқырап карасын.

Ш аққа тыкқан сөзлеримди алтын деп,
Ашып алып оқырсызлар, халқым, кеп,
Оқығаныц билерсизлер сол шақган,
Ш ыққан шығарманы нағыз алтын деп.

Зая болып сонша жылғы иззетим,
Күйип кетип қәдирлеген хызметим,
Өзиц жақсы көрерсиз бе келинлер,
Қартайғанда таслап кетсе перзентин?

Билмегениц айтарсызлар «уят» деп,
«Бала, келин қалай елде турар» деп,
Билгенлерин айтарсызлар «шақгағы,
Мына сөзлер алтыннан да зыят» деп.

Елде бундай мийримсизлер жоқ емес,
Бар, бирақ та ол айтқандай көп емес,
Бекберген, Сарыбай, Сапарбайлардьщ,
Бетлерине басып қойған шеп емес.

Бурған перзентлерге анаға бүйирин,
Атацныц сөзлери шекерден шийрин,
Жығагүл ҳәм Гүлбий, Улжан келинлер,
Буны оқысын да қандырсын мийрин.

Жолдан шығып ким түссе де соқпакқа,
Ондайлар тап болар сөзсиз тоқпаққа,
Түртип ғана айтып қойған шеп емес,
Қалмурат, Бабажан, Ҳайытбай ақмаққа.

Ҳәр бир перзент кемпир-шалын өзиниц,
Қәдирин билип «қулыным» деген сөзиниц,
Күтиў керек ата менен ананы,
Қас-қарашығындай қылып көзинин.

Бундай аўҳал ушыраспасын араға,
Ушырасса жоқ болсын турмай арада,
Мен бул шақгы көмдим тәмби болсын деп,
Бизиц ул-қыз бенен келин балаға.

Қай перзент билмесе қәдирин атаныц,
Ец жаманы усы болар хатаныц,
Сүт берген ананы сыйламамағанлар,
Ким исенер сүйеди деп Ўатанын.

Бундай аўҳал жолықпасын ортаға,
Жолықса жоқ болсын турмай ортада,
Ҳаққынан шығыўға мийримсизлердин,
Алтын деп шақ көмип едим жортаға.

Айтыц, усындай-әм перзент болар ма?
Асырап-сақлағанды сөйтип қояр ма?
Қартайғанда күтпей ата-ананы,
Хорлаған ул, келин, қызлар оца ма?

Ғарры менен кемпирлерге қонсын бақ,
Басларында гүл-гүл жайнап турсын ўақ,
Атаны хорлаған бизиц баллардай,
Перзентлердиц баўырына кирсин шақ.

Гей кемпир-шал ғарғап жүр өз баласын,
Гей баллар хорлап жүр ата-анасын,
Гей келинлер айырып жүр уялмай,
Бала менен ата-ананыц арасын.

Ш ын атым Бекимбет, лақабым «бақы»,
Балада көп ата-ананыц ҳақы,
Атаға мийримсизлердиц баўырына,
Буннан да жуўанлаў өгиздиц шақы.

Гей бир мийримсизлер шыйырып муртын,
Атаға-анаға томпайтып уртын,
Таслап кетип кемпир менен ғаррысын,
Жийиркендирип жүр ел менен журтын.

Көп сөйлеп қашырмай сөздиц мазасын,
Енди мен айтайын гәптиц тазасын,
Шанаштағы алтынды тез альгўға,
Тилегенлер әкесиниц қазасын.

Бундай әдет ушыраспасын аўьшға,
Жайьшмасын жас әўлад, жас баўырға,
Бизиц күйеў баллар менен келиндей,
Сөзим тәсир етер ме тасбаўырға?!

Тутса керек сөзлериме алданып,
Өлеғойсам атасыныц азасын,
Ашағойса көмиктеги шанашты,
Хатты оқығаннан алар жазасын,
Атаны-ананы бизиц баллардай,
Хорлағанлар тартқайдағы сазасын.

Ул менен қыз ата-ана, ағасын,
Ец қәдирли ҳүрметлиге санасын,
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Әмма, рәуият қылып турурларким, Ш ын ўәлаятыньщ бир патшасы бар еди, оныц атыны Куршида
дерлер. Нешше жыл патшалық қылды. Оннан ҳешбир перзент болмады.
Әлқысса, күнлерден бир күн Қуршида аҳ урып, өзине-өзи айтты:
— Мен ким ушын патшалық қыларман, өзим өлсем, тахтыма ким ийе болар екен, — деп көп
қапа болып жылап отырар еди. Солай етип, жьшап жүрген күнлериниц биринде қудайтаала тилегин
қабыл етти, бир уғьш берди. Ол уғьшға мүнәжжим уламалар жыйналып, Сәниўар деп атын қойды.
Ол Сәниўар жети жасына келди. Атасы Куршида баласы Сәниўарды қолынан тутып, мектепке
апарып моллаға берди. Ол молладан Сәниўар он төрт жасына келгенше илим-билимди үйренди.
Әмма, молла патша Куршидаға айтты:
— Мен Сәниўарды оқытып болдым, муннан бьшайғы жағына мениц шамам жетпейди, — деди.
Әне, Сәниўар он төрт жасында оқыўды тамамлады. Он жети жасына шыққанша атасы Куршиданыц
қасында болды ҳәм пуқараны әдил сораўды үйренди. Әлхдсьш, Сәниўар ержетип, жигитлик кәмалына
жетти. Күнлерден бир күн қасына қырық жигит алып, жақсы атларға минип, қолына алғыр кус
алып, таўлық, кумлық ҳәм бир шөл жәзийраға аўға пгыкты.
Әлқысса, Сәниўар қырық жигити менен сәйир-тамаша қылып жүрип еди, уйқы ғалаба қылды.
Атынан түсип, шатырыныц ишине кирип, ҳасьш төсеклерге жатты. Көзи уйқыға кетти. Сәниўар
бир түс көрди. Қараса, бир гүлзардыц ишинде бир перийзат қызды көрди. Сондай ҳүсни-жамалын
көрген барабарында Сәниўардыц кеўлине ашыкдық муҳаббаты түсип, Сәниўар саўал сорап, перийзат
жуўап айтып бир сөз дегени:
Сәниўар:
— Пери лашын бакышлым, жәбирейли пәрлим,
Таза нәўжуўаным, қайдан болурсац?
Ш әмсиқамар йүзли маҳы әнбарым,
Көзлерим-мәсканым, қайдан болурсац?

Сәниўар:
— Қанжар урып бағрым қанға толдырма,
Қызьш йүзим запырандай солдырма,
Н әзик дилбар, ғамзац менен өлдирме,
Кәрамлық султаным, қайдан болурсац?

Перийзат:
— Мени сорсац, перийзаттыц шаҳыман,
Ҳаслы шәҳри Шабыстаннан болурман,
Пәм әйлесец мени Ҳалы Маҳысац,
Қазаны йоқ гүлистаннан болурман.

Перийзат:
— Әзирейил ҳәмдамы дәрьядан маҳы,
Әламды яндырды ашықгыц аҳы,
Ҳаслымды сорсацыз, пәрийлер шаҳы,
Яқытлы, гәўҳарлық кәндин болурман.

Сәниўар:
— Басыца кийипсец мурассац тажы,
Көрген адам болур йүзиц мүтажы,
Көзимниц рәўшаны, басымныц тажы,
Ғамзасы бийганам, қайдан болурсац?

Сәниўар:
— Көзлериц нәркисдур қәўметиц киби,
Назлы дилбар ҳаслы жәҳән маҳбубы,
Нешше жыллық мәнзил йолыцныц киби,
Сөзлегил жуўаным, қайдан болурсац?

Перийзат:
— Ашықлық мискинниц мәламат басы,
Жамғырдай ағызма көзимниц жасы,
М искинниц келиси дүйшемби басы,
Мени сорсац Пәрий жаҳаннан болурман.

Перийзат:
— Ҳаслым перийзатдур, жокдур нышаным,
Әшкара әйлесем сырыў-мәҳаным,
Үш йүз жыллық йолдур мениц мәканым,
Билсец, шәҳри Шабыстаннан болурман.

Сәниўар:
— Қыналы қолларыц бояпсац қана,
Зәрәпшан зулпынды асыпсац шана,
Юсуп киби салма мени зиндана,
Зилийҳа нышанлым, қайдан болурсац?

Сәниўар:
— Куршиданыц улы, атым Сәниўар,
Ҳәсиретинде қәсте кеўлим миннетдар,
М әлак сүўретли гүл йүзли дилбар,
Ырасын айтқыл ярым, қайдан болурсац?

Перийзат:
— Яқып киби келдим сизди сорағлап,
Ҳәсиретицнен мен ҳәм сийнемди дағлап,
Келдим мен жолыға белимди байлап,
Бир тотыман, шәккар гәдый болурман.

Перийзат:
— Пурханшаныц қызы, атымыз Гүлдур,
Ғамлық билен шайда болған бүлбилдур,
Таҳы өлгенше қьшай ықырарым шулдур,
П әм әйлесец, бул мәканнан болурман.

Әлқысса, бул сөзлерди дегеннен кейин перийзат Сәниўарға бир гүл тутып ийискетти. Ийискеген
ўақга оянып кетти. Қараса, түси екен. Ишине пәрийшанлық түсип тур, онда ашығыныц шиддети
тәмин қылды ҳәм бийшара Сәниўар ҳайран ҳәм сәргардан болып турып орнында отырды. Өзини
токдата билмей зар-зар жьшап, ол перийзатты яд қылып, бул бәйитти оқьщы:
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— Ғамзасы жан алып кеткен перийзат,
Ғулпыц кийип яна-яна кел енди,
Ш әмсиқамар йүзли, қәўмети шәмшат,
Қанжар урып бу кел енди, кел енди.

Бундай ашық болып гезерде ҳайран,
Ләлиниц ышқында яғлады шәндан,
Рәҳим әйле ҳалыма шаҳы қубан,
Ғарқ әйлейип дана-дана кел енди.

Бул қайсыньщ меҳринде күйди Сулайман,
Яқып улы ушын дәдеси гирян,
Бийшара ашықпан, жолында ҳайран,
Рәҳим әйлеп нәўжуўаным кел енди.

Юсуптиц үйлиги жүрди нешше жьш жылап,
Ашықгыц дәртинде бағрыны дағлап,
Мурасса белине шиддетлер бағлап,
Қоллары қыналы ярым кел енди.

Ш ийрин ушын жапа көп шекти Фархад,
Бул дүньяны кешти бул зары нәшад,
Мәстана көзликим, қәўмети шәмшат,
Қулақ салғъш, бул ығбалым не болды.

Мүшк тартар қәдци бойы, не ҳалым,
Ғамзасы жан алар, көзлери залым,
Сәниўар ҳамдамы опалық ярым,
Рәҳим әйлегил, бул ярыца кел енди.

Әлқысса, бул сөзлерди айтып, зар-зар жьшап Сәниўар үйге кирип жатгы. Ўәзирдиц улы Зийўарша
кирип көрсе, бийҳал, жанып тур Сәниуар. Ауҳалын Зийўар сорап, Сәниўарға қарап бир бәйит оқьщы:
— Сулайман дәўлетли, ҳүрметли шаҳым
Пырағында жылайды көп налынып,
Сөйле, ҳалыц пәрийшаным, не болды?
Сөйле көзим, аққан жасқа не болды?
Көзимниц рәўшаны, иззетли шаҳым,
Баян қьшғьш бул аўҳалыц, не болды?
Көциллериц қанлы жасқа толтырма,
Гүл жүзинди жапырақтай солдырма,
Нәркистей көзицнен яшыц ағылмыш,
Досынды күйдирип, душман күлдирме,
Қызыл йүзиц запырандай сарғаймыш,
Таўсылмас ҳәсиретлик ҳалыц не болды?
Әлиптек кәўметиц жайдай бүгилмиш,
Ырасын айтқыл, бул ҳалыца не болды?
Гүлшаныц толып тур қазан бағына,
Бир сөзим бар, анда қарап сағына,
Юсуптиц атасы Ҳәзирети Яқып,
Қулақ салғыл Зийўар қулдыц дағына,
Я йығламадыц тазайы маҳбуб,
Сөйле шаҳым, пәрийшаным, не болды?
Әлқысса, андын кейин Сәниўар түсинде көргенин ата-анасына ҳәм жигитлерине бир-бир баян
қьшып, бул бәйитти оқьщы:
— Бир сөзим бар, ағаларым, беглерим.
Түсимде көринди бир пәрий жүзлим,
Әлиптен қәўмети, гүл жүзли дилбар,
Аныц ышқында мен болдым бийҳал.

Бир гүл берип, дилбар қылды мәстана,
Ол ш ийрин сөзидур бәрҳа айтқана,
Үш йүз йыл ант қылып, берди нышана,
Бир ғумша даналық шайтанды көрдим.

Бузылған кеўлимде қылды имарат,
Аддымда отырып нықабын атып,
Дилбар пәрий бақыш қылды ишарат,
Сәниўар деп турды сийнесин яттгып
Көзлери жан алар, ғамзасы апат,
Тоты янды сөзден шәкерлер шашып
Зулпы зарапшанлық бир пәрий көрдим.
Бир ҳимай бақышлық пәрийди көрдим.
Әлқысса, Сәниўар атасы ҳәм анасынан рухсат алып айтады:
- Ата өзимде ықтияр жоқ болып тур, қайда барарымды билмеймен, ҳәр не болса Ҳақгағаланын
рухсаты болар, — деп ағлап турды.
Атасы айтты:
„ — Улым, сабыр қьшыц, өз жаныцызға өзиц жапа қьшма, мениц жанымды отқа жандырма сизден
аиырьшып көрген күним не болар, ол пәрийлердиц жайы, ели узақ болар, үш жүз жыллық жолдур
сениц өмириц оған жетпес, жолда қаларсац, ҳеш киси сеннен маған хабар бермес, мени шермендё
қылмасац, — деп зар-зар жьшады. Әмма, Сәниўар атасыныц нәсийҳатына қулақ қоймай, өз ҳалына
бул бәиитти оқьщы:
— Бир нәсийҳат берсец, әдалат шаҳым,
Кеўилим ҳәр заманда яра талпынар,
Қайтадан шад болсын мыц пара кеўлим,
Талпынып йош урар бийшара кеўлим.
Ж аны-дил қуўанып, сақаўат шаҳы,
Сөзицнен болмасын әўселе кеўлим.
Мени мат етпецлер енди бу йолдан,
Көзимнен кетпесдур ол жаҳаны дилбар,
Ж анымныц апаты, ғашдалық дәркар,

Жүзимди қайтармаспан ол кублагәдан,
Тилермен осалны Қәдир Алладан,
Ҳәрдайым көп йүрер бу ғәрип көцлим.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Ярсыз зиндан болар тахты жаҳаным,
Ҳәсиретицнен күйер бу қәсте жаным,

Әйлесе пырағым гүл йүзли ярым,
Сәниўар айтар ол, мыц пара кеўлим.

Әлқысса, атасы уғлыныц бул сөзин еситип, бес жүз жигитти жанына қосып Зийўаршаны басшы
қылып жиберди ҳәм перзентин узатып жибергеннен кейин жудашьшықган бийтакдт болып улыныц
пырағында атасы бул бәйитти оқыды:
— Бул гүлшан өмиримде гүлбар қазаным сен едиц,
Дәрьяйы шекер-қантым, ылғарым сен едиц,
Ақьш-ҳуўшым, рәҳәтим, перзентжаным сен едиц,
Барғьш балам, бир Аллаға тапсырдым сени.
М ен нешик тақат қылай, ҳижринде жан уғыл,
Жылап қылсам минажатымды, ҳақ қылғай қабыл,
Дайым болсын илаҳым ким мәдеткарым Расул,
Барғьш жаным балам, бир Аллаға тапсырдым сени.
Сен кетерсец башыц алып, әйлеп мени қыямет қарап,
Ҳәсиретинде бул йүреким, болар баўырым кәбап,
Пырақындан енди жылар маған жоқты машақат,
Барғыл жан балам, бир Аллаға тапсырдым сени.
Мен атац Курищда, әжел жоқ аҳыў-апқан әйлесем,
Ҳәр заман ядындаман шаҳы гирибан әйлесем,
Балам деп ҳәр тәрепке зары-гирян әйлесем,
Барғьш балам, бир Аллаға тапсырдым сени.
Әлқысса, атасы бул сөзди тамам қьшғаннан соц улы Сәниўар менен хошласып, жигитлерге
хошамет берип сөзин тамам қылды. Әмма Сәниўар ели-журтына қарап бир бәйит оқыды:
— Мен кетермен ярым излеп,
Досларым, хош қал енди,
Бу ҳәсиретге бағрым дузлап,
Келген жанлар, хош қал енди.
Мәжилисте қолында сазы,
Лапызы бүлбил ҳаўазы,
Мәмдана атлы бәрпазы,
Нәўжуўанлар, хош қал енди.
Бизиц менен ҳәмдам болған,
Дийдарлары пирян болған,

Журтымызда бирге жүрген,
Тахты демлер, хош қал енди.
Атамыз пәләктиц шаҳы,
Беглер, ханлар, хош қал енди,
Ҳақыйқат шарабын ишкен,
Мәжилислерде дурлер шашқан,
Мағрыйпет базарына кушқан,
Яқшы дослар, хош қал енди.
Сәниўар дер, опадарым,
Еситиндер аҳыў-зарым,
Бәрше келген яры-досым,
Меҳрибанлар, хош кал енди.

Әлқысса, Сәниўар әлўидағ қылып, жолға рәўана болды. Нешше күн жол жүрип еди, бир
дәрьяға ушырады. Әмма, қараса, ол дәрьяныц ушы-қыйыры ҳәм шети көринбейди. Сәниўар бес
жүз жигитлери менен Аллаға тәўекел қьшып кемеге минди. Кеме менен алты ай дәрьяда жүрди.
Дәрьяныц бир гирдабына тоқгап қалды. Сәниўар бетин ҳаўаға қаратып, дуўаға қол көтерди, зар-зар,
абы-нәўбәҳәр жыласып, ҳәммелери қолларын көтерди. Ҳазара илаҳы буларға йүзленигг, бир даўъш
келип кемелерге урды. Кемелер суўдыц ишинде пара-пара болып, бес жүз жигит дәрьяға ғарқ болды.
Сәниўар менен Зийўарша бир тахтапарада қалды. Сәниўар бул дүньяныц бийпаян екенлигине бул
минажатты оқыды:
Бүгин маған келди уўайым-қыямат,
— Мен кимге айтайын арзы-ҳалымды,
Бүгин маған ақырзаман болып тур.
Бүгин маған ақырзаман болып тур,
Яратқан пирим бар, есит дадымды,
Жағамды шах урып, жылайман пәрияд,
Бүгин маған ақырзаман болып тур.
Жыласын, бузылсын бул шарқы намат,
Кетти нәўжуўанлар қәўмети шәмшат,
Жаныма қаст етмиш, дәрьяйы апат,
Бүгин маған ақырзаман болып тур.
Буннан қутылмаққа жоқгы саламат,
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Сәниўар, ҳәмдамым күдиретли раҳман,
Мени бу ғамларда қойма сәргардан,

Әўел дем-ди аман, ақыйры ийман,
Бүгин маған ақырзаман болып тур.

Әлқысса, Сәниўар бул минажатты оқып жьшағаннан сон, қудайтаала кецшилик берди. Екеўи
дәрьяныц шетине шықты. Ол кеште анда қонды. Зийўаршаныц аўҳаллары төмен болып, Сәниўар
сорап, Зийўарша жуўап берди:
Сәниўар:
— Сүйикли ҳәмдамым, әдалат ярым,
Мени көп жылатпа, ҳалыц нешикдур,
Рамақ бу нәслим, ишки мәдарым,
Мири дәдем шаныц ҳалыц нешикдур.

Зийўарша:
— М ениц ҳалым болды бетерден-бетер,
Әжелдиц мийнети жанымнан өтер,
Әжел бир айдарҳадур, ақыры жутар,
Ғәниймет бул дәўран екен, бил енди.

Зийўарша:
— Арзымды еситкил, әзиз шаҳым,
Мен сөйлейин, кулақ салып бил енди,
Бул дарға түсиппен, жокты даўасы,
Мен өлермен, сен бул жолда қал енди.

Сәниўар:
— Сәниўар дер, енди бағрым езилди,
Саған ҳақгыц қысыўмети жазылды,
Сениц ушын жаным жәсет үзилди,
Юсуби кәмалым, ҳалыц не болды?

Сәниўар:
— Саған пидә болсын бул шийрин жаным,
Тассадық жаныца руўҳы-рәўаным,
Сенсец тириликте шад-шадыманым,
Меҳрибаным, бул ҳалыца не болды?

Зийўарша:
— Зийўар айтты, жаныма от түсипти,
Келгил, көргил, кеўлимди қанға бояпты,
Жаным шығып, өлер ўақтым жетипти,
Жьшап кетей, жылап, сен хош қал енди.

Әлқысса, Сәниўар Зийўарша менен бул сөзлерди еситип, зар-зар жьшап, бир аҳ урып, жанын
ҳакқа тәслим қылды. Сәниўар Зийўаршаныц басын дизесине алып отырьш, зар-зар жьшап ғәрипликте
бул бәйитти оқыды:
— Ғәриплер жолында ғәриплер киби,
Мийнет шсгип мурадына жете алмай,
Мениц ушын ғәрип өлген Зийўарым,
М ениц ушын ғәрип өлген Зийўарым.
Гүлдек йүзи запырандай сарғайып,
М ениц ушын ғәрип өлген Зийўарым.
Ш ийрин сөзлер менен кеўлимди алып,
Өртенген отларға жанымды салып,
Ҳәсирет билен бул ығбалыц ашылмай,
Сәниўар менен ўәделер қылып,
Бул дүньяныц шарабынан ише алмай,
М ениц ушын ғәрип өлген Зийўарым.
Әлқысса, андын кейин Сәниўар Зийўардыц намазын оқыды, «аҳ» деп дәпин қылды. Әмма,
Сәниўар белине ғайрат кәмарыны бағлап, Кудайтаалаға тәўекел кьшып, тәнҳа жолға рәўана болды.
Нешше күн жол жүргеннен кейин көзине бир бағы-бостан көринди. Андақ мурғызар екен, бағыбейишке усар, бүлбиллер, тотьшар шәккар пешаплар қьшып тур, мийўалары писип турған.Әмма,
Сәниўар бул мурғызарды көрип, иш ки муҳаббаты ғалаба қылып, өзиниц жалғызлығынан бул
пәрийзатты яд қьшып, бул кус ҳәм бүлбиллерге қарап шайда болып, бул бәйитти оқьщы:
— Гүлистанда жүрген тоты,
Кеше-күндиз менде яды,
Хабар бериц, ярым бар ма?
Хабар бериц, ярым бар ма?
Ш әмендеги бүлбил куслар,
Хабар бериц, ярым бар ма?
Сәниўар қалды ҳайранда,
Менде кеўил пәрийшанда,
Ҳаслы оныц пәрийзатты,
Жаным бар ма бул бостанда?
Ҳаслы жүрер Ҳуршид дады,
Хабар бериц, ярым бар ма?
Әлқысса, Сәниўар ол кеше сонда қонды. Түн ярымында көзи уйқыға барып еди, орнынан
шашырап турды. Ерсе, бағдыц ортасыцда бир шынар көринди. Әмма, ол бағ қарацғы еди, бәлки
күндизи кешке усаған еди. Бағдыц ортасында бир дәрья көринди, бир ўақлары ол дәрьядан өш з
гәўҳарды тислеп алып шығып, шасыпаға қойып, өзи отламаға жүрди. Әмма, гәўҳардьщ жақтылығы
он төрт күнлик туўған айдай бағдыц иши жақты болды. Әмма, Сәниўар қорқып, шынардыц үстине
шығып, Қудайтааланыц қүдиретине тамаша қылып, гәўҳардыц шадлығына бул бәйитти оқыды:
— Ғаўўасдек жаныдан кешип, досларым,
Шүкир Алла, ырайлы күнге жетистим,
Сакъшдын қольшан нгараплар ишип,
Қайта бастан шыққан жана жетистим.

Бир жан ушын бу жайларда сарғайып,
Мийнет шегип запырандай сарғайып,
Сурпа Ъолдым дури кумаН акдарьт,
Шүкиралла, Бадақшанға жетистим.
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Бақышлым жулдызы болып көринди,
Үмитим, тилегим енди ашылды,
Муҳаббат шарабы енди ишидци,
Ярым жүрген гүлистанға жетистим.

Сәниўар, өткерме усы дәўранды,
Қолыцнан бермегил бу гәўҳар дүньяны,
Ҳақ миясар етти бул бостанды,
Яқытлы, гәўҳарлы кәнге жетистим.

Әлқысса, Сәниўар ол дарақгьщ үстинде отырып, жапыракдарыны үзип, усы гәўҳардьщ үстине
таслап, жапырақ пенен гәўҳарды көмди. Бир ўақыттан кейин ол өгиз отлағанды қойып, дәрьяға
түсип кетти. Сәниўар қудайтаалаға пгүкирлик қылып дарақган жерге түсип, ол гәўҳарды алып, ўақгы
хошлығына бул бәйитти оқьщы:
— Көрдим бир өгиз, аўзында гәўҳар,
Отламаққа келди бул бир ҳайўан,
Бул мийнет менен, ағарды дәрья омман,
Ол қойды жер үстине бир бөлек гәўҳар.
Әлқысса, Сәниўар өз-өзине айтгы: — Бул қәўетерли жай екен. Бул жерде турып болмас, ашығымды
излейин, — деп, перийзатты яд қылып, жолға рәўана болып, бирнешше биябанға жетги. Қарап көрсе,
бирқанша соналар ушып баратыр еди, Сәниўар соналарға жалбарынып, ашығыма сәлем дегейсец
деп, соналарға қарап бул бәйитти оқьщы:
— Қаратаўдан ушып өткен соналар,
Ҳайрандурман қарап қәдци-бойынан,
Арзы-ҳалым сәўер ярға дегейсец,
Әлбетте ярыма сәлем дегейсец.
Шабыстан шәҳрине барған соналар,
Сәлемимди сәўер ярға дегейсец.
Сәниўарман, қалдым ярдан айырылып,
Қанатларым сынды және қайырылып,
Айланай ярымныц қара көзинен,
Қалып турман бул шөллерде телмирип,
Писте мурын, шийрин-шекер сөзинен,
Сәўер ярға барып сәлем дегейсец.
Әлқысса, Сәниўар бирнеше күн жол жүрип бир шарбақка жетти. Қарап көрсе, барлық жери
зафарандан еди. Сәниўар қыял қылды — «Ашығымды излейин» деп. Ж ай мәниси де екен: бул жай
жадыўлардыц мәканы еди. Сәниўар билмей, қудайтаалаға шүкирлик етип, қәдем урып ол бағдыц
ишине кирди. Ортада бир алтын тақ тур екен. Бул жайға ҳешким келген жоқ еди. Сәниўар көрип
тамаша қылып жүрер еди. Сонда аспан тәрепинен бир ҳаўаз еситилди:
— Ҳа, адам, өзице хабардар бол!
Сәниўар жоқарыға қараўы менен, жадыў Сәниўарға бир уўыс топырақгы басына шашты. Сәниўар
кийик сүўретинде болып қалды. Әмма, Сәниўар зар-зар жылап, аллатааланыц қүдиретине бир бәйит
оқыды:
— Қәдир Алла, сенсец мениц панайым,
Мениндей ҳешкимди ҳайран әйлеме,
Бир әсий қулыцман, көпдур гүнайым,
Рәҳим әйле, қолымды тут, гирян әйлеме.

Мен келермен бул несийбем тартып,
Айралық қанжары бағрымды жыртып,
Ҳешкимди мениндей зары-гирян етпесин,
Ғумшадай рәцкимди қазан әйлеме.

Күннен күнге ҳалым болды зияда,
Ғәрипликтен мен ҳәм болдым пияда,
Ҳешкимди мениндек қылма дүньяда,
Ярым ушын мени ҳайран әйлеме.

Мен қайда барайын енди бас алып,
Кимге дат етейин көксимди жарып,
Ҳешкимниц басына мендей күн салып,
Сәниўардыц ҳалын жаман әйлеме.

Әлқысса, Сәниўар зар-зар жылап жүрип, бир бәргайы имаратқа жетип келди. Есикген кирип
қараса, тақ үстинде бир пәрий қыз отыр еди. Сәниўар ол қызды көрип бул бәйитги оқьщы:
Ашыкдық бул дәрти жанымнан өтер,
— Қамар жүзли, шекер сөзли пәрийзат,
Бул бағры гирянман ғәрип жерлерде.
Шаҳы гирийбаны ғәрип жерлерде,
Кийгениц қырмызы, қәўметиц шәмшат,
Қапапәлек салды қәтерли жолға,
Ҳалы пәрийшаным ғәрип жерлерде.
М ени тапсырдылар сансыз бәлеге,
Минажат әйледим қәдир қудаға,
Ҳешким мендек ярдан жуда болмасын,
Адасқан кәрўанман ғәрип жерлерде.
Яр күйинде жылап ада болмасын,
Бул жерлерде мендек гәда болмасын,
Қуршида ша уғлы, атым Сәниўар,
Шаҳы гирийбаным ғәрип жерлерде.
Бир яр ушын көп әлемдур сынакдар,
Бир жадыў қолыға түшкен бенделер,
Ҳәр күним болып тур бетерден бетер,
Сарғайып қалғаным ғәрип жерлерде, —
Кеше-күндиз жьтлап, аўҳалым өтер,
2&—Қарақалпақ фольклоры
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— Куўанба кеўилим, қуўанба,
Бу дүнья ҳешкимге опа етпеди,
Биреўге кийдирдиц тажы қыражы,
Биреўди ел ишинде гәда әйледин.

Бирнешше ашықдар мурада жетти,
Бирнешшени ярдан жуда әйледиц.
Бул дүньядан өтти нешше дәўранлар,
Қазандыын қутылмас бағы-бостанлар,
Әжелдиц әлгиден беги, султанлар,
Ақыры ҳәсирети қарап әйледи.

Ҳәргиз қуўанба дүнья-малыга,
Ибадат етпегил маўы салыға,
Биреўди жеткерип яр осалыға,
Биреўге мьщ түрли жапа әйледин.

Ашықлар не қылсын ярсыз бул жанды,
Зиндандур көзигә тахты жаҳаны,
Сәниўардек ярньщ дағы хцжридан,
Әлийдек
----- ^ г а с ш қәўметиц
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Бу дүньяда ҳәрким менменлик етги,
Пәлектиц ақыры башыца жетти,
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кеўлимди өзгеге йуз кылма, мени умьпъш қалмағьи

- - - - - ____

Сүмбил киби қара шашын шырмаған.
Аҳыў көзлик Ш абыстаным, хош енди,
Жудалықган баўырларын дағлаған,
Ш ийрин сөзлик сәўер ярым, хош енди.
Мени кетти дейип болма пәрийшан,
Көзлерицнен төкпе жасынды ҳәман’
Болсын қәсте жаным жолында қурбан,
Қамар жүзли лалазарым, хош енди.

Не себепли қара көзиц сүзилди,
Қызыл жүзиц запырандай бузылды,
Жылама дилбарым, баўырым езилди,
Хош қьшықлы опадарым, хош енди.
Сәниўар дер, ўаспьщ опадур ярым,
Пида болсын саған руўхы-рәўаным,
Көзимниц рәўшаны, опадар ярым,
Орта бойлы сәўер ярым, хош енди.
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Р асули ни м ен көрди м ҳүммет бағында
Ә уел ш илтенлердиц бәрини көрдим
Сабалар жанында кәўсар ләбинде
Қолымда пияла, жанымда тур бақып
Ҳәрқаисы йаны кәса қолында
’
Анда қырық қәлендер ғаррыны көрдим.
Расулиниц төрт сәўер ярыны көрдим.
Бир кәса мәй берип қылды мәстана
Төртинши аспанда Расулы Ийса
Алыбан мәй ишип боддым дийўана ’
Назара әйледим, бақтым аспана
Шртинши пәлекте мәсжийт әкси
Ьул_муқамға жеткен жумла әнбия’
Жетти қат аспанныц бәрини көрдим.
Ж әбирәили мәканлы ол жайды көрдим.
Олардыц ишинде тола периште
Бул дүньяны көрдим, жоқдур опасы
Бәнтли йүз адамлар көрдим ҳәриш те
Ғәниимет дәртимниц жоқцур даўасы
Ү и дарақяарды көрдим бейиште
Ҳәзирети Муўсаныц қолда ҳасасы ’
Анда булбиллердиц сазыны көрдим.
Минажат әилейип жүргенин көрдим.
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М әй ишибан, жаным болды ошал күн,
Кеше-күндиз тынбай шығарды түтин,
Ибраҳим халилди күлдирмес ушын,
Нәмәрттин жандырған нарыны көрдим.
Нәсимийдин терисини сойдылар,
Сабан тығып дәрўазаға койдылар,

Басын кесип көшелерге қойдьшар,
Мансурдьщ асылған дарыны көрдим.
Сәниўар дер, тынбай пыған әйлеген,
Ҳақгааладан пана еткинди тилеген,
Ағзын ашып, дүри-сәна әйлеген,
Қуданыц кулыньщ бәрини көрдим.

Әлқысса, Сәниўар мәс еди. Енди қудаға тәўекел қылып жолға рәўана болды. Алпыс күн жол
жүргеннен кейин бир бағ көринди. Ол бағдьщ ишине кирип гүлзарларды тамаша қылып жүрер еди.
Әмма, ол бағ зәщ илердиц жайы еди. Бәнеги зәнгилер көрип Сәниўарды тутып бағлап, патшасыныц
алдығна алып барды. Сәниўар өзин бәнтте көрип, ярыньщ ышқы ядына түсип, бу бәйитти оқыды:
— Ышқы отыға жана-жана,
Гүл жүзим солды, нәйлейин,
Өртенип тур ҳижрине,
Пайманам тодды, нәйлейин.

Өлдим жырақлық күйинде,
Келдим ғәриплик жолында,
Еки көзим яр жолында,
Телмиреп қалдым, нәйлейин.

Қолымнан кетти дәрманым,
Қазан болды гүлистаным,
Жьшасып ярыў-яраным,
Рәхимлер кылды, нәйлейин.

Түсимде көрдим бир пәрий,
М ойныма салды қолларын,
Ш анышты ишке қанжарын,
Ярдыц осалын нәйлейин.

Нелер гездим тағыў-дүзини,
Тапалмадым яр жолыны,
Бул сум пәлектиц гүлини,
Таптырмаса нәйлейин.

Сәниўар дер, бу-дур пурсат,
Билмедим кейин не пурсат,
Бизге бу жазылған қысмет,
Алладан келди, нәйлейин.

Әлқысса, бул сөзлерни айтып болғаннан кейин ол зәцгиниц қызы есиктен кирип келди.
Сәниўарды көрди. Ашыкдық мухаббети қыздыц сийнесине жай болды. Қыз атасына бир кисини
жиберди. Айтты:
— Бул киси бүлбилдей екен, сайрайтуғын екен.
Буған бир алтын қәпес курдырып берди. Сәниўарды қәпеске салып, мәккем бекитти. Кеше-күндиз
өзи менен хәмра етти. Ол қыз көрсе, Сәниўарды қәпес ишинде қапа болып отырар еди. Қыз анда:
— Бул не ҳалдур, алтыннан жасалған қапа болып отырмағыл, енди маған бир сайрап бергил, —
деди. — Я мениц шәўкетиме бир бәнт айтғыл, — деди.
Сәниўар зәцгиниц қызыныц тәрийпин айтып, бу бәйитти оқьщы:
— Тәрийпиц айтайын жумла мәстана,
Қазандай қарадур жүзлериц сениц,
Шамыў дини бирле айтай бу дәстана,
Мерездур, жарадур көзлериц сениц.

Қәддице кийипсец қара липасыц,
Мусырманлар ушын болдыц санасы,
Қолынды узатпа, көпдур ызасы,
Дийиўға уқсайды назларыц сениц.

Ш ашыц арғымакдур, қәддиц минара,
Қулақларыц уқсас шақалы шынара,
Маған бағып көп сөйлеме, бийҳая,
Зәҳәрден ашшьщур сөзлериц сениц.

Сәниўарды уят өлтирди дағьщ,
Ажайы бадамдур бастан аяғыц,
Қарацғы гөрге уқсар көрсем ағызыц,
Зимистанға уқсар жазларыц сениц.

Әлқысса, зәцгилер Сәниўардан бул сөзди еситип, қол-аяғыны мәккем байлап, қәпеске салып
қойды. Сәниўар өзин бул ҳалда көрип, белини мәккем байлап бу бәйитти оқьщы:
— Мен нәйлейин, н әзи к қолым байланды,
Яр жүзини көрмес болдым, нәйлейин,
Бу зәцгилер өлтирмекке қас болды,
Яр жамалын көрмес болдым, нәйлейин.

Жудалықган мениц бағрым езилди,
Пешанама сум қысметлер жазылды,
Енди билдим, жан жәсеттен үзилди,
Яр жамалын көрмес болдым, нәйлейин.

Кдпапәлек ақ уў қосты асыма,
Таўсылмас саўдалар түсти басыма,
Ҳеш рәҳим етпес қанлы яшьгма,
Яр жамалын көрмес болдым, нәйлейин.

Сәниўардьщ пири, я Шаҳымардан,
Зәцгилер қолында қалдым мен ҳайран,
Раҳим әйле, қолым тут, қойма сәргардан,
Яр жамалын көрмес болдым, нәйлейин.

Әлқысса, Сәниўар бул минажатты оқып

нан кейин, ғайыптан бир қол пайда болды.
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Қәпеси менен көтерип, бир биябанға таслады. Сәниўар қәпести жыртып, қәпестен шьиып қулайтааляғя
тәуекел қылып, жолға рәўана болды. Үш кеше-күндиз жол жүрип бир ш е ц г е ^ и ^ м м Т ә м Г оя
жыланньщ мәнзил жаиы екеи- Бәнеги шецгел ишинен жол жүрип баратыр еди рудаполаи
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Бир бәледен қашып едим, жүз мьщ бәлеге ушырадым,
д ә р заман мыц бәле бирлә жанаға ушырадым,
Қан жутып қарлуқзада, дәрди бийдаўаға ушырадым,
Қашайын, әй дослар, рудаполарға ушырадым.
Шум пәлекниц гәрдиши ҳәргиз мени ,
Қәсте кеўлимди бәлайы-ғамнан азат етпеди,
Иер түштим, ярыў-иним мени ҳеш шад етпеди,
Мен киби ҳешким сени бу тәрки нашад етпеди.
Мен ғәрип жалғызлығымда рудаполарға ушырадым,
Бу мениц ҳалымны көрсе бар ма, жаман жылар маған
Дад етейин, бийгина ҳәм ашына жылар маған,
Аҳыў-наласыны көрип, шаҳыў, гәда жылар маған.
Рәҳим етип ҳаслымға ким берсе не жылар маған,
Бу бәлеге жетпеспеди, рудаполарға ушырадым,
Иа, Қудая, әйлегил ғамдин Сәниўарды ийба,
Ҳеш мусылман болмасын ғамға мениндек муптала.
Болмасдур пана ишире гириптару бәла,
Лутпы етти, я Қызыр пайғамбар, кәрам әйлец раба,
Н әйлейин мен дослар, мен рудапоға ушырадым.
К° ЛЫҒа
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— Жылысагөр рудаполалар, болды ақырзаман саған,
Көп ян барса сүт әйлемес, енди ақырзаман саған,
Мойнынды кесермен бул саат, салып қыямет саған,
Пикир қылмышым не ҳәжет, енди ақырзаман саған.
Сенин башынны кесермен, шийрин жаньщны аларман,
Тәнлеринды қылып пара, көргизермен нышан саған,
Сәниўар, дослар өлмесин, рақыплар ҳәргиз қалмасын,
Ҳақ таалаға руўзы әйлесин, жәҳаннам мәкандур саған.
дара^асы п^кой™
СәНИўар ОЛ шенгелде РУДаполарды өлтирип тамам қылып, бир нешшесин
™
Қоиды. Оннан сон пикир қылды-ки, бул жерден кетпесем болмас деп тәўекел кылып
жолға рәуана болды. Жети күн жол жүргеннен кейин бир таў көринди. Ол таўдьщ үстине баоса бип
ғар бар екен. Ол ғарға кирип жатты. Әмма, ҳәр күн түс мәҳәлинде суймурық ол ғардьщ аўзына конып^
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— Қүдирет пенен әлемди жаратқан яббар.
Ибраҳим халилге әйледин китап,
Ҳеш бендеющ бахтым жаман әйлеме,
«Қурбан қыл улынды» деди ол ўақып,
Қүдирет пенен мени қьщцын пәрийшан,
Исмайыл дәртинен сийнелер кәбап,
Рәббим әйле, қолым тут, гирян әйлеме.
М ениндей дийдасын гирян әйлеме.
Жыламақган көз яшларым қан болды,
Бағрым қаным суў болыбан езилди,
Яқып пайғамбар деп Юсубим қалды,
Мениндек дийдасын гирян әйлеме.

Бул жолда өттилер Юсуби қайқан,
Зылийха ҳижринен жьшады шәндан,
Әлемди жаратқан күдирети раҳман,
М ениндек ҳешкимди ҳайран әйлеме.
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Ләйли билән Мәжнүн ашығы жәўлан,
Бул пәний дүньядан өттилер гирян,

Ҳеш адам уғлына, қүдиретли раҳман,
Сәниўар ашыкдек ҳайран әйлеме.

Әлқысса, бул сөзлерди айтқаннан соц айггыким, баяғы ол кус ғарға қайта қонды. Сәниўар
Суймурықгьщ тәниге қарап, өз ҳалына жылап, бу бәйитти оқыды:
Шекерден мазалы бир айтқан сөзи,
— Тахт үстинде жатып едим бир кеше,
Менға бир ғумшалық жанан көринди.
Түсимде бир турпа йағы таш көрдим,
Тәрийпин айтайын бирнешше оныц,
Бир әжеп көринди сүўрети дилбар,
Хусни нуры мақытабан көринди.
Қолы тарқаналы, ҳүсни минәўар,
Сөйлегенде шийрин тиллери шәкар,
Қашлары ҳимайдур, көзлери мәстан,
Шунда сәршәмелик жанан көринди.
Көрген адам болар ҳүснине ҳайран,
Ол салды басыма таўсылмас ҳижран,
Сәниўар дер, бу-дур аҳыў-аўҳалым,
Маған бир дәўлетли султан көринди.
Кеше-күндиз бу-дур пикири-қыялым,
Нәзеримнен кетпес көзлери залым,
Пәрийдур, кийгени ийни қырмызы,
Сондай бир пейиши дәўран көринди.
Аты Гулдур, шаҳы Пурханныц қызы,
Әлқысса, Сәниўар бу аўҳаллар менен зар-зар жьшады. Суймурыққа жалынып, өз аўҳалларын
баян кылып бу бәйитти оқыды:
Ҳәзирети Қызыр Ильяс, Ғаўыс пайғамбар,
— Сулайман суймурығым нышаны қубан,
Хызметинде болсын олар ҳәм ша ықырар,
Ҳәмийше дәўлетиц бәркдрар болсын,
Әбиўбәкир, Омар, Османы, Ҳайдар,
Саған бир нешше жыл болсын бу дәўран,
Мәдаткарыц сениц Ш әрияр болсын.
Әламда кәмалыц бирубар болсын.
М әнзилгәйыц болсын мешити Ақса,
Төртинши пәлекте Ҳәзирети Ийса,
Ашықлар сәрдары Юсуп-Зьшийха,
Олар келип саған мәдеткер болсын.

Тәциримниц ҳәбиби Ахмети, Мухтар,
Душпанларыц келип саған яр болсын,
Атым Сәниўардур, мен бир пақырман,
Нешше жылдур ғам қолында әсирмен,
Басыцнан үргилай саған дермен,
Саған бул сөзлерим итибар болсын.

Әлкысса, суймурық бул сөзлерди еситкеннен кейин рейими келип:
— Ондай болса, сөзиц макул. Сен енди шикар қьшғьш. Жолда азық-аўқат керек болур, кийиклерди
тулыплап сойып, суў салурмыз, бағзысына гөш салурмыз, — деди. Сәниўар: «хош болғай», деп
шикар қылып, нешше кийиклерди тулыплап сойып, ьщысларға суў толтырып, аўызларына гөш
салып, тецлеп бир жағына гөш, бир жағына суў қойды. Өзи ортасына минип, аллаға тәўекел қьшып
отырды. Ол күни пәрўаз етип жолға рәўана болды. Бирнешше отлар жанып турған таўлардан өтги.
Сәниўар қьгял қылды. «Суймурық ушырамаса жетиўим мәҳал екен» деди. Суймурық оцға қараса суў
берип, шепке караса гөш берер еди. Усыныц менен қырық күн тамам жол жүрип Шабыстан шәҳри
көринди. Шәҳәрге жақын жерге апарып түсирип айтты:
— Сәниўар, маған бул шәҳәрге кирмекке жол жоқ, — деди.
Суймурық Сәниўардан руқсат алып кейнине қайтты. Енди Сәниўар жалғыз жүрип шәҳәрге
кирди. Көрсе, тамамы дәўлер уйқьща екен. Дәўлердиц арасынан өтип, пәрийзаттыц ордасыға кирди.
Көрсе, машығы тахтыц үстинде уйқылап жатыр. Ашығын көрип, жаныға ләрзе түсип, жамалыға
нәзер қьшып, зар-зар абы-нәўбәҳәр жьшап бир бәйит оқьщы:
Бир пәрийдур ҳусни ҳүри мысалы,
— Мәжнүн болып гүлистанда гәшт әилеп,
Аҳыў көзлик сәўер ярға жетиппен.
ТТТүкир Алла, бул саўдаға жетиппен,
Бир Ләйлиниц ҳәсиретинде қан жылап,
Бирисидур мәлак, бири гүлистан,
Ғумшалық бостанлық жайға жетиппен.
Гүли жәннетдур, ҳүр ила ғулман,
Ешкилик ҳайўанлы гүлшанлы бостан,
Зимистан қасында болып тур жазы,
Турпатлы әйне бу сәнаға жетиппен.
Бәҳәрим келип тур кемиссиз жазы,
Бәршеси қойыпдур жүзин намаза,
Тахт үстинде жатыпты әжайып дилбар,
Бир қызыллық тамашаға жетиппен.
Зүлпине байлаптур бийбаҳа гәўҳар,
Шаҳы Қуршида уғлы, атым Сәниўар,
Ақьшы менен лал етип ақыр қыялы,
Бир әжайып Шабыстанға жетиппен.
Шекерден шийриндур ләбиниц балы,
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Әмма, саатыдан кейин пәрилер оянысып, ҳәзир болып, деди:
— Бүгин кимнин басына әжел жетти екен. Қылышымыз барадур, — деп ҳәзир боддылар. Сәниўар
оир үиге кирип шөгип жатып қалды. М ийнетинен қутыла алмағанлығы ушын бул бәйитги оқыды:
— Ғамнан кутылмаған мийнетли басым.
Бир кыя бақышы дәрди яқана,
Күнде жүз ҳижиранға толды, нәйлейин.
Ақылымны лал етип алды, нәйлейин.
Опасы жоқ шум пәлектиц гәрдиши,
Таўсылмас саўдаға салды, нәйлейин.
Басыма ҳәр заман түсер саўдалар,
Зулпыға байлапдур бийбаҳа гәўҳар,
Бағман болып гүллеринди термедим,
Көзлеримнен ағар қанлы жас дерлер,
Бүлбүл болып гүл шақаға қонбадым,
Ғарқ әйлеп жәҳәнди алды, нәйлейин.
Ярға жетип шекер ләбин сормадым,
Кеўлимде әрманым қалды, нәйлейин.
Сәниўар дерлер мениц атымды,
Шум пәлек бермеди кеўли шадымды,
Яқшылық иследим жүрдим ҳәр яна,
Ҳеш анламас кимге қьшай дадымды,
Ҳәмме саўда ислерим болды зыяна,
Жақсы кеўлим жаман болды, нәйлейин
Әлқысса, мәликайы Гүл перийзат ояны п, бул хабарды ацлап, бир хызметкерди жиберип
жасырынып жатқан Сәниўарды алдырып келип қарап көрсе, өзиниц излеген яры турар. Гул
Оәниўардыц аяғына жығьшып зар-зар жьшап, бул бәйитти оқыды:
— Хош келипсиз сәўер ярым,
Қутлы болсын мәкан сизге,
Түшимде көрген дилбарым,
Садаға болсын бул жан сизге.

Ашқьш сийнемниц бәнтин,
Кетти әрманым мениц.
Сенсец дәртимниц дәрманы,
Бул тақ кеўлимниц әрманы,
Жолында бул ш ийрин жаным,
Мен әйледим курбан сизге.

Ҳижринде тынбай жыладым,
Кейин баўырым қанға түстим,
Жүрип нышаныц изледим,
Табалмадым нышан сизге.

Бир кеўлим сениц дәстинде,
Болмасын рақыплар қастында,
Та өлгенше ҳәм ўаспында,
Болайын курбаныц сизге.

Тәрк әйлейин дүнья-малым,
Өпкил ләбимниц палын,

Әлқысса, мәлиике бул сөзлерин айтып, ордасын әресте қылдырып, бул еки дилбар бир-бирине
яип^СЬ1Л б0ЛДЫ- Ҳәрким аи1ЫҚ жолыға бел бағласа мурадына жетер децдур. Әмма, Сәниўар мундай
сорады
РеТГС ° ТЫрЬШ кеуиллеринде бир кун <<аҳ>> тартты. М әлийкениц кеўли бузылып, Сәниўардан
— Жаным, меннен бөтен машығыц бар ма?
бәйитти ощадыЎаР °Л ХӘМ ЖЫЛаЙ баслады- Әмма’ Сәниўар перийзатқа кеўлин билдирмек ушын бу
— Нәгаҳан дедим мәсти-мәстана,
Ш әшме жәдиугерим ядыма тусти,
Ҳү ни-жамалына болып пәрўана,
Зорепшан кеуилим ядыма түсти.

Мен саған ашыкдық лашыны урдым
Нешше жыллар жьшап ҳижрицце жүрдим
Айдай жамалыцныц тәмини көрдим
Ләблериц қаллары ядыма түсти.

Нәгаҳан көриппен Гүлдиц қашында,
Сәрўи қыраманым көрдим шәменде,
Қол салыппан келдиц гүлдиц ишинде,
Қәдди бир кәмальщ ядыма түсти.

Қуршида шаньщ улы, атым Сәниўар,
Сен яр ушын қәсте жаным муккадар,
Қәтиремнен шықпас жақсы ҳәмдамлар,
Мусаппа беглерим ядыма түсти.

Әлқысса мәлиике бул сөзлерди ацлап, перийзаттьщ кеўили тасқын болып, бир-биреўине ҳәмир
қылдьшар. Енди М әлиике алтыннан тахт дүзетип, бул еки дилбар тахт үстинде отырды Мәлийке
ели-журты менен хошласып, Сәниўардиц журтына кетпекши болды. Дәўлерге «тахты көтерин» деп
ҳәмир қылды. Дәулер асман барабары көтерип, шөл-саҳраға қарай рәўана болды. Жолда Мири
нәҳәнғырдыц жаиына жетип келгенде Сәниўар Мәлийкеге келип ҳалыны айггы, ҳәм бир сөз деди:
— Н әзиқ дилбар, арзы ҳалым айтаман,
Ш арықтьщ көркини жала әйледи,
Биреуге киидирип тажы-тахтыны,
Биреуди ел ишивде гәда әйледи.

Биреўге жеткерип бу қәдди кулпет
Биреўдиц бахтыны қара әйледи,
И ниси ерди жақсы ағадын
Ҳәсирет билен өтги пәни дүньядан.
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Қызларын айырып мөмин анадан,
Атаны улыдан жуда әйледи,
Жайылып ҳәр заман сәмий әйледи,
П әлек меҳри менен рахман әйледи.

Ҳәзирети Даўыттыц улы Сулайман,
Билқасныц ҳижиринда жылады шәндан,
Яқып улы ушын дийдасы гириян,
Юсупти Зьшийхадан жуда әйледи.

Бир қысым топырақган адам жаратты,
Жүз жигирма төрт мыц пайғамбар өтти,
Расули билен Сыдық әламдын өтти,
Омардыц орныға Ийша әйледи.

Ҳәзирети Расулиниц улы Ибрайым,
Жамалына муш ердилер ҳәрдайым,
Әмир етти, жанын алды қудайым,
Сүйикли перзенттен жуда әйледи.

Биреўге иширди ләли көп шарап,
Биреўдиц бағрыны бир яныў кәбап,
Биреўдиц кеўлини әйледи сайран,
Яр ушын кеўлини қарап әйледи.

Биреўди әйледи ўасьшы дәўлет,
Бирнешшеге берди дәрт ила мийнет,
Бирнешше қылыплар айшы-әширет,
Бирнешшени ярдан жуда әйледи.

Ашық Зуҳра билен Ш ийрин-Фархад,
Бул пәний дүньядан өттилер нашад,
Пәлектиц алдында дад әйле пәрияд,
Ҳәр кимге бир түрли жапа әйледи.

Сениц ышқыц менен қылды дийўана,
Ғамыцнан бас алып кеттим ҳәр яна,
Шыдамай жолында жүрдим гиряна,
Бес жүз жигит маған ҳәмире әйледи.

Ләйли менен Мәжнүн ашығы шайда,
Булардыц башыға түсти мыц ғаўға,
Бул дүнья қылмады ҳешкимге опа,
Ақыры жумласын пана әйледи.

Сенсен Сәниўардыц опалық яры,
Пида болсын саған руўҳы рәўаным,
Муқтасер әйледим ошбу сөзлерди,
Паный дүнья кимге опа әйледи.

Әлқысса, пәрийзат Сәниўардыц бу сөзини андап, кеўлине мақул етип қыял қылды. Бул жерде
бир нәрсеси бар, деп жылап отырды. Әмма, Сәниўар перийзаттыц кеўлин алып бул бәйитти оқыды:
- Қамар шекер сөзлик дилбарым,
Сенден өзге сәўер ярым жоқ мениц,
Таза гүлистанда маҳыў әнбарым,
Ҳәсиретинде ҳеш қарарым жоқ мениц.

Бир заман көрмесем жоқдур қарарым.
М ениц тажысарым, руўҳы-рәўаным,
Сеннен өзге лалазарым ж оқ енди.

Сәниўардыц яры, гүл жүзли дилбар,
Саған пидә болсын хүри пәрийлер.
Ышқында болыппан мысал қәлендер,
Сеннен өзге гүл йүзлерим ж оқ мениц.
Әлқысса, Сәниўардиц бул сөзин андап, перийзаттыц кеўли тәскин тапты. Енди Сәниўар Мири
нәҳәнғырдыц қьшған опалығыны бир-бир баян қылды. Оннан кейин ол қызды аддырып келип, бу
еки дилбар тахты үстинде отырды. Енди Сәниўар бул еки дилбардыц шәни-шәўкетине бул бәйитти
оқьщы:
М ениц кеўлим сени көрсе болар шад,
Жамалыц ышқында болады азат,
Саған пидә болсын бу шийрин жаным,

— Еки дилбар тахт үстинде отырар,
Түри оныц бир дәўлетли имая,
Еки ярны бир миясар әйлейин,
Бири күндур, бири жаҳан ай киби.
„
_
Бириниц басында мурасса тажы,
Бириниц үстинде көркем қыражы,

Мен болыппан бул екиниц мүтәжи,
Асман әйлеп мени салды китаба.
Сәниўардыц Гул пәрийзат яры бар,
Уқсайман бир бүлбили шайдасы бар.
1
^

Әлқысса, андын соц бу сөзлер менен жолға рәўана бодды. Нешше күн жол жүрип дос-яранларыныц
ғарқ болған дәрьясыға жетти. Ол дәрьяныц алдына шатыр бәрганы тикти. Непппе күн ол жерде
айшы-иширетке майыл болды. Әмма, Сәниўар қыял қылдыки. атасыға бир адам буйырды, «барып
атама мениц хабарымды йеткизесец» деп жиберди. Ол киси барып атасына хабар берди.
Әлқысса, патша улыныц хабарын еситип, тажы-кәмарын сүйинпшге берип, кудайтаалаға пгүкир
сәна келтирип, зар-зар жьшап, мурадына жеткенине бу бәйитти оқьщы:
— Шүкирилла, ҳақ дәргайында мақсудым ҳасыл болды,
Бизден кеткен дәўлет қушы қайта нәзил болды,
Көтерилди ҳижирим шабы, тапылды кеўлим матлубы,
Ш ықты бахтымныц көби, жанды бири қабыл болды.
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Ешитинлер аҳыў-зарым, хош болынлар досты-ярым,
Рақыпларым ҳәсирет шекип дәлил болды,
Келди бирнешше дәўлеткус қонып қәўми-қарындас,
Бүлбүл болур кеўил хошы бүгин шандан мәйил болды.
Жолында мен интизарыц, ҳижиранында бул қарарым
Куршида айтар, булдур зарым гүл жүзикли зәҳир болды.
Әлқысса, Куршида шәўки-шикары менен бес күнлик жолдан улыныц алдына шыкты Улы

төмин 6ерди' Әмма’ Сэниўар ™
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ҳалск б а д ^ д е д и " НеШИК Карарман? М енин мснен шыкгл1<«Ранларым бу дәрьяға ғарк болып
Атасы айтты:
~ Көп заР Қылма, кудайтаалладан сорасац, берур, — деди.
Әлқысса, Сәниўар жүзини ҳақыйқый нқдәлетке сорап минажат қылды. «Мени бенлеттеп™^
кылаып1Қ?яамяӨРСеН,“ҒаРҚк б°ЛҒаН яранларымды сағыў-саламат қайтарып берсен», деп бу минажатгы
қылып, тамамы паиғамбарлардыц атларын атап, бул ғәззелди оқыды:
У
— Қәдир Алла, сенсец мениц панайым,
Мүшкилим ацсат ет, қойма бу зара,
Бир әсий кулыцман, көпдур гүнайым,
Мүшкилим ацсат ет, қойма бу зара.
Бир исмициз сениц ҳәзирети Сама,
Адам жайда болды сансыз мыц ўәлий,
Ибрайым, Исмайыл, Яҳия, Нәбий,
Мүшкилим ацсат ет, қойма бу зара.

Пайғамбар Ибрайым халил Раҳман,
Мүшкилим ацсат ет, қойма бу зара.
Әбиўбәкир, Омар әламға сәрдар,
Расули дослары Османы Ҳайдар,
Бийбипатма Ҳайдары карар,
Мүшкилим ацсат ет, қойма бу зара.

Ҳасан бирлә Ҳусан шаҳиды әлам,
Сениц дәргайында болды мүкаррам,
Кәбаныц сүтини ...,
Сәниўарға раҳым ет баққы кәттам,
Налышымнан титирер бу жети қат аспан.
Мүшкилим
ацсан ет, қойма обу
зара.
А
ў дара.
олқысса, Сәниўардыц бул қылған минажаты қудай тааланыц дәргайында қабыл боллы Хозипе™
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=
затларын ез шеҳәрине мирет етги. Ал, қысқасы үнГжүз ж ь ^ ы қ жоады н е р и ^ е р «
күвде өтип, Ш ын шәҳәрине киргизди. Булар ҳәммеси саў-саламат шәҳәрге кирип ата-анасы
ән, ярыу-жоралары билән көрисип, мүбәрекбадлық қылып, қырық күн той-тамашалар кыллы
ниуардыц оц қолыға Гүл пәрийзатгы, шеп қолыға Мири нәҳәнғырды неке қыйып алды Оннан
кеиин уақтыхошлықта патша өз мурадына жетги.
^
Н
Усыныц менен Сәниўар қыссасы тамам болды.
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Дәстанлардағы гейпара сөзлерге түсиниклер
«Едиге» дәстаны
ағыр журт — толы ж урт
айбалта — балтаныц ж узи ярым ай т уриндеги,

кәдик — қәўип
кәпарат — гунаны ж уўы ў, гунаны ж уўы ў ушын

еки угиы иймек, дәст еси узы н бир тури
(ж аўы нгерлик қурал)
аққула — қырманнан берилет уғы н ырым
ақша жүзли — а қ ж узли
аламан — халайы қ
аланыйы отаў — улкен, көрикли от аў
арыс — арбаныц ат қ о са т уғы н а ға ш ы
аталық — хан л ы қ т ағы лаўазы м ийеси
ат қатырыў — ат ты ш аршатыў, м айы ры ў
ашақ — алш ақ, төмен
әшкара болыў — ж әрия болыў
байбәтше — бай баласы
бәддуўа — қ а р ғы с , т ерис дуўа
бәргаҳ — хан ордасы, сарайы
бнймәлел — зәлелсиз, аўырсынбай, т артынбай
буўыршын ат — ж ас, кушли ат
гәрдиш — т әғд и р , қысмет, пешана
ғайра — безек, н а ғы с
ғайры — ж ат , бийтаныс
ғаўға — даў, уры с-ж әнж ел
ғаўдан — көкш өп, м айса
ғубба — гум без (б/ж : қуст ыц т ом ағасы
мәнисинде)
ғулам — бала хы змет кер, қул
дады жетпеў — куш и ж ет пеў
дақыл етиў — сөз айт ыў, ҳәзиллесиў
далбай — қусларды қ о л ға уйрет иў, ш ақырыў
ушын а рн ал ған тулып
датқажай — ары з сорайт уғы н ж ай
датқашы — ары з етиўши
дәндан — пил суйеги
дәргаҳ — хан ордасы, сарайы
дийўанбеги — хан сарайында кецсе ж умысларын
басқарыўш ы
Едил — дәрьяныц ат ы, орысша — Волга
Ерен — кәмбил пир, ға й б а н а қоллаўшы
Ерик — ханныц қо р ған ы
Жайық — дәрьяныц ат ы, орысша — Урал
жалаў — т уў, байрақ
жандар — тири ж ан, ж әниўар
желек — келиншеклер басына ж ам ы лат уғы н
орамал
Жылқышы ата — жылқыныц пири
заманасын қуўырыў — зәрресин алыў
заўал — апатшылық, қ а й ғы
зәртеқ-зәбертец — ж удә т ез, ш аққан

берилет уғы н садақа
кебеже — а ға ш санды қ
кепше — белдиц киш кене тури
көнек — т ери ыдыс
күстанат — ж аманат , куст аны
қалас болыў — қут ы лы ў
қәтиржам — қай ғы сы з, тыныш
қыраж — алым, салық
қолүз — п а й ға зы , сыйигық
лаш — өли дене
лалаў — қы йғы ры сқан даўы с
мажазый — уллы дәреж ели
мац-мац — талтац
мәремик — периште
мәдар — куш -қуўат
мәлле — сары шапан
мәрдикар — т алапкер, кунликши
мүстажап — қабыл болыў деген мәниде
мүрипат — муриўбет , ҳурм ет -иззет
мүритей — б/ж : қараўы л, сақшы
мысқал — ески аўырлық өлшем бирлиги (4 ,2 6 гр)
пәрец — европалы
пеш — уст кийимниц ет еги, ш алғайы
пинҳам — ж асырын
пырақ — әпсанаўы й уш қы р ат
садақ — сарыж ай
саўмал — ж аца са ўы л ға н қымыз
сәрўан — туйекеш
сона — уйрект иц қоразы
тәқәббил — уқ са с, м егзес
тассадық — садақа, қ уд а ж олына қайы р ет иў
тәрк етиў — ў а з кеш иў, бас т арт ы ў, таслап
кет иў
ўажып — орынланыўы м әж бурий ўазы йпа,
миннет
хош мулаққет — хош мулайым
шаншыўлатыў — арқасы нда аязы болыў
шапқат етиў (найзаға) — найза уш ы на илдириў
шапшақ — т ери ыдыс
шарайна — төрт бөлек темирди бириктирип
ж а-салат уғы н , саўыт устинен көкирек ҳәм
ж елкеге т а ғы л а т уғы н қ о р ға ў масламасы
шаят — итимал, бәлким, м әгәр
шекиў — илдириў, қыст ырыў
шәндан — сонша
шүрегөй — дилўар, шешен

«Мәспатша» дәстаны
арбаў — алдаст ы ры ў
арбашы — б/ж : а р б а ға ж егилет уғы н ат
аспа — асы ў, белес

ашамай ер — еки қасыныц усы айқастырылын
исленген, аш ақ ер
әзел — б /ж : т әғд и р
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әшия — буйым, зат
байқас етиў — бай қаў
баўәр қылыў — исениў
бәржайлаў — орынлаў, пит кериў
беглербеги — хан лы қт ағы ҳәкимш илик ат ақ
ҳәм лаўазы м ; ўәлаят ҳәм үлкен қалалардыц
ҳәкими
бийдайық — ж ыртқыш қуст ы ц бир түри
буйым салыў — б/ж : сораў, ж әрдем сораў
гүла — қәлендерлер ки йет уғы н төбеси сүйир
қалпақ
ғайрыресим — өзгеше, өзге ж уртлы
ғарғалық — қаланыц сыртқы дийўалыныц ец
бийик үстиндеги оқж ай ат ат уғы н жер
ғаў — 1. қарсылық, тосқынлық. 2. ж үдә үлкен,
бийик
дәрбәдер — сарсац-сергиздан, гезенде
дүзеў — б/ж : т ағы нш ақ
дүпен — мылтық
жапан — б/ж : далацаық, шөлистан
жапсар — қа р а үйдиц оц ям аса шеп қапталы
жараған — қут ы рған
жәнде — дәрўиш ҳәм қәлендерлердиц ж ам аўж ам аў үст кийими
жәҳил — надан, ақылсыз
жөргек — нәрестени астьта т өсейт уғы н
кишкене ж аялық
жут — от -ж ем ж оқлы ғы себепли маллардыц
ашлықтан ға л а б а набыт болыўы
зулхандер — б/ж : қылыш
иттипақ — б/ж : м ақул, келисим
көнек — бийе саўы ў уш ыр арн алған тери ыдыс
күшиген — ж ыртқыш қус
қақ — т ақы р ж ерде ж ы йналған ж аўын-шашын
суўы
қаста — қәст е (б/ж : қапа)
қаўыз — ишине көбинесе тары кепеги салы нған
бесик төсеги
қәдди-бәст — қәдди-қәўм ет
қәсем — ант, ўә д е
қосақ — қост ар, зайып, ж упты
қурмаў — қорш аў
қусбеги — хан сарайында бас ўәзи р яки ҳуқы қы
ўәзи р ге тец болған ири әмелдар
қуслаў — қус салыў
қушнаш — палкер, тәўип
қызыл — б/ж : алтын, тилла
қыстақ — қы ст аў
ләбиз — ўәд е, ықырар
мар — жылан
мәдде қурыў — базар ҳәм көш е-гөйде адам т оплап, диний мазм унда ў а з, пәнди-нәсият лар айт ы ў
мәлимсиз — белгисиз, биймәлим
мәскан —м әкан
мәўрит — ўақы т , пайыт, мүддет
мехтер — хан сарайы ндағы ж оқары лаўазымлы

адам , сыртқы ислерге ж уўапкер
мүрәжәт салыў — биреўге соранып, илтимас
қылып сөз айт ыў
мой — жүн
мустажап — қабыл
мүдәрис — м уғалли м
наныў — инаныў
нан сындырысыў — неке тойы қәделериниц бири:
қы з т әрепи саўшы ж иберген т әрепке өзлериниц
ы разы лы ғы н бергеннен соц, усы ыразылық белгиси
сыпатында нан сындырылыўы
нөзеркәрда — сыйқыршы, порхан
паны дүнья — өткинши дүнъя
паррал — шоқмар
парталға алыў — ж ет екке, қосақ қа алыў
паттақ қус — шырайлы пәрли қус
пилте — орам, келеп, жип. б/ж : жицишке, нәзик
питисиў — келисиў
пушты панаҳ — ец исенимли қорғаўш ы , қәўендер
пырақ — әпсанаўый уш ар ат , т улпар
раўа кориў — мүнәсип көриў
рец-үрейи — түр-пеш енасы
сақаллас — б/ж : тецлес, қурдас
сарпай — кийим менен берилген сыйлық
сарсық — б/ж : қапалы қ, айралық
сағы-саҳадат — саў-салам ат
сәркарда — ләш кербасы
сүлицгир — ары қ
сүрдеў — б а ғд а р
сыбай (сыбайлас) — қат ар, қоцсылас, иргелес
сыран — б/ж : оғы ры ыссы, сарат ан
сырқыя — сум, ж алат ай
сыяқ — бет -әлпет
тайлық — ат пенен т ай байраққа қосы лғанда
т а й ға берилет уғы н ж ециллик (киши қаш ықлық)
тақымкеш — б/ж : ш абадноз
талай — бахыт, т әғд и р
таўап қылыў — б/ж : сүйиў
таўдыц қары — т аў түсерлиги, ж анбаўыры
телезиў — қап а болыў
тилла жам — шарап ишиўге арн алған алтын кесе
түлек — б/ж : ҳайўан
бир түмен — он мыц
түнек түсли — қара түсли, қ а б а ғы қат ыўлы
улапа — қәде, сыйлық, үлес
найза уцғысы — найзаныц ушыныц сап
орнат ы лған тесиги
уша — мүше (мойынныц арқа т әрепи)
үлек — бир өркешли еркек түйе
хақандоз — гүрекш е (совок)
ҳалқа — б/ж : қур, жыйын
ҳийлепаз — ҳийлекер
шал шекпен — жүннен т оқы лған қалыц кийим
шатыў — байлаў
шәдде — т епки, соққы
шәпәәт етиў — ж әрдемлесиў, қоллап-қуўат лаў
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шәўкер (ат) — ал а-ала, қара мецлери бар жылқы
шейин — дейин
шер-татаў — м уц -қ а й ғы

шоқлық — жылқы жалыныц ы йы ғы менен
т ут асқан жери
шубҳалы ас
б/ж . ҳарам, мийнет сиз ас
шуўал — қап

«Ғәрип ашық» дәстаны
аб — суў (б/ж : көз ж асы)
ағуў — уў, зәхәр
алийҳиммет — сақаўат лы , ҳеш кимнен
ж әрдемин аям айт уғы н
аҳуў — кийик
ашупта — сүйип қ а л ға н , шайда, ашық
әбришим — ж ипек
әбрүў — қас (әбруўси кәм ан)
әзмайыш — сынаў, билиў мақсет индеги ҳәрекет
әндәлиб — булбил
әпған — дад-пәряд, зар
диләпкар — ғ а м шегип кеўли б узы л ған ,
қай ғы лы , муцлы
әрз — ж ер шары
әрмәни — армянин
әрре (арра) — ж а р ғы , пышқы
әҳди мәжазый — ж ал ған , қыялый ўә д е
баққал — а зы қ -а ўқ а т , м айда буйымлар сатыўшы
баҳаққы — қуда ҳаққы
бәднам — ж аман ис пенен ат ш ы ға р ға н ,
ж аман-ат лы болған
бәззаз — гезлеме сатыўшы
бәшәр — инсан, адам, адамзат
бийдад — қәҳәр, ғә зе п
бийсар болыў — тынышсызланыў, бийт ақат
болыў
\ \
бийшумар — есап-сансы з, ж удә көп
бойлә — булай, бундай, буйтип
гәнж — ғәзи й н е, байлық
гәрд — ш ац-т озац, кир
гәшт етиў — сейил ет иў
ғамгүзар — мийирбан, ғам х о р
ғамзе (ғамза) — ж илўа, наз
ғәзебнақ — ғәзеп ли , қәҳәрли
ғубар — ш ац-т озац, кир
ғул — айыпкердиц мойнына, аяқларына
кийгизиле-т уғы н ж азалаў әсбабы, кисен
ғышт — гербиш
дағы-пурқат — ҳәсирет ли айралық
дақыл болыў — келиў, т аяр болыў
дамад — куйеў
дәм (дем) — ўақы т , дәўир
дәстар — сәлле
дәстгир — м әдет кер, ж әрдемши
дәҳән (даҳан) — аўы з
дем урыў — айт ыў, сөйлеў
дилтәц — қапа, бийт ақат , муцлы
дута — ийилген, бугилген, букш ейген
жа болыў — беккем орналасыў, ж айласыў

жәннети ризўан — сегиз бейиштиц бири,
ыразылық ҳәм қуўаныш ж әннети
жәрен (жейран) — кийик
Жиржийс — еврей пайғамбарлары ныц бириниц
аты ( Святой Георгий)
жунун — ж иллидей, ақылдан а зға н д а й
журъәт етиў — қорқпаст ан, сескенбестен
ҳәрекет ет иў
жүзгир — қ а ғ а з салып қоят уғы н ыдыс
Забур — Алла тәрепинен Д аўы т п а й ға м б а р ға
ж иберилген м уқәддес китап
зәбун — ҳәлсиз, куш сиз
зәбуний (зәбун) — аўыр, мушкил
зәнәҳдан — алма жузли
зәрд — сары
зәҳбар — шынжыр, қулп
ижазат — рухсат
истығпар — Алладан гунаны кешириўди сораў,
т әўбе ет иў
илә — менен
инжә — нәзик, б/ж : ж уқа, ж ипек
истиқамәт қылыў — ж асаў
ишғал — бәнт ет иў, ийелеў
йақасын чак етиў — ж ағасы н ж ыртыў
йас — м ат ам , қ а й ғы
кәж — қыйсық, терис, надурыс, шеп
кәўкәб — ж улдыз
кетен — ж уқа гезлемеден тигилген көйлек
қабаҳәт — бийәдеплик, ж арамас ис-ҳәрекет
қаҳыш — дәрт , тәшўиш
қәдди-рәптар — қәдди-қәўм ет
қәлемдан — қәлем салып қоят уғы н ыдыс
қәўли — лебиз, ўә д е
қәҳрәба — сары рецли т ас (запыран рецли)
қушайыш — қыйын исти жецил пит кериў
ләтапат — гөззаллы қ, нәзиклик, сулыўлық
ләҳзе — көз аш ы п-ж ум ғанш а, т езде
маҳы-сал — ай-ж ыл
мәлаҳәт — гөззаллы қ
мәҳўеш — ай ж узли, гөззал
муаллақ — аспанда ҳеш нәрсеге асылмай, тиймей
турып қ а л ға н
мужган — кирпик
мунис — улпет, ҳәмдам, дос
мунтәзир — интизар
мурассағ — қы мбат баҳа т аслар менен безелген
мусәлләм — т ән алы нған, м ақулланған
муҳтәбәр — итибар, дыққат
мүрчәмийан — қумырысқа бел, қыпша бел
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муршқд — пир, шейх, уст аз
муўзайы — безелген, зийнетленген
налан — ғ а м , дәрт шегиўши
наныу-немек — а с-д уз, д уз-дәм ек , аўқат
нар
1 . от, ж алын ; 2. әнар (а ға ш ы , мийўеси)
наўҳа — дад-пәряд
не кәрәсиз? — не исиц бар?
нечун — не ушын, не себептен
ниҳан — ж асырын, қупыя
нуш әйлеў — ишиў, қаны ў
одаға — сәрдар, баслық
олсын — болсын
ошбу — сол, сондай
пәйўәсте — т ут асқан, бириккен, б/ж : ашық,
—

кеўил берген

тақыйд қылыў — т аст ы йы қлаў
тәкәллум — сәўбет , сөйлеў
тәр — т аза
тәрәҳҳум етиў — рейим етиў, мәрҳам ат ет иў
тәшне болыў — шөллеў
тегрә-даш — әт ирап, дөгерек
тийўә — т уйе
тужжар — саўдагер
түрпе (турфа) — әж айып, гөззал
умара — ҳәм елдар
ун (үн) — даўы с, сес
үзүр — кеширим
хаб — уйқы
хакипай — аяқ аст ы ндағы т опырақ, б/ж :
басқан излер

пәйғам (пәйям) — т апсырма, хабар
пәйкан — ушкир оқ
пәрраш — сипсекеш
пәрш қылыў — т өсеў
пештаб болыў — а с ы ғы ў
пириб әйлеў — алдаў, ҳийле қылыў
пырқат — ҳәсирет , қ а й ғы
раўақ әйлеў — көкирегине аяқ қойы ў
рахна — т есик
раҳ — жол
рәпиқ — ж олдас, шерик, дос
рәҳнәмуний (рәҳнәма) — жол баслаўшы, басшы
руйисияҳ — ж узи қара (ж аман нийетли адам )
рухсар — бет -әлпет , ж уз
саққа — с уў тасыўшы
сарғарыў — с а р ға й ы ў
саўсан — гул тури
сәба — тац самалы
сәбзә — ж асыл м айса шөп
сәд — сан: ж уз
сәма (само) — аспан, космос
сәр — бас, гелле
сәрәпраз — қандай да бир м әрт ебеге көтерилген,
иззет ке сазаўар болған , шадлы, кеўилли

сәргәрдан — сергиздан, дийўана
сәрнигун — аўдары лған , а я ғы аспанда болған
сәррап — пул алмастырыўшы (валю т ник)
сериў(сермек) — ж айы ў
сиймин — гумис киби, гумист ей
симаб — сынап
субҳи-сәба — тац сәҳәр, ерт е тац
субҳи-шам — ерт ели-кеш
сүдиреў — суйреў
сүмбил — гул тури
сүҳәк — суйек
таассиф — пушайман
тағайюр — өзгериў, басқа т уске ениў
тағна — өсек
тажы-сәр — б а ст а ғы т аж

хар — ешек
хар-хәс — ҳәр турли пат аслы қ, шөп-шар
хатм — ж ет ик билиў, ийелеў
хеш-әқрабалар — т уўған -т уўы сқан лар, дослар
хийлә — көп, у за қ
хийре (хира) — қ а р а ц ғы , гуцгирт
хунаба — қанлы көз ж асы
хун наҳақ — гунасы з төгилген қан
хунхор — қанхор, залым, б/ж : қ а й ғы -м уц
хыжыл — ар-нам ы с, уят
ҳәмсая — қоцсы (б/ж : қост ар, зайы па)
ҳәмхана — ғ а м -қ а й ғ ы ғ а , азап қа дуўш ар болған
ҳәрчанд — қанш а, қаншелли
ҳәўизи Кәўсер — ж әннет ҳәўизи
ҳижаб — нықап, перде
чархы кәж — әдалат сы з дунъя
чашгәҳ — сәске
чаҳ — қуды қ (б/ж : зиндан)
чәц — м узы ка әсбабы
чәшми-бәст — қәдди-бой
чикара — не дәр к а р ? ж о л болсын?
чусти-чак — урм ан-пурм ан, т езлик пенен
шанә — т арақ
шатыр — пат ш а, ханныц атын ж етелеп услап
ж уриўш и нөкер, ж ылаўдар
шәб — т ун, б/ж : қарац ғы лы қ
шәҳд — м ум аралас пал
шевә қылыў — ж илўа, наз қылыў
шерши — дәри -дәрм ақ сатыўшы
элтиў — апары ў
эмди — енди
эркән — екен
эрди — еди
эрсе — болса
эҳтибар — ҳурм ет -иззет , абырой
эхтимад йетиў — ўәдесинде т уры ў
эҳтимад (эътимод) — көзде т ут ы лған, кутилген
умит , исеним
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«Өтеш батыр» дәстаны

азар — биреўге берилген физикалық яки руўҳы й
азап, ж әбир

ақ пупгга етик — өкш еси бийик ақ ет ик
әдеп — алдын, бурын
әжиклеп сораў — пухт алап, бирме-бир сораў
әнжем (әнжам) — керекли нәрсе, буйым
байлы — байлаўлы
белли — белгили
бир күй — б/ж : уқ са с
болдамлығы — бойы, сын-сымбаты
бүрилис — мүйеш
гәлмегел — ға л м а ға л
гүзек — гүз
гүлли — ҳәмме, барлық, пүткил
гүцгире — гүмбезсы мақ тирепберди
ғәремет — ж ала, дөҳмет
далғаў (алғаў-далғаў) — т арқап, түтелип

қайнақай — ҳәр қалай
қайтарман болыў — қайт пақш ы болыў
қақыра — қамы ст ан салы н ған ж ай
қулақшын — м алақай
мажара — мәселе, маш қала
маслық — ш ы ғы р дегершигиниц ж о қ а р ғы тәрепи
мәнзере — көринис, пейзаж
мәскап — суў салат уғы н тери ыдыс
мурға — б/ж : т илек, нийет
оқта-шоқ — т опа-т оры ст ан, күт илмегенде
пәзенде — аспаз
пеше — ж әрдемши
пут — пуд
самсам — ақы лсыз, ладан
сарбаз — нөкер, әскер
сецсец — қой терисинен исленген тон
серели — айырықш а, анағурлы м , әдеўир

кет иў, бы лғасы қ
дасқа — дәске, үй-рузгерш илик буйымлары
дөник шапан — ж ылтырақ гезлемеден тигилген
шапан
дуўлыға — әскерий бас кийим
енеге — т уўғы зы ўш ы ҳаял
жамбасын қайтарыў — гүрес тәсилин қайт ары ў
жанбазлық — м әрт лик, пидәкерлик
жанықлы — бийзар болған , безген
жәдигерлик — естелик

(узы нлы қ өлшеми)

жеркиў — бақы ры ў
жүк түсиў — дизерлеў, ийилиў, ж үгиниў
зерен — үлкен а ға ш т абақ
зыцбақ (зыцыў) — ылақтырыў, зы ц ғы т ы ў
кәм — кем, кемис
кән — көп, мол
комеш — б/ж : ш ы ғы р дегершигиниц орт асы

топлам — б/ж: аўыл-аймақ
туйыў — түсиниў
уллы палўан — б/ж : бас палўан
ҳайнаҳай — дәл ўақт ы нда
ҳақта — б /ж : ҳаққы нда
шар түсиў — т ецбе-т ец болыў (гүрест е)
шөгир — арба сайманларыныц т ут асқан ж ери

сөздиц тынғысы — сөз арасы н дағы иркилис
суўкәди — суўқабақ
сырғыя — гезенде, дийўана
сыртмақ — гүўенленген жип, а са ў ат ларды
усл а й -т уғы н жипли м аслама
тар ағаш — кийим илдиргиш
тецемик — т ет елес, тецлес
тий — асты
тоғанақ — гүрес тәсили

«Маликаи-Зухра» дәстаны
бойлә — бундай
данайы зыллы ҳал — ҳәм м е нәрсени билиўши

адаўат — душпанлық
афтаб — қуяш
аҳды никаҳ — некелеў
Әбулқасым Қурайший — М уҳам м ед әлейҳи -ссалам

әкабир — ж асы үлкенлер, сарай әмелдарлары
әнал-ҳақ — М ен ҳақп ан деген м әнист е. Бул
ж ерде белгили т асаўўуф ўәкили М ансур
Х ал л аж ға иш ара бар

«әҳада-самада, ҳәййу-қаййума, әй қәдир Зулжалал, әй Кәрийми ла йазал» — Аллатааланыц
сыпатлары

әҳли ҳөнерлер — өнер ийелери, өнерментлер
әшки гүлгүн — қанлы көз ж аслар
бад — самал
бақа — мәцгилик
балиға — ерж ет кен, к ә м а л ға келген қы з
бәше — бала

(Алланыц сыпатларынан)
дәрманда — ж әрдем сиз қалы ў
Зул-жалал — уллылық ийеси (Алланыц
сыпатларынан)
Зун-нурайны — еки нур ийеси ( Осман
халийфаныц сыпат ы)
жәмиъу-л-қуран — қуран сүўрелерин жыйнаўшы
( Осман халийфаныц сыпат ы)
жарый болған - кирген, енген
жәзийрә — ат аў, шөлистан
илми қал — сыртқы заҳирий илимлер, я ғн ы й
фиқҳ, ақийде ҳ.т .б.
илми ҳал — ишки батыный илим я ғн ы й
т асаўўуф илими
итмам — т амам
«йа ҳу йа ман ҳу ла илаҳа иллаҳу» — Алланы
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еслеп зикр қы лат уғы н текстлер
Йусуфи Кәнъан — Кәнъанлы Йусуф пайғам бар
ками дил — жүрек т илеги
кәмилә — толық
кәрам — сақы йлық, қолы аш ықлық
қазыйул-ҳажат — ҳәж ет лерди орынлаўшы
(Аллат ааланыц сыпаты)
қәләмру — қол аст ы ндағы жерлер
қамар — ай аты
Кәўсар сақыйлары — сөзбе-сөз: Кәўсар
булағы ны ц суўын қуйы п бериўшилер
ләъли жаўаҳыр — қымбат баҳалы таслар
мананд — уқсас
мастура — нам әҳрам ға өзин көрсет пейт уғы н,
пәк
мәлик — патш а
меъмар — архитектор
мунаўўар — ж ақтылы
мурғызар — қуслар сайрап т урған б а ғ
мүҳәндис — инженер
мүшәддид — куш ейиў, артыў
нар — әнар
нуры субҳан — Аллат ааланы ц нуры
рифъат — ж оқары
русийа — қара ж узли
саҳиб күлаҳ — кулаҳ ийеси (кула ҳ —
суфийлардыц бас кийими. Б ул жерде тасаўўуф

ўәкиллери н әзерде т ут ы лмақт а)

сәршәк — тамшы, көз ж асы
сипареш — т апсырма
Субҳан — Аллат ааланыц атларыныц бири
табиъ — бағы ны ш лы , қол аст ында
табыл — дабыл
тарса — басқа диндеги адам
тәйаммум — с у ў ж оқ ж ерде т опырақ пенен
пәклениў

тәўфийқ — бул ж ерде: «т уўры жол көрсет ип
т абы сқа ерисиў» мәнисинде
ўәҳидул-қаҳҳар — Алланыц сыпатларынан
фатиҳа — пәт ия
фәний — өткинши
ҳазық — дана, данышпан
ҳак — т опы рақ
халқ әйлеген — ж арат қан
хатмы қуръан — қуранды баст ан ақы ры на оқып
ш ы ғы ў
ҳаййу-қаййум — бәрқулла тири ҳәм бар болыўшы
(Алланыц сыпат ларынан)
ҳүўри ғылман — бейиште ж асаўш ы ж ас ж игит қы злар
шаргез — т өрт гез
шафаат — қоллаў, т әрепин алы ў
шәфий — қоллаўш ы, тәрепин алыўшы
шилтен — қы ры қ ўәлий, пир

дәстаны
геже — киш кене асық
геўсандық — улкен сандық
жизия — жер салы ғы , ж ан салы ғы
жупты — қостар, ерли-зайып
жығын — б/ж : ләш кер

қолгүрмек — ойын тури
омпа — асы қт ы ц аш а ж а ғы төмен қарап т ик
т усиўи

сақа — улкен асы қ
таў қарны — уцгир, ж ыра
«Бекимбет бақынын баязы»

ағытыў — б/ж : шашыў, ж умсаў
ажал — әж ел
баўлық — оры лған ғә л л е , пиш ен ҳәм т.б. байлаў
ушын өсимлик пақалы нан есип т аярланған нәрсе

бәнагаҳ — бирден, т осат тан
ньпп — өт кир нәрсениц ушы
бөрик — ийленген териден т игилген бас кийим
бурыў-шалыс — қәт е-қы йсы қ, ш әлкем -ш алы с
гөмбе — көм ик, көмбе
гүпи — қалы ц пахт а салып сы ры лған уст кийим
дацғыр — дуцгир (ыдыс)
дәпин қылыў — ж ерлеў
ерек — ж ырақ, аўлақ, бөлек
жағалы ел — сыбайлас қоныс басқан ел-елат
жалацқая — суға на қ, ж алат ай, симсик
жеги — кеселлик аты (гангрена), б/ж :
аўырманлық, қ а й ғы

кәми — дийди, қәлегени
қажыў — қарт айыў, болдырыў
қаразбан — қараз айдаўшы, дигирманшы
қурбы — яр-дос, ж ора-ж олдас
мәйит — өли дене, лаш
мураз — м ийрас
озан-сақы — ж ыршы-ж ыраў
өщнец — ы лғы й, гилец
салым — көкпар байрағы
серик — шерик
сырғаўыл — узы н сырық
талай қар басқан — көпт и көрген, көп ж асаған
таяў — қайы қт ы ж ылыстырыў қуралы, сырық
тет (тете) — киш кене, кейинги
тумақ — м алақай, қулақш ы н
шабар — б/ж : шабарман, хабаршы
шылым (бир шылым ун) — салым
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«Гүл — Сәниуар» дәстаны

абы-нәўбәҳәр — бәҳәр басы ндағы сел яқпы
арғымақ — б/ж : арқан (арғымига)
асы — ўәсий (ўасы)
аҳыў-апқан — аҳ шегиў
әлеўмет — көпш илик (әлеўмент )
әме/әмме — бирақ, лекин
әмет — әўмет
әнбия — кәрам ат лы инсанлар
әсир — бенде, қул
бақышлы — буйрықлы (т әғдири бир болыў,
буйы -ры лған) яр

бәнеги — ж ацағы
бирле — бирге
бир пәсил — б/ж : бирдем, биртыма
гүлшадлық — гулбайрам, гул сейили киби
ғар — уцгир, жар
ғаўўас — с у ў ға суцгиўши (водолаз)
дайым — ҳәмийш е, ҳәрдайым
датшы — арызгөй, даўагер
дәде — әке
дийўа — дуўа
дут — тут (тут ағаш ы )
дута — ийилген, бугилген, букш ейген
дүри-сәна әйлеў — қудайдыц атына айт ы лған
м ақт аў сөзлер
жадыў — сыйқыршы, ж әдигөй
жәзийра — ж азы қлы қ, кец дала
жудашылық — айралық
жумла — бәрше
\ \
жуўан — бул жерде: ҳа ял-қы з
зафаран — сары рец
зәрепшан — зернышан, зер-нурлы, алт ын яцлы
зәцги — қара т әнли (негр)
зулпы — б/ж : т улы мш ақ, зулпи
зумрат — ҳасыл тас: зумрет (изумруд)
исмияд — дуўа
истираҳат қылмақ — дем алыў
кәнан — данышпан, кец ойлы (кенен)
кәримлик — келбет ли, саўлатлы
кәсип — т алап
қәпес — тор, абақ
қәтире — сана, ес
қут лы -гәўҳарлы қ — б/ж : ҳасылзада, т екли
ләпес — б/ж : лапы з, сес

мағрыйпет — суўпылы қ жолы: ағарт ы ўш ы лы қ
маҳал — екит алай (әм рим әҳәл)
мәй — шарап
мәлийке — пат ш а қы зы , пат ш азада
муккадар — бағы ны ш лы , с а д а ғ а
муцдар — муцлы
мурақ — ҳасы лзадалар бас кийими (ақ-ж асы л
т ус аралас қалпақ)

мурғызар — б /ж : ац-қуслар б а ғы
мүтәжа — м ут әж , зәрур
нар — б/ж : дозақ оты
наят — инаят
Нәсимий — халы қ шайыры
нышаны қубан — қупнышанлы, нышандар
ошал — сол
пәри — пери
пәризат — пери қы зы (перийзат )
рәцк — р ец к , т ур-т ус
рудапо (рўдапо) — ишек сыяқлы аяқлары бар
м ақл уқ, сегизаяқ
сама — көк , аспан (галакт и ка)
сәршәмен — ш әмензар
сона — уйрект иц қоразы
тақты-демлер — ҳәм дем кунлер
тәлим — б /ж : ақы л-кецес
тәрки нашад — қапалы қт ан қут қары ў
үргилиў — айланы ў (еркелет иў м әнисинде)
ҳалақ — набыт
ҳәзир — т аяр
ҳәман — ҳәмийш е
ҳәмме — б/ж : көпш илик, м асса
ҳәси — ҳәси й (ҳасы ), ҳәсилик етиўши
Шабыстан — географ иялы қ ат ам а
шад-шадыман — б /ж : қуўаны ш , суйиниш
шақыс — шахс
шашыраў — б/ж : т ез қы йм ы лдаў
шәкер — ш екер
шәмси-қамар — қуяш , ай
шән-шәўкет — сән-салт анат , дацқ
шәцгел — ш ецгелзар
шәр — шәҳәр
шиддет — к уш -ға й р а т
шүкир-сана — ш укирлик
яр күйинде — я р дәрт инде
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пәк

мәл
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нур
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