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Гүлистан Даўлетова Қарақалпақстанға белгили, талантлы
шайра қызлардыц бири. Онын «Қыз тахгым» ’ қосыклар
топламында өмирдвд таўсылмас сыр-санаатлары, тэғдийрдин
көринбес ҳәм инабатлы жолы, туўылған жерге деген мехир,
мехрибан ана, дослыҳ ҳәм мухаббат темалары көркем сөзде
шеберлик пенен сәўлелендирилген.
Сондай-ак онық қосықлары ел тэғдири, Арал, Перзент, Анажерге байланыслы толғанысларын сап туйғылар, тереч сезим
менен ашып береди.
Әсиресе Гулистан қосыклары арқалы өзиниқ нәзик ҳэм мәрт
тэбиятлы қыз сезими, кеқ пейил Ана, устаз кеўли, сырлы, зийрек
мухаббатлы кыз кеўлин өз оқыўшыларына ашады.
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ТАМЫРЫ ТЕРЕЦДЕ
ЎАТАН - БАЙТЕРЕК
(Автордан)
М ен жасльвғымды толқынланып толып тасып төгилип
ақкан дәрьяға м егзетем ен.
М ениц балалығым, ж асльпы м ж үдә гөззал шоқлықларға, еркинликке, еркеликке, қызықлы ўақыяларға толы
болды . Өткен күнлериме өкиниш им жоқ, ж үдә ш ок бахытлы қызалақ едим . Ата-анам мени қыз бала нашар
ғой -деп қарамады. Ш ацарақта балалардьщ тунғьппы
болғанман. М инезим д е соларға уқсанқырап балалығымда
сәл урныққырлаў болғаны мды еслесем ҳәзи р уяламан. Қыз балалар м енен онш а урыспайман д э бирақ ер
балалардын үстем лилигин кетере алмай бығырлатып сабап таслайтуғын едим . М ьщ айтқан менен ер бала ғой , гейд е күшим ж етпей қалатуғын ўақытларыда бол атуш н еди.
сол ўақы ттатоны мды қайтадан терис кийип, үйдеги қорадз
турған қанаты қыйық ғазларымызды шығарып жиберсем балалардын аяқларын тислеп таслайтуғын еди. Әкем
пақыр гейде усыларды көрип қалып қатар жораларынын
балларыныц жылап қалғанын көрип Гүлэш ж ан-ай уят
болды ғой. Қырғыйдай балалардыц күнин берм ейсец деп
ынжылатуғын еди. С онда н е өзи тыныш ж үрм ейди деп
бэри бир жецислик берм ейгуғы н едим. Ө зимнен болғанын
ҳеш ўақыт мойынламайтуғьга едим , экемниц көзиниц тасасын алып қайтадан м уш көрсетип қоятуғын едим . Сондай
еркеш иликлеримди, шоқлықларымды қоцсы-қобаларым,
ағайин туўғанларым, муғаллимлерим бәри бирдей тез
умытып маған ҳәм м еси өз ата-анамдай м еҳир көрсетип
Гүлистан деп атымды айтпай Гүлашжан дейтуғы н еди.
Сонлықтанда өзиме деген адамлардыц меҳри эсиресе аўыл
адамларьшьщ ҳақ көкирекшилиги елимди бар меҳрим менен
шын ьгқласьм сүйип ж асаўға үйретти-аў деп ойлайман.
Усьшдай м еҳир-м уҳаббат, қэдир-қьмбат, кец пейилли халқьмньщ м еҳри мени меҳрибан ғамхор, қолдан келwww.ziyouz.com kutubxonasi
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се жақсылық етиў, сақыйлык сыяқлы жақсы пазыйл
р
ге ж етекледи.
А уы л турмысы әси ресе ш арўа аз^ылыньЩ турмы
сы бизлерди қыйыншылыклардан қашпаўға °ны^ жеь*е
билиуге тәрбиялады. М ектепте оқьш жүрип жэмийетлик
жумы сларға, аўыл хожалық, шарўашылық жумысларына
ж эрдем ге бары ў бизлерди шынықтырды ҳәм ж етилистирди.
М ен туўылып өскен аўыл Ш ахаман шарўашылыкқа бейим лескен елат.
Б әҳәрде аўыл дийханлары шарўашьшық уш ын қолайлы
от-ж ем , дэн болы ўы ушын мәкке, ләблеби басқада палыз
өнимлерин егетуғы н еди. Б эҳэрде оньщ отағына, гүзде
жыйьш -теримине барып оларды жыйнаеыўға ж әрдем
беретуғьш едик.
Ш ахаман гүрец аўыл болы п отырады аўылдыц малларын ҳэр үй гезеклесип бағатуғын еди. У йим изде әкем из
ш арўа болғанлықтан м ен экемниц ақ боз атын минип мал
гезек бағы ўды ж үдэ жақсы көретуғын едим. Ү йдиц ири қара
мал, м айда қой жанлықлардыц санына қарай бәрин есаплап гейде 4-күн гейде 5-күнлеп мал гезек бағатуғын едик.
Үкелерим м енен бирге мал гезек бағы ў бизлер уш ьш дым
қызықлы еди. Ә сиресе жазғы дем алыс күнлери ҳәм қум да
ойнап табанларымызға ғуллығулық жағып алып жуўырысып
ҳэм шомылып кец далада еркин нәпес алып кеште «паданы н
алдьш а шық» деп бақырып ж үрген бийғубар күнлерим изди
есл есем Ш ахаманньщ шацгытлы шацлақларьш сағьшып
қайтадан сол бахытлы балалық күнлериме қайтқым келед и ...

Ойыма алған бираз нәрселерим ди ислеп үлгердим ,
үлгере алмағанларьш да баршылық. Бир ҳаял ш ацарағына,
елине, ж әм ийетке, халқына қанша керекли больш хы зм ет
етиў керек болса, бар күш ж игерим, ықласьш алған билимим ҳэм өм ирден түйген тәж ирийбелерим м енен соны
аггқарыўға ҳэрекет жасадым.
1976-ж ы лы орта мектепти тамамлап, аўылда ж умы с и следим. 1978-ж ы лы Нөкис мэмлекетлик университетиниц
роман-герман
филологиясы
факльтетиниц
англичан
тили қэнигелиги бөлимине окыўға түстим. 1983-ж ы лы
усы қэнигеликги айрықша баҳаларға ийелеп шығып,
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пайтахтымыздағы 27-санлы мектепке өз қэнигелигим
бойы нш а оқытыўшы болы п жумысқа орналастым. Өз
қәнигелигим м енен бирге бул ж ерде қарақалпақ тили
ҳәм әдебияты пәнин оқьггьш ж үрип бул пэн бойы нш а да
қәнигелик алыў кереклигим уш ын 1988-жылы Қарақалпақ
М әмлекетлик университетиниц Ф илология факультетиниц
сыртқы бөлим ине оқыўға түстим ҳәм 1993-жылы усы факультетти жақсы баҳалар м енен тамамладым.
Устазым Камал М әм бетов м ениц эдебиятқа деген терец
қызьпыўш ыльнымды, шайырлар поэзиясьш таллап оларға
билдирген пикирлеримди тьщлап көрип, «айнанайьш сениц
эдебиятқа деген ықласыц жаман ем ес бизлерге жақсы
әдебиятш ы керек усы ж ерге бизиц кафедраға ассистентоқьггыўшы больш қалып, илимий жумыс и слесец қалай
болады » деп ойламаған ж ерде усынысын билдирди, егер
изертлеўш и болсам өзи илимий басш ы болатуғынлығын
айтты.
М ен устазы м филология илимлериниц докторы мархум
Камал М әмбетовты ц усы гамхорлықларьш еслесем көзим е
ериксиз ж ас аламан.
П ейли кец, ж үреги таза адамларға «Ә зийзим » деп
м үрәж әәт ететуғы н, мехрибан устазға шэкирт болы ўға м ияссар болғаны м бул маған А лла тааланьщ илэхий инамы
деп билем ен.
Ж асльщ дэўирим ниц өкиниш сиз мазмунлы өтиўине
университетте жалынлы, талантлы жаслар м енен бирге и слесиўим себеп болды . М ен оларды толықтырдым,
олар м ени Университетте ж умы с ислеген дәўирим де
ўақыт пенен санаспастан оларды ҳэр қыйлы байрамлар:
«Н аўры з», «Ғәрезсизлик», «Қ әнекей қызлар», «Университет мэликасы », «Зульфия қызлары», «П оэзия кеш елери»
«Қуўнақлар ҳэм зийреклер» К ВН жарысларына сценарий
текстлерин ж азы ў ҳэм олар м енен биргелесип усы кеш елерди халық сүйсинип көргендей етип таярлаў арқалы мениц
өзим ди ҳэм жаслардьщ өзлерин руўхы й азықландырдым.
Ш аршамайтуғын ўақыт пенен санаспайтуғын дәўирлерим
мениц ш айыра болып ж етилисиўим е тэсирин тийгизди.
У ниверситетте Ҳаял-қызлар кецесиниц басльпы лаўазы мында иследим . Көп жаслардыц әси р есе қызлардыц оқы ўwww.ziyouz.com kutubxonasi

6
дағы , турмыстағы машқалаларын ш еш иўде факультет ҳаялқызлар кецеслеринин баслықлары м енен бирге олардьщ
өм ирден өз жолларын таўъш кетиўине ж әрдем лестим .
Усы дәўи р иш инде «Ә ж инияз поэзиясьш да дэстүр хэм
жадаш ыллық» темасы нда кандидатльщ диссертация жумысымды тамамлап, «Қарақалпақстан» баспасы нан усы
атамадағы монографиямды шығардым.
Ҳ әзирги күнде 2006-ж ы л 21-сентябрьден баслап
Н өкис қалалық халық билим лендириў белим и баслығы
лаўзы мы нда ислеп атырман. Ө збекстан Республикасы «Билимлендириў ҳаққында»ғы Нызамы, «Кадрлар
таярлаўдьщ миллий бағдарламасы » тийкарында мектеплерд е заман талапларьша сай балаларга талим тәрбия бериўде
өз үлесим ди қосып келмектемен.
«С енин дәртин м енен ж асайман, ҳаял», «Ҳаял ьппқы»
қосықлар топламы, «И нсан тэрбиясы балальщтан басланады », «Руўхы йльщ -эдебият өлш еми» (И .Ю супов поэзиясы
бойы нш а), «Ә жинияз поэзиясы ньщ руўхы й булақлары» китапшаларын жазып халқыма усы нды м.
Ш анарақ ж ағдайы ма келсек, өмирлик ж олдасы м Есбосы н И кметуллаев Н өкис қаласындағы ж ецил санаат ҳэм азық аўқат колледж инде директор оры нбасары
лаўазы м ы нда жумы с ислей ди. Ш ацарағымы зда б ес баланы - төрт ул, бир қызды тәрбиялап атырмыз. Барлығы
жоқары мағлыўматлы.
Ж аслығымды мазмунсы з өткермедим, ш экиртлер таярлады м, бес перзент тәрбиялап камалға келтирдик. Оларға
жақсы тэлим -тэрбия, илим -билим бердик, д о с яран, қудақудағайларымыз бар. Сонлықтан жасльным қайтып келсе
еди деп ж үдә налынбайман. Кемш иликлеримиз ж оқ ем ес,
кемш иликсиз бир Алла. Бул ялғаншы дүньяны ҳеш кимде
пүтинлей алмаған. Баўыры пүтин бендениц өзи ж оқ. Бири
кем дүнья д еп соныц ушын айтылған.
Ж асларды ж етилдириў оларды кәмилликке ж етеклеў
баслы ўазыйпамыз. Ҳ әзирги жасларға кеўлим толады.
Бирақта б ес бармағьщ бирдей ем ес. Елимизде қатарьша
үлги болғандай жигит қызларымыз баршьшық. Ҳ әзиргиниц
жаслары спортта Еркинбай Қуты баев, Надира Казаковалар,
илим де А лиш ер С энетуллаев, исбилерменликге С эрсенбай
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Сейтназаров, м әдениятта Ж ецис П иязов, Гүлбаҳар А хы м бетовалардай болы ўы керек деп ойлайман.
Ж асларға айтарым жақсыдан шарапат, жаманнан кесапат.
Жаксы м енен ж олдас болы ўы н, жаманнан аўлақ ж үриўин
нәсият етем ен. С ебеби уры уры м енен, қары қары менен
жолдас болады . А нам байғус жаманньщ аяғы сеги з болады бири тийм есе бири тийеди жаманнан машайық қашып
қутылған, ж эне кисиге пэнт берм е, пэнт ж егеннен бола бер
есеси н бир алланын өзи ж еткереди, ж эбир шуқанағы толы
деген сөзди көп нәсиятлайтуғы н еди.
Тамыры теревде Ўатан - байтерек,
Бүгинги ж ас нэлш е нэрўаннан дәрек,
Елим журтым деп жанбағыц керек,
Келеш ек сеники балажанларым.
Тамырывда аққан қаным бар мениц,
Сенлик Жан иш инде жаным бар м ениц,
Нурлы келеш егим тацым бар мениц,
Ж анған көзлери в де балажанларым.
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АНА
Т энде қан, гүлдеги палымсац А на,
Ж үрегим де жанған жалынсан ана,
П ерзенх ушын бул бий сәўбет дүньянын,
Барльщ жүгин артқан Нарымсац Ана.
Ж аралғанман сениц баўыр етицнен,
«Қулыным» -деп қақпадыцыз бетим нен,
Нарт шыбықтан нэрўан болып ж етилген,
Бир шақацман, байтерегим Жан Ана.
М өрленгенсец ж үрегимниц төрине,
Туў етип тиккенмен кеўлим көгине,
С ен сьщ арсац туўған ана ж ериме,
Ш амшырақ қуяштай сағы мсац-Ана.
М еҳир көрдим м өлдиреген көзицнен,
П исентим е алдым ақыл сөзиннен,
Ж үзим е сүртейин басқан изицнен,
М уҳадцес даргайы м-Кабамсац, Ана.

О
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ӘКЕ-САЯЛЫ БАЙТЕРЕК
Алты улдьщ иш инде,
Қыз болып өстам еркерек,
Ш алалаў еди исим де,
Ойымда еди келтерек.
Ш оқ екен меҳир қызғыньщ,
Сер салмаппан-дэ ертерек,
Паначда өтти қыз күним,
Саялы-эке байтерек.
М еҳириц түссе көзицнен,
Қуяпггай эзи з көргенмен,
Әкежан айтқан сөзицнен,
Жалынлап жанып ж үргенмен.
«М ацлайға питкен дүр қызым,
Кеўли таза ҳүр қызым,
А рпа иш инде бийдайсац
Жарқырап жанғай жулдызьщ».
«Дәўперим» десец , еркелеп,
Жуўырып шықтым алдыца,
Қапталласьш ентелеп,
Қап қолластым жаныцда.
Шыбық атты м ингевде,
Қуўандыц йош тапқаннан,
Сен «ақбоз ат» бергевде,
Қуйьшлатьш шапқанман.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Ж нгер алдым өзшдаен,
Енди бәрин ацларман,
К өргендеймен ж үзивди,
Ш уғлалы пэк тацлардан.
I

Қуўантып «ақбөз ат» пенен,
Еркелетгиц өзимди,
Шығысып жүрмен жат пенен,
Қыз болып сабыр, төзимли.
?
.

Ж үйели сөзлер дизилди,
Нэр алып ҳасыл сөзицнен,
М эрдана болып өсиўди,
Үйрендим эке өзицнен.

о
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АТАЛАР
Байтеректей жетилискен, нэлш еден,
Кеўли тасып кетеди сәл нэрседен,
Ж аўтац қағып меҳир күтер бэрш еден,
Бағ дәўлетим сағыйрадай аталар.
Ж етписинде жаўтацлар жас баладай,
Кеўлин тапсац кец жазийра даладай,
Жарқылдайды базары мол қаладай,
Боз ордамныц берекети аталар.
«Ғ аррылар билгенди пери билмейди»
Гейбир нәкас оны көзге илмейди.
Өмир базарына еки келмейди,
Боз орданьвд салтанаты-аталар.
* .илУ/.

«Қай баласац» деп сорайды затьщды,
С өз айтады асқатықгай татымлы,
Таныстырып жақын м енен жатымды,
Ш ежире болып ағылады аталар.
Түсингенлер сөзлерицци дүр билген,
Ш ежиресиз сөз жорғасьвд желдирген
Диянатты санамызға сицдирген,
Даналықтьщ булағы-ол аталар.
Дәстүрлерди үйренгенбиз биз сизден,
Әўладлар шынжырын бир-бир өткизген,
Тис-тырнақлап бул күнлерге жеткизген,
Бийазарым, бийминнетим-аталар.
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Турсадағы «Көк кемени» жақтырмай
Кеткен жаўға бетин берман бақтырмай,
Темир тумсық, қанатлыға қақтырмай,
Қызғьпптай қорыған бизди, аталар.
Қалдыцыз урыстан биразьщ қайтпай
Кеткенсиз қызларға «Ә лўидағ» айтпай,
Анам байғус бирдем экесин жойтпай,
Күни өткен ем ес эзиз-аталар.
Келеди урпағьщ изинди басьш,
Жеттициз не мүшкил қырларды асып,
Кеўли сәл нәрсеге ж айҳундай тасып,
Ғаўқылдасар, сағыйрадай-аталар.
Төрели сөзине түйелер шөккен,
Қуяш көзлеринен м еҳир, нур төккен,
Нураный кеўили йош алар көктен,
Қурандай теберик-әзиз аталар.

О
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МУҒАЛЛИМ
М ектеп бетке дэслеп қәдем атқанда,
Оқыў-деп қыялым қанат қаққанда,
Сентябрьдиц зер куяпзы шьщқанда,
М еҳир нурларыцды шанггьщ муғаллим.
Оқыў деген қәдимги жай сөз еди,
М ектеп болды тәрбияныц өзеги,
М еҳирди ец дәслеп бала сезеди,
Х эр күн сизди көрсек дедик, муғаллим.
Орны басқа туўған ата-анацныц,
Сизди де ец жакыныма санадым,
Билимицнен беккемленди қанатым,
Сизге қарай ушкым келер, муғаллим.
Булақты бағдарлап жолға салғандай,
М ени тарттыц алдымдағы эрмандай,
Жабайы тал бағда өскен нарт қандай,
М ен-нарт шыбық, сиз-бағмансы з, муғаллим.
Өмир элипбесин ш ебер дүзеттиц,
Ҳэрипти ҳәрипке қосьга сөз еттиц,
М эселе шеш кендей ойлы кыз еттиц,
М ениц уллы алымымсыз, муғаллим.
Балацдайман ҳәзир устаз болсам-да,
Туцғьпп устаз қэдирлидур инсанға,
Мудам бағман керек екен гүлшанға,
Алдыцда бас ийип турман, муғаллим.
www.ziyouz.com kutubxonasi
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ЖӘНЕ БӘҲӘР КЕЛДИ ...
Айтылмай бир сөзиц ләбинде калды,
Сыр больш калғаннан акьшым лалды,
Кеўлиме тилсимли ғулғьша салды,
Буннан артық жанды жағар сезим жоқ,
Ж әне бәҳәр келди, бирақ өзин жоқ.
Балықтайман қырда қалып демиккен,
Отлы шоқпан лаплап шыққан көриктен,
Жалынлады жаным сол бир мәўриттен,
Жанған жерге ж амаў болар бөзим жоқ,
Ж әне бәҳәр келди,бирақ өзиц жоқ.
Ышқы гүлханы цда лаўлап жанарман,
Суўсыз ш өлиркеген гүлдей соларман,
Фархадын излеген Ш ийрин боларман,
Соцгы дем де излем еске төзим жоқ,
Сен айтқан бәҳәрди таптым, өзиц жоқ.
Ш эменлер өзицсиз ғумш а байламас,
Ш өл әтирап гүл жамылып жайнамас,
Бәҳәр келди бағда бүлбил сайрамас,
Сени излеп кеўлим кетги, изим жоқ,
Бэҳэр келди, бирақ сениц взиц жоқ.

О
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ҚАРЛЫҒАШ КЕЛСЕ
Қарлығаш келсе үйлерге,
Бездирмец, баллар, уядан,
Тилеклес болып сизлерге,
Қанатлап келер қыядан.
Қарлыгаш екен қызлар да,
Ханама зорға сыяман,
Уштым да кеттим узаққа,
Туўылып өскен уядан.
Қарлығашқа тецейди,
Бойы жеткен қызларды,
Узатарда ел м ени,
Өз қызьшдай қызғанды.
Кийели қустай қанатлап,
Жьшына бир-ак барарман,
Үкемлер колын шаппатлап,
Аўылға хабар таралған.
Ш ешемлер келер алыстан,
Нәзерин м еннен ала-алмай,
Дийдарыма тоймастан,
Қыйылып турар анамдай.
К өзинен м еҳир ағылар,
Ж ецгемлер қушақ жайғанда,
Кеўлиме қарап бағы сар,
Ақ бийкеш дейди жайғана.
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Ағалар турар сыр бермей,
Көзиниц жасын жасырып,
Инилер ж үрер сездирм ей,
Сағынышларын тастырып.
Келинге сирә сөз бармаў!
Боз үйдиқ ерке бийкеси,
Қәлбимди неге қозғарман,
«С уў көтермес сиркеси»,
Анамсыз хүўлеп турғандай,
Ордамныц алтын иргеси,
Жалғыз каабам бола алмай,
Жуўырысьш ж үр ҳэм м еси.
Сағыньпп оты тур лаўлап,
Жанарым жасқа тирелди,
Қаларман «м узға бузаўлап»,
Орнынан таппай әкемди.
Жанығьш, ж ерге ж елинлеп,
Таўларымды м ен жойтарман,
Кеўлимди сәл ж үўенлеп,
Сегбир тартъш қайтарман.
Қарлығаш келсе үйлерге,
Бездирмец, баллар, уядан,
Тилеклес больш сизлерге,
Қанатлап келер қыядан.
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ТУЎЫЛҒАН ЖЕР
Бийгэрез ел гүл жайнаған,
Багында бүлбүл сайраған,
Жасыл гилем мақпал дөнип,
Көзди тартар қыр айланам,
Абат -Ўатан туўылған жер.

Нақыраты
Жан иш инде жаным мениқ,
Тамырдағы қаным мениц,
Намыс ш ерик арым мениц,
Алтын бесик-туўы лған жер.
Бабаларым еткен әрман,
М ақсети сол еркин заман,
Халқым ушын бар тилегим,
Қара бөркиц - болғай аман,
Қарақалпақ туўы лған жер.

Нацыраты
Ана-қуяш шығыс жақтан,
Үмит ушқын нур таратқан,
Көзи қыймай кец даланды ,
Көк жийекке зорға батқан.
Көз қумарым-туўылған жер.

Нацыраты
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СЕЗБЕДИЦ БЕ СЕН
Сырға толы нәзерицнен жалынлы,
Кеўилим шуғлалы нурға малынды,
Бәлент көкке шарласам да жанымды,
Дүнья тар болғаньга сезбедиц бе сен
Ж үрегим таўланар сени сорағлап,
Көзлерим интизар жолға қарағлап,
Бир иләҳий мөлдир сезимлер лаўлап,
От болып жанғанын сезбедиц бе сен
С езбегенге салып қыя бақпадым,
Қыз-патша дур, беглик туўын жықпадым,
Өзицди бир тыцлап көрсец-о,жаны м,
Ямаса ҳеш н эрсе сезбедиц бе сен.
Тилсим сезим лерге жанып қайтадан,
Саўлатықцы көрсем үмит артаман,
Дилгир сәнем болып қосық айтаман,
Дүнья тар болғанын сезбедиц бе сен .

О
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КӨРИНБЕС
Қанаты қайрылған қустайман сенсиз,
Көклерге шарқ урып ушпайман сенсиз,
М энгилик музқала қыстайман сенсиз,
Ш әменлер елинде жазлар көринбес.
Дэрттен ат көтермес қырман шашладым,
Қэлбим қәстеликтен, толып таспадым,
Зэҳэр яцлы, ш ийрин сөзи басқаньщ,
Нурға толы алтын тацлар көринбес.
Жаным жанығады, ҳижран дағында,
Ғумш алар гүл аш пас, кеўил бағымда.
Сағымларға қолым жеткен ўағында,
Боз думан артынан айлар көринбес.
Туттай төгилермен, сарғьпп гүзлерде,
Кеўлим талўас урьш , сени излеўде,
Ләйли болып шығып кетсем дүзлерге,
М ени күтип алар М әж нүн көринбес.
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П ЕРЗЕНТИМЕН
Ата-анам ерте кошти арадан,
Тәцирим де жақсыларды сораған,
Бүгини мен барман, иске жараған,
Қызы бол,ц>ш сагыйрадай халқымньщ.
Бар екен ю й кемликтиц д е камалы,
Ш ашларымнан сыйпар дэўи р самалы,
Хы зметице жарап турман шамалы,
П ерзентимен ата-анамдай халқымныц.
Әкем кегги, қулагандай байтерек,
Анама да жүрим берди келтерек,
Алты улға бас болы п-ем ертерек,
Арасы нда өсип уллы халқымныц.
Көкирегимиз бирге соқты ел м енен,
Кеўил таза накасларға ерм еген,
Ар-намысты ҳеш ўақ қолдан берм еген,
П ерзентимиз қарақалпақ халқыныц.
Ҳақыйқатлық деген тажы-тахтым бар,
Еркинликте нур жайнаған бахтым бар,
Әрманларым бахытыма жақынлар,
Бир гүлимен қарақалпақ халқыныц.
Талант, ҳақгөйлигиц ағар қанымда,
Ер ж үреги согар мениц жанымда,
Бой жеткенмен жумсақ алақанында,
П ерзентимен меҳири дэрья халқымныц.
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ҚЫРҒА ҚАЦТАРЫЎЛЫ
ҚАЙЫҚ ҚАСЫНДА
Кеуиллер өседи шалқар айды нда,
Жаслықтьщ тағында, патша ҳәр адам,
Қырға кантарыўлы қайық жаньш да,
Сол алтын дәўранын еслейди атам.
К өзине исенбей қарайды өзи,
К өзге күйик, дэртли қара қайьны,
Тенизди жер жутты деген не өзи ,
Ненин кесапаты, кимниц айыбы?
М ецгергени жипек желқом кемени,
Бүгин өтириктей ядтан тоқыған,
Таўдай толқынларда ж үздим дегени,
Ацыз яцлы бир китаптан оқыған.
Суў жығылып, бағда калды баяғы,
Е слейди баўыры қамылып дузға,
Барып тиреледи ойдыц аяғы,
А ла көзли, қызьш ж ецсизли қызға.
Ж игит еди , мотор қайық айдаған,
Бағы жанды, из-аяғы жарасып,
Ш ацарақ дүзип, иси питти ойлаған,
Қуўанысты аўыл-аймақ қарасып.
Уллы болды , айдарынан ж ел ескен,
Қызлы болды , дийдарына гүл өскен,
М еҳир нурын тецдей төкти анасы,
Түйнек душ ш ы, пәлек ашпты дем естен.
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Жазы гүл жайнады, бағы сырығып,
Ақ қуў, үйрек, газдьщ уш ар неш ш еси,
Суўы тасқын, ҳеш көрмеди тарығып,
Бекире балы қ, алдында бес кеспеси.
Из қалдырды, жорға жьшлар ди збеги ,
Бәдер кетти ишки сырын айтпады,
Қайтқан тырналарға усап гүздеги,
М ыц қол былғап шақырсац ҳэм қайтпады.
Ж ағыста «Айды нлар» айтқан қара қыз,
Айланды ақыллы дана кемпирге,
Қуйьш, суўы қ самал турса ш арасыз,
Қымтайды қулынын жыллы ж емпирге.
Атам қацтарыўлы қайық қасьшда.
Уақыт дәрьясы нда қалқып ж үзеди,
А қ желқом ж елбиреп қарақусьшда,
Үмит кем есинде маржан сүзеди.
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НАМЫС БАЙРАҒЫ
Қарацалпац бермес цызын,
Барпыгы да мениц цозым,
Қыз аларсац өлсем өзим,
Деп Асан ер Қоцан келди.
(Бердац)
Бағымдағы өсирген бир лала деп,
Ә зелийден нашар муцлы бала деп,
Бағы жанса, шаўкетли бай қала деп,
Бүйири бүлкилдеп турады екен.
Қарындасты намыс байрағы етип,
Кирер саўаш ларға, қатарын ертип,
Бабалардан қалған бул ески тәртип,
Ағаларға нызам болады екен.
Қозым дейип қулақ салған сөзине
Тецин тапса нур енеди ж үзине,
Қол ушы ж ецгеси түссе изине,
Ағалар ўақ-ўақ -деп қалады екен.
Атасы өз м эпин ойласа егер,
Қызы гүлдей солы п, талдай ийилер,
А л, аға ат минип, қамшы үйирер,
Қыз ем ес, жан берип - жан алады екен.
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БАЛАЖАНЛАРЫМ
Ж үрипсиз арқайын мазарды гезип,
М ысалы ж үрген дей базарды гезип,
К үйдирм ен аналық қәлбимди ези п ,
Н е қыльга ж үрипсиз, балажанлары м?
Ү м ит ш аш баўлары н қалай сөтерм ен,
К өзим ди тасалап қайда кетермен?
Қоры қпай бунш елли қэўип қэтерден,
Н е излеп ж үрипсиз, балажанлары м?
И злеп келдинизбе ата-ананды ?
Сағы ндыц ба ханаласьщ -ханадды ?
С изди көрип ойлады м ө з балам ды ,
Басьщ а н е түсти , балажанлары м?
А ш эрўақ жабы сы п ашьпъга турсы з,
К өзлерин адам ж еп қағысып турсы з,
А ш түлки сыяқлы бағысып турсы з,
Қ әлбим ди қақ тилм еч, балажанлары м.
Қол ж айы ў уят, ғой , уят масқара!
Садақа сорам а, ж умы с, ис сора,
Д эрўиш лик ис етп ес, сен дей ж ас бала,
О нш ама п эс кетпеч, балажанлары м.
Н еге керек, ақьш -кецес бир батпан?
Буннан бетер и н де тойлапты атац,
М аман, О разанньщ руўхы н шырлатпач,
Қан жьш атпач м ени, балажанларым!
Ү йлерине барьщ , буны қойьщ лар,
Н е қылып ж үрипсиз деп айтса бир жанлар,
О та-анам өлген деп айтағойы цлар,
Ж анымды ж анды рмац, балажанларым!
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УСТАЗЛАР
Н элш елериқ нэрўан болы п шайқалар,
Ж алырақларын көрип кеўлиқ жай табар,
Ш экиртлериқ си зге қарап ойланар,
С изге талдай ийиледи, УстазларГ
С ебеби сиз-багм аны сы з өм ирдиқ,
М ағрипаттьщ пэк нуры ндай көриндиқ,
С илтедиқиз ой -бәлентин ж еримниқ,
Темир қазық жулды зы мы з, Устазлар!
Палапанды бағы п, суққар қылдықыз,
Бэлент пәрўазларға инкар қылдықыз,
Ел туйғысы н би зге тумар қылдықыз,
Бизге ҳақ ж оқ тилеп ж үрси з, Устазлар!
өм ир-өнер әли п беси н үйреткен,
Ә дебият, м ийнет, м атем, сүўреттен,
Атқан ҳәр қ әдем ди бақлап, жийлеткещ
С үйенген таўы мы з би зи қ , Устазлар!
Турмыс ө з кәрўаны н алға тартады ,
Инсан эўлады на үм ит артады,
Ҳ эр ш ақарақ ул-қызлары арқалы,
Сиз халықты оқы тасы з, Устазлар!
Сиз арқалы өсти ақыл санамы з,
Көп нәрсен и к үсеп кеўил ханамы з,
Зыяратқа би з мектепке барамы з,
Уллы алым ҳәзи рети м и з, Устазлар!
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АЙТЫС
Жигит: Бир көрип кеткеним алты ай азықтай,
Ж ал бойы нда турдым қатып қазықтай,
Ж ағымталлы жанға жағар қосықтай,
Унап қалғанықды билм едиц ярым.

Қыз: Ж ийдеге түйилген ақылы лалдай,
Бир сырлы сөзиқци к егп щ айта алмай,
Ү йимниц алдьш ан әсте өте алмай,
Ж үрген күнлеринди еслей м ен өзим .

Ж игит: Қараўылы б о л ь т қыйсық ж ийдениц,
Саатлап турсам да қабақ үйм едим ,
Мьщ батпан наз бенен шьпсдай сүйгеним ,
К үйип күл болғаны м билм едиц ярым?

Қыз: Қатар ж игитлердиц болды ц султаны,
Ушқынлады муҳаббатты ц гүлханы ,
Қыз кеўили-такаббы рлы қ тулпары,
Бир сөз бен ен ж уўасы ты п билм едиц,
Сонльпсганда сени көзге илмедим.

Ж игит: Ө зге үй ди ц шамшырағын жақтыц ба?
Я жолыма айдай қарап бақгы ц ба?
өзим нен өзге ге қасыц қақтьщ ба?
Кеўил санды ғы нды аш падыц ярым.

Қыз: Ашықлық н е н әрсе билә билм едим ,
Қыз тахты салтанат түсип келмедим,
М уғаллимге қулағыцнан тартқызып,
Сол ўақы тта сени бираз ж өнледим
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СЕНИЦ ДӘРТИЦ МЕНЕН...
М ьщсан тэш ўиш мойны цы зға жегилген,
Өрг ҳәўири сези л еди дем иқнен,
Қумардьщ қызлары, қайнап төгилм ец,
Сенлик төзим м енен ж асайм ан, ҳаял!
Қабағы қатьщқы Гулпаршынларым,
Қолласыўға келмей атыр-ма нарыц,
Қ әлбимди тырнаған бар налышларыц,
Сенлик сезим м енен ж асайм ан, ҳаял!
Айналайын сениц алтын басы цнан,
Ушқын алдыц от бүркиген жасы ннан,
Намыс ҳәм ар ш ерик өлш еў тасыцман,
Сенлик күйиниш те ж асайм ан, ҳаял!
Лабағыца сәл-пәл ақьш сүйк есец ,
Т үпсиз гүби тутарма екен үйкесец,
Сыртқы көзге сулы ў С үйинбийкесец,
Ишки дәртиц м енен ж асайм ан, ҳаял!
Ата-журтты, А на-ж ерди сүйгеннен,
Тумарисиц қыльпп алды күйгеннен,
М эртликке табьш ьт басы м ийгенм ен,
Сенлик эрман м енен ж асайм ан, ҳаял!
Тәғдир иш тен тьшып бақлайды мудам,
Сени жулқып-жулқып неш е сынаған,
Зор қуўаньпп раўа көрсем де саған,
С ениц дәртиц м енен ж асайм ан, ҳаял!
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Қырқында нырқына келмегенлер бар,
Ж өн-ж осақ үй и не кирмегенлер бар,
Гежирленип ж олдан ж үрмегенлер бар,
Сенлик күйиниш те жасайман, ҳаял!
Обалын мойны на салайын дей сец ,
Сыртыцнан сер сальш қарайын дей сец ,
Ш ацын қағьш-қағып алайьш дей сец ,
Сенлик арзы ў м енен жасайман, ҳаял!
Таўдай ж игериц бар, бэлент жулды здан,
Бала, дала үй рузғар жыйғызған,
Сен түпсиз уммансац бэрин сыйғызған,
Сенлик әрман м енен жасайман, ҳаял!
Тэғдир сен и мыц силкилеп сынаған,
Күнлериц көп иш тен тьшып жылаған,
Жан алқымға келседағы шыдаған
Сениц дәртиц м енен жасайман ҳаял!
Сенлик бахы т пенен қанатлап уш ып,
Ж асасам дей м ен м ен алға қулшынып,
Бүгин қайғысыз қыз тахтынан түсип,
Сениц дәртиц м енен жасайман, ҳаял!
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кешир, жаным, кешире алсан,...
Кеўлимниц сен төринде барсац,
Ш ерге толы ҳижранлы тарсац,
Жактым өзге үйдиц шырағын,
Кешир жаным кешире алсац.

Нақыраты:
Билдим, азап ш еккенлерицди,
Дэртли көз жас төккенлерицди,
М ени ацсап күткенлерицци,
Кешир жаным кешире алсац.
Сени излеп жулқьшар кеўлим,
Тәғдир дейип өзим ди ж ецдим ,
Кешир жаным, эрман бағынан,
Айралықтыц гүллерин тердим .
К өз алдымда М әж нун ҳалларыц,
Ышқы-азап, жандыц лаўлады ц,
Ш оқ болып алысты сезим лер,
Тәғдирди м ен ж еце алмадым.

Нацыраты:
Билдим. азап ш еккенлерицди,
Дэртли көз ж ас төккенлерицци,
Қанжарлап қәлбицниц саўыты н,
Кешир бир-бир сөткен ж ерим ди.
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ҚУМАРАНАЖОЛЫ
Сыйынаман, халқым саған пирим деп ,
Баўырыма бассам дейм ен биримлеп,
Бириц экем , бириц сицлим, иним -деп,
Арьщ ушьга жанды жағар қызыцман.
Г өззал өмир пеш анама сызылды,
Гүл бағларым болды жасыл-қызыллы,
Ерке қызыц турмы ста көп ысылды,
Силтеген ж ерицнен кесер қызынман.
Елим деп ециреген елде мэрт уш ын,
Руухы й байлығым, дэстүр-салт ушын,
А на Ўатан, тэғдирлесим халық уш ын,
Тумаристей туў көтерер қызыцман!
Сенлик м еҳир нур шашады көзим де,
Елден жақыным жоқ ж ердиц ж үзи нде,
Сениц жаньщ тыпыршылар өзим де,
Сарыша айымға сицли қызыцман.
Ж аралғанман сениц таза қаныцнан,
Қызғын алдым иләҳ жаққан жальшнан,
Қыяметге табыламан жаныцнан,
Ж анған ж ерге ж амаў болар қызыцман.
Тәғдирице қанық кеўил сарайы м,
Д эстүрлериц нарға аўыр ҳэрдайы м,
П ерзент уш ын жаным отқа жағайын,
Қумар ана жолын тутқан қызыцман.
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Ғәрқаллазий байлық Ә миў бойы нда,
Көп жақсы нийетлер бардур ойы мда,
Гүл жамылған абаданлық тойы вда,
Ҳадалый бир хы зм ет қылар қызыцман.
Геўдемде ж ан, гелле турса жулынбай,
Хызметине жуўырайын қулындай,
Нашар дем ей көргейсен бир ульщ дай,
Шыбын жанын сен деп жаққан кызыцман.
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жигит қосығы
Г езгенде бағларды бүл бүл сайраған,
Ж аслық дәўран еске түсер қайтадан,
К үлдиргиш ли, көзлери от жайнаған,
Қ умай көзли қызды сағынаман мен.

Нақыраты
К елбетин мөрлеген яды ма мениц,
Бир қулақ қоймаған дады ма мениц,
Бийдаўа дэрт салған жаныма мениц,
С ол саҳыпжамалды сағынаман мен.
Тырналар елине қайтса дизилип,
Қарайман изинен кеўлим езилип,
Сағыныштан ж үрек бағрым үзилип,
Ж анымныц жананын сағьш аман мен.

Нацыраты
К елбетин м өрлеген яды ма мениц,
Бир қулақ қоймаған дады ма м ениц,
Бийдаўа дэрт салған жаныма мениц,
С ол саҳьш жамалды сағьш аман мен.

www.ziyouz.com kutubxonasi

33

САҒЫНДЫРЫП ТУРАРСАЦ
(Жигит қосыгы)
А йт жаны м, не жазды м гийне кылғандай,
Ж аслық- жалын, ис туты псац ойланбай,
Бағ жығылып бэри суўда қалғандай,
Ө тсем қаптальщнан лал боп турарсад.
Сарҳаўыз бойы нда сәрўи тал болы п,
Зербарақ жамылған ш әм ензар больш ,
К өз алды мда сулыў қәдци дал больш ,
М уц малынып сағындырып турарсац.
Әрман бағым саратанда қыс болы п,
Әжайып бир қайтып көрм ес түс болып,
М ыц шақырсам қонбас «алты н» қус болып,
Қ әлбим де шоқ болы п ғыжлап турарсац.
Неш ш е бәҳәр кецди, кетти тусы мнан,
Үмит ж оқ уш ырған қумай қусымнан
Д и й дар ласьт қалағойсақ тосы ннан
М эзи бийтаны стай қыйнап турарсац.
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АНАЛЫҚ ТАХТЫМДА
Бурынғы нарт пш бы қ болды , байтерек,
Бүгинги ж ас нәлш е нәрўаннан дәрек,
Олар елге сая салмагы керек,
Келеш егим м ениц, балажанлары м.
Тамырыцда аққан қаным бар мениц,
Сенлик Жан ипш нде жаным бар мениц,
Нурлы келеш егим тацым бар мениц,
К өзим е көринген балажанлары м.
Билим - қуяш қолыцды с о з күлимле,
Умтыл бабацлардай нурлы илимге,
А р ҳэм намыс дэрья болсы н дилицде,
Ө нер жолын излец-балажанлары м.
Ә ўладлар эўладгы ц болар қорганы,
М иллионбайлар аман ж үр се болғаны ,
С онда бэрж ай болар ана әрманы ,
К өзимниц раўшаны —балажанларым.
Қыз тахтынан түсип си зге келдим мен,
Х ы зметимди аямаспан елим нен,
Сарыша айымньщ нэзик кеўлинен,
Халқы жай альппы , бапажанлары м.
С излер д е қанатым асты нда ж үриц,
Аналық тахтымда отырман бүгин,
С излерге тилеймен бахы тлы ж үрим,
Бабалардыц көзи- балажанлары м.
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САРЫША АЙЫМНЬЩ МОНОЛОГИ
Орманбет бий өлген күи,
Он сан ногай бүлген күн,
Ж ез буйдапы қуба араан
Жетип түяки ача алмай
Қарашыл көпек болган күн
Орманбет бий өлгенде
Ул цачмады қыз қалды
Үш қызыныц генжесин
Сарыша айым дер еди...
(Орманбет бий толгаўынан)
Ипгге сақлай алмай эрманларымды,
Бәлентке көтердим намыс-арықцы,
Орманбет бий, ел деп жақтыц жанықды,
Руўхьщ м ени д е қорғап турьппы .
Гейде тақыр ж ерден бәлент таў шықты,
Буққы таслап м ерез ш өптей ж аў шықты,
Көл жоқ ж ерде нәрете, я аў шықты,
Әрман жолларына таслап қурықгы.
Сиз силтеген ж олда тосы қ ж ийледи,
Сиз жоқта нәкаслер ел деп күймеди,
Дэўран түлки болса тазы бийледи,
Айдын жолларыма таслар толыпты.

Қамыс қыйғаньша мәс емес газым,
Аямаўыз болды саратан жазым,
Түлкиге жем болды уш ырған базым,
Қәлбим мениц қырқ бир ж амаў болыпты.
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Дығырықта кэрўан тартқан тубалар,
Қ ой үстинен қашан торғай ж умалар,
И сенген тецизим сарқыльш барар,
Ели халқым сағымларға жолықты.
Тәғдир зэхэр қосты тутқан пальш а,
Т өгер жапырақларьш үм ит талы да,
Н әзер салсац, боз енгендей, ҳалы ма,
Қызьщ бүгин сарсац, болы п турыпты.
Әрман дәрьясы нда ш үмип келем из,
Қайырлады қырдан ж үзген кем ем из,
С егбир тартьш өрден-ы кка ж елем из,
Е нди калай дүзетем из бирликти.
Ү стим изге дөнип тэгдир к есеги ,
Қайларда болса да би зди гөзл еди ,
Сүрниктирди көзсиз ы ғбал еш еги,
Ел деп ециренгенлер ж үдэ талықгы.
Даналығын күшли еди ж алғаннан,
С ениц тәлимицди өзим алғанман,
Ө лген жақсы тири тышқан болганнан,
С енлик эрман м енен ойым тольпсты.
Н еси й бем ди басқаларға тутты ры п,
Ж үрген едик бизлер бәр ҳа утты ры п,
Ж иберсе д е мыц қурбақа ж утгы ры п,
Дады м ды айтарман кеўлим тарықгы.
Тулпар турып тексиз ябы ж орғалар,
К ем енди баслап тур ш ебер дарғалар,
Ә ўлады цы з руўҳы цы здан нар алар,
Оларды нурлы жол күтип туры пты .
Кеш ир м ени руўхы цды би р кы йнасам
Қ әйтейин м ен канарыма сы йм асам .
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ШӨПТИ ҚАЛЫ КӨРМЕ ...
Щ өпти қалы көрм е, шьшаға ийе,
И йеси табылар, сөз тапса ж үйе,
Сиз д е тегин ем ес, бар сизде кийе
Адамлар - Алланьщ сәўлесисизлер!
Базда ақ дегеним шығады қара,
Қыянет қанжары салады жара,
Уақыт нақ тәрези , айрылар ара,
Кеўил дэртлериниц даўасы сы злар.
Әжел ж ез тырнағы келсе талтацлап,
Өзирейли ж үрген болса «аў» тацлап,
Ж арқабақта турған болсац жалтацлап,
Дос-яранлар жақынлап қолларын созар.
Бийпәҳы мнен ҳеш ўақ ақыл соралм ас,
Сорасац еси п эс дейип көре алмас,
Мыц сабылып ябы тулпар болалм ас,
Абыл, қабыл болы п келесиз сизлер.
Халықтыц бахыты - бирдиц бахыты,
Арацы зда ж үргеним де тахытым,
Сизлерден ш етлем ес м ениц бағытым,
Бирге толғатпайма дэрья, тецизлер
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ТУМАРИСА АНАЖАН
Быйылғы бэҳәрим келди нөсерли,
Аласапыранлы, ы згары қ ж елли,
С ел-сел ерип ақса, қэлбимниц сеци,
А ралға куй, А нахита анажан,
Тилеклес бол Тумариса анажан!
А спан - ж ер жаныма сыцарлас егиз,
Тынбай жамғыр жаўар телегей тециз,
Қ әлбимди сызлатар үмитлеримиз,
Бул жаныма шыпа бериц анажан,
Күш -қууат бер, Тумариса анажан.
Дүнья өзи төрт н әрседен қуралған,
Ж ер, суў, ҳаўа, ж эне оттан нур алған,
Алмалы көрикли тутқан ураны ц,
Тайған жоқбыз, А нахита анажан,
С уў бер бизге, Тумариса анажан! - *
Қ әлбимди тилкилер тат басқан қанжар,
Таўлардыц көксинде мыц жыллық м уз бар,
Й ош жоқ жүреклери айтарма ҳэўж ар,
А ғы з берман, А нахита анажан,
Қ уўат бериц, Тумариса анажан!
Ж ер - ананын қәсте бағры мьщ тилким,
Ф арҳадым жоқ, жигитлер көп мьщ дүркин,
Шықғытып ж иберейин А ралға бөркин,
Жаным жанып шоққа айланды м, анажан
Қ уўат бериц, Тумариса анажан!
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М эртлипщ нен Р ух алдым жасымнан,
Кир тирилип келеғойса тосьш ан,
М еске тықпай Памир таўдьщ басьш ан
Қурбанлыққа шалайын мен анажан,
Күш -қуўат бер, Тумариса анажан!
Тилким-тилким болды қэлбим Аралы,
Бир уртламдай нәҳәр бериц шамалы,
Бағрым кэбап етга отлы самалы,
Қайт бизлерге А нахита анажан,
Тилеклес бол, Тумариеа анажан!
Арал-қум көксимди басып жатырған,
Ҳ азар берип дем ала алмай атырман,
Ойларым шалысып талып жатырман,
Ў ах қоллайгөр, пийрим Патма анажан,
Күш -қуўат бер, Тумариса анажан!
Тас түнек туцғыйық аркағы туман,
Алдымды ашарма, Орманбет, М аман,
Азаптан қутқарыц жанымды А ман,
Қандай эламат бул - Патма анажан
К үш -қуўат бер, Тумариса анажан!

О
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СЕН ДЕГЕНИМДЕ
Ғамлы кеўилиме берм егал ж әбир,
Жолларьща қарап жаным ж ансебил,
Ҳижран дағларында тартаман сегбир,
Салкын самал ести, сен дегеним де.
Билсец д е билмедиц Лэйли ҳалымды,
Ш ерттим дэртке толы кеўил тарымды,
Қыйнадыц «мен деген» ш ерли жаныцды,
Бизге ҳазар келди, келм егеницде.
М аған дүрлеп уш са кеўлиц кептери,
М ени қыса баслар, сағыныш сеци,
Самаллар сыбырлап сораса мени
Ж уўап берерм исеқ, яр дегеним де
С езем ен ҳеш кимге кеўлиц қыймасын,
Бул тар дүнья саған кецлик сыйласын,
Тысыр-тысыр терезем ниц айнасын,
Тынбай жамғыр қағар, сен дегеним де
С ел-сел жамғыр ж аўар, сен дегеним де.
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ҲАҚ-ҲУҚЫ ҚЬШ қамусы
д н а қушағында жатқан перзентгей,
Күнлерим биймиллет, бийғэрез өткей,
Кеўилим жети қат аспанға жеткей,
Асқар таўым - ҳақ-ҳуқықым Қамусы.
Меншигин болмайды сорап алғаннан,
Ҳақ ҳукық туўы лар нийет,әрманнан,
Ҳак-ҳукык қамусы күшли пәрманнан,
Ел эрманы - ҳақ-ҳуқықым Қамусы.
Тен ҳуқыклы ел болсақ деп бабамлар,
Тайғақ кеш иўлерден өтти заманлар,
Қан менев тарийхы ца жазып қалынар,
Уллы китап - ҳақ-ҳуқықым Қамусы.
Сенде азатяықтын дэўранлары бар,
Халқымнын; м уқ аддес әрманлары бар,
Ығбалымньщ урған жэўланлары бар,
Бахыт қусым - ҳақ-ҳуқықым Қамусы.
Ел кеўлине түскен нурлы жақтысац,
Ҳақыйқатлық эдалатлық тахтысац,
Жан ҳэм илим м енен келген бахты сац,
Миллет мүлки - ҳақ-ҳуқықым Қамусы.
Гимн, герб, байрақ, әдебий тилим,
Айтар қосығымсац, жацғырған үним,
Шынжырлы эўлады м, ағам ҳэм иним,
Даўлет басы - ҳақ-ҳуқықым Қамусы.
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Ш егарамсац, мениц намы с-ары мсац,
К еўил писентим де қалған бары м сац,
Е реж еп, Ерназар, Аллаяры мсац,
Олар ж азған - ҳақ-ҳуқьщым Қамусы .
У азы йпа айырар ерди ер м енен ,
Биз инсанбы з туўған ана ж ер м енен ,
Билегимниц күпш , мацлай тер м енен ,
Д өретилген - ҳақ-ҳуқықым Қ амусы .
К им нен алар, кимге берер қарызым бар,
А лы с бери с пенен ж үрер тәризим бар,
А л ўатан алды нда м эцги парызым бар,
Соны сөйлер - ҳақ-ҳуқықым Қ амусы .
Қурық салы п көргенсизбе асаўға,
Т эрезиниц басы н теп-тец услаўға,
Ҳақлымыз би з уры с көрмей ж асаўға,
А йды н жолым - ҳақ-ҳуқьпсым Қамусы .
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ТОЗДЫМА «СУЎДА ЖУЛДЫЗЬЩ»
Ақ бийкеш д ей сец , кыйылып,
К өзице м еҳир жыйылып,
«Ҳ ур қызым» дей сец сыйьшьш,
Периш те хүси н ж ецгеж ан.
«Урылар» ш ығар солымнан,
М әж нүнлер шығар оцымнан,
Қызғыштай м ени қорыған,
Ғамхорым м ениц жецгежан.
Төркинлеп барсам өриссец,
Қушақ ашып көрискен,
Унайды ҳэзи л дегиш пец,
Ж айнаған ж аздай ж ецгежан.
Тоздыма «суўда жулдызыц»
Сағынар сен и «ҳүр қызьщ»,
Қандайдан көйлек сый қылсьш,
Айт, қэне ҳәзи р ж ецгеж ан.
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КИШКЕНЕМЕ
Б абавдай, балам , баты р бол ,
Ер ж үрек мьщ ға татыр бол,
Ж анарыц ж ансы н ж алы нлап,
Х ы зы р қонған, шатыр бол.
А тқа да м иниў щ эрт ем ес,
М ингеннии бэр и м эрт ем ес,
Ел ж урты уш ьш Ерназар,
М ақтаньпп болды , д эр т ем ес.
Умтыльш ж аса би ли м ге,
Ж ол баслап тилсим и лим ге,
Т уўған ж ер д е с е ц теби р ен и п ,
О т ж ансы н, балам , ди л и в де.
Тилегим атқан тацлардан,
Ө зице үм и т артарм ан,
Ө м ирдиц ж үги н ҳэзи р ш е,
Н ар болы п балам , тартарман.
М ий ўе түсер паслы вда,
Дарағы ны ц асты на,
Ә кеце усап өск ей сец ,
Қарамағы м асты нда.
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ТУЦҒЫШЫМ АЛИШЕРГЕ
Билим —н ур, илим —ш амш ырақ,
Щ ьщ ларға шықтьщ жарқы рап,
Т үп бабац Бердақ айтқандай,
Х ы зм ет қыл елге жақсы рақ.
Ш айырлық еди эрманы м,
С ен илим - куўдьщ дэрм аны м ,
А лиш ер саған тилейм ен,
Бахтыцньщ парлап ж анғаньш .
К өтерип елдиц байрағы н,
Ж улды здай жанып ж айнады ц,
Үш алтын м едаль алғанда,
Қ уўанды пүткил аймағы м.
Ж алынлап лаўлап ж ас ж аны ц,
Ҳ әм м ени алға баслады ц,
Елицниц сон да ец сеси н ,
К өтерип бираз тасладьщ .
Ж уртбасы атац мақтаны п,
Атыцды үлги етип ж үр,
Ж аманнан зәрре сақланьш ,
М ақсетице ж етип ж үр.
А нацы з ким деп сораса,
Ж үргенде тойда, к өш еде,
Я ҳүж ж ет бер се қолыца
Толтырғьш сен нэш елеп.
Билим - нур, илим - ш амш ы рақ,
Ш ыцларға шықтьщ ж арқы рап,
Түп бабац Бердақ айтқандай,
Х ы зм ет қыл елге жақсы рақ.
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ҲАЯЛЛАР
С үбе қабыргадан жаралған мәртим
Көкирек, ж үрекги қорғаў муратьщ ,
Ери, ул-қызыньщ қуўаныш, дэртин,
Қапқа салып арқалаған ҳаяллар.
Душ пан ж игербентин гелле қылғанда,
Ҳ әм хан «басқа» мирәт етип турғанда,
Қумар ана көкирек керип сол манда,
Басын бәлентлерде тутқан ҳаяллар.
О рманбетбий ойы айланып түске,
Сарыша айым қол урғанда ҳэр иске,
Кир басы н тыққанда қан толған м еске,
Тумариске қуўат берген ҳаяллар.
Н еликтен Гулайым атын баплаған,
Қызыл ж үзин өткир нурға таплаған, Не ушын Қырқ-қыз қылыш саплаған,
Жаны жалын, ш ер намыслы ҳаяллар.
Ж алғыз улы мәрдикарға шатылып,
Әдилликте кеткен ж ерде қәтелик,
Приставтыц қызьш сақлаўға алып
Қалғанларды м уқ қаптырған ҳаяллар.
Қатыннық жаманы қызғанар ерин,
Басшыньщ жаманы отырған ж ерин...
«Билмеймен қыз қыдырып кетгам е ер® ^
Не мүш кил ислерди жеқген ҳаяллар.
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Ақшолпан, Ары ўхан уран болғанда,
Азамат ағалар күшке толғанда,
Ж асларда талпынды үм ит эрманға,
Әрманньщ моншағын сөтпец ҳаяллар.
Аналарыц байрақ болып ж асаған,
Рухына тас атпацлар тасадан,
Өткенлерге көзди жумып ж асамац,
Адам атамыздыц көрки ҳаяллар.
Туў бәлент турады көринип көзге,
Негиз төмен жатар билинбей бизге,
Нурдай жайласқансыз ж үрегим изде,
Бул дүньяньщ тутқасысыз ҳаяллар.
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ШАЙЫР Д Е П ...
Ш айыр д еп ҳеш атама м ени,
Қ осы қ киби саған ж ақпасам,
Т үн қойны нда ериген киби,
Ж улды з болы п ж ерге ақпасам.
Ш айыр дей ип атама ҳаслан,
Ө кпелесен қайта тәўирди,
Е гер, саган бере алмасам,
Ж үректеги күш ли ҳәўирди .
Ш айыр деп ҳеш айтпа арттырып,
И сендирип м ухаббаты цаА ры ўларды ц қасын қақтырып,
Ө ртем есем ьппқы отына.
Ш айыр дем е м ени, егер де,
Г өззаллы ққа ш айда етп есем ,
Бийпарқлар ж үреклеринде,
Бир м ухаббат пайда етп есем .
Ш айыр деп айт кеўлиц тебиренип
Ж ақсылыққа үлгерген ўақга,
М енм ен арыў сөзи м е ерип,
Ж игитине гүл берген ўақта.
Ш айыр деп айт көкирек керип,
Ж үрегицди бостан етсем м ен,
С ол бостанны ц гүллерин терип,
А дам ларға инам етсец сен .
Ш айыр деп айт ҳасла ж асқанбай,
М әўси м им де толып ҳэм тассам ,
Б эҳэр м енен гүл ўйқасқандай,
С өзим м енен өзим уйқассам .
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ӘЖАПА
Яәўлет басы дей ди туцғы ш қызларды,
Саган ш ерик шацарақтьщ сырлары,
Күн гейде қуяшлы, гейде ызгарлы,
Соған қарап бой дүзеди к бизлерде.
Меҳрибанлык еттиц баўы ры ца тартып,
Таба алмаспан ж анды өзицнен артық,
Гей ўақта ескертип берген де тэртип,
Ата-анамды есл етеси з бизлерге.
Жанынды ж агарсац сицлим , иним деп ,
Кейнице ердик бизлер бирим леп,
Гә ж үрсекте ж үрегинди тилкимлеп,
Жаныцньщ иш инде көрдиц бизлерди.
Аяқ созсақ көрпемизге қарамай,
Сен қыйналдыц баўырыццы жаралай,
Айтқан ақьш көпш ип кетсе ж арадай,
Ш ыдадьщ тисицди қойып тислерге.
Арбаны ш үйелтпей ж үргизгениц бар,
Өзиц ж ем егенди ж егизгениц бар,
Өз үйицнен теж еп бергизгениц бар,
Аўзы ца ас татымады би злерси з.
Ш ийден тысқарыда туры п-ақ көрдиц,
Бир уллы шацарақ болсақ деп ж үрдиц,
Жарық айнамы здан жаўғаны нурды ц,
зицдей эж апа болсақ би злер де.
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ШАХАМАН
А ўы л Ш ахаман деп қалай аталғанў
Қызық әп сан а бар халқы яд алған,
Ж игит болған екен озған қатардан,
К өз алды м да елесл еди Ш ахаман.
Ерлик и си м енен көтерип туўды ,
Д уш панды , ашлықты кейинге қуўды ,
Қарақалпақтьщ нағы з Робин Гуды,
Ш ақмақ ш ағар ж игит болған ТНахамян,
Ж асы нда А м ан деп сүйди халайық,
С оцы нан ш ах сөзи н қосты ылайьщ,
Заманлар ақса д а тасьш , ылайып,
Х алқы м енен би р гебол ды Ш ахаман.
Елин қәстерлеген ш ах болар екен,
А м ан д а ҳэр иске тақ турар екен,
М ергенликге душ пан аҳ урар екен,
Ж үрек ж утқан бахыр екен Ш ахаман.
А ш ы қ болды қызға А йж ам ал атлы,
Ол қы зды ц д а болды ж үреги дәртли,
Д эм е етиўш илер күн-күннен артты,
Ж алғы з сүйен и ш и еди Ш ахаман.

Ә ке қарамады көздиц ж асы на,
Т ецгерди қырық туўарды қыздыц басынЯ|
Самал ти й ди рм естен бир тал шашьша,
А йж ам алды алып қашты Ш ахаман.
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Алып кашыу сонан үрдис ж ол болды ,
Қолы келте ашықларға қол болды ,
Пана излегенге қайырқом болды ,
Ә ззилерге қорған болған Ш ахаман.
Қапталында қырқ ж игити сайланған,
Қырк өж ире ж айға байлы қ тайланған,
Ели, журты айбаты нан айланған,
Тахтқа м инбей-ақ болды Ш ахаман.
Ж ел есер , ж игит те ө тсе ж ел болы п,
Ондайларды елем еген ел больш ,
Мэртлик би зге қалган екен ж ол болы п,
Сөйтип гүрец аўы л болған Ш ахаман. ’
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ДӘРТЛЕРИМЕ
(Нама косыгы)
С уўлар ацсап жатқан саҳра дүздей м ен ,
Зер жапырақ жамы лған м унды гүздеймен
Сырлы сезим л ер ден үм и т үзбей м ен ,
К еўлицнен маған ж ай табарм екенсец!
Саўлатъщ алды мда бол ған да пайда,
Билмедим қоярман ж аны мды қайда,
Л әйлицм ен, ж ангенем , ы ш қы цда шайда,
Д эртлерим е дэрм ан боларм екенсец!
К еўлим де н е барьш саған гизнейм ен,
С ен си з дүн ья қ эп ес, ҳаслан тозбейм ен
Ҳ эр алған дем и м де сен и излей м ен ,
К еўлицнен маған ж ай табарм екенсец!
Саўлаты ц алды м да болған да найда,
Б илм едим қоярман ж аны мды кайда,
Л эйлицм ен, ж ангенем , ы ш қы цда шайда,
Д әртлери м е дэрм ан болармекенсецЗ
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МӘЦГВДУР
Дла м ойяак дуўтар алып кольша,
Ж^қсыларды жы инап оцлы -солы на,
Садык болған әдалатлық жолына,
Алмас қылыш киби сөзи Бердақтьщ .
Халык уш ын уйқы сы з тацлар атырды,
Ерназар*бий курған жасы л шатырды,
А й дос баба, А м ангелди батырды,
Д әстан етип ж азды өзи Бердақтьщ .
Ы ғбал сокпағы нда бахы ты ц тайьш ,
Ж үрген күнлер болды көзлерден гайы п,
Бүгин қумай қусы қанатьш жайьш ,
Азат, абат енди ели Бердақгы ц.
Ж аўлар халықтыц ар-намы сы н басқы лап,
Ж үргенде жанарлар муцлы ж ас булап,
«Халық уш ы н» ел м ен ен болған «Ж ақсы рақ»
Ш айырлық ураны еди Бердақгьщ .
А на тәбият оны өсирген ерек,

Әтирапында өскен нәлшелер дөреп,
Әдебиятга мэцги жасыл байтерек,
Әплатундай аты машҳур Бердақтыц.
Ж үз жыллықлар өтти, ара көп жырақ,
Бар ол арамы зда ҳәр күни бирақ,
врдақ ҳэм Ә ж инияз еки ш амшырақ,
эцгидур уллыльщ жолы Бердақгы ц.
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ШОҚ САЛЫП КЕТТИЦ
К еўлиқце хош ҳаўаз бү л б ү л сайраты п,
Ты мса сезим лерге ш эм ен бай л ать т,
Ж үрек әндийш есин «ти лси з» байқатып,
Әрман бағларыма ен ди ц д е кеттиц.
Ж аслық ж үрегим е орнады ж асы н,
К еўилим де эрм ан-дәрт, к өзи м де жасым,
Бүгинлиги лаўлап ж анаж ақ лаш ым,
Бийғубар қәлбиме ш оқ сальш кеттиц.
Ҳ иж ран отларыца бағры м таплады м,
А рзы ў сағымына ты нбай қатнады м,
Басқан излерицди гүлге қаплады м,
Қ айтадан қайрылмай ж анды ры п кеттиц,
Ж аны мда ойнайды сези м л ер жанлы,
Ж аралы ж ейранман кеўлим дағлы , Ө зицди урмасын жы лды ры м яцлы,
Қ элбим шырағьша ш оқ сальш кеттиц.
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КЕЛДИНБҒ,, БӘҲӘР?!
(2аҳра даля, гүл кырмызы жамы лды ,
Таллар жасы л орамалын тағы нды ,
М узлардьщ бауы ры ерип ағылды,
Төрт пасыл еркеси, келдицбе, бәҳәр!
Сен келиўден сезим лерге малы нды м,
Сырласысац ш ерге толы жаны мны ц,
Ш ийрин дәртин қозғап кеўил тарымньщ ,
Сен қайта айланып к ел ди ц бе, бэҳәр!
К еўилим де даўасы з әрман дағы м бар,
Соцыра н өсерлеп ж уўған ўағы ц бар,
Ҳақгөйлигиц ж әне ялғанлары ц бар,
Ж үрегиме енип келдиц о , бэҳәр !
Жаныма ш оқ -ж алы н салған ҳэм өзиц,
М уцайсам тунж ы ран қалған ҳэм өзи ц ,
Алысқан ўағы мда ж анған ҳэм өзи ц ,
Сен д е бәҳәр дей бол деди ц б е , бәҳәр !
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ӘЗИЙЗИМ ЎАТАН
Ж азийра далацца ж уўы рар кийик,
К өкте қуяш ж айнар төси в д и сүйи п ,
Б и й ғәрез бостан сац ,м эр тебец бийик,
Ж ан и ш и н де жаны м анам сац Ў атан,
М еҳрим м уҳаббаты м -өзи ц сец Ўатан!
С үй ем ен ,к ец пайтахт гөззал далавды ,
К өз қумары м аўы л м ен ен қаланды ,
Ел д е п ец и р еген ҳэр би р балавды ,
Ө зи қ қоллағайсац эй Ә зи з Ўатан!
Бахты мны ц сағасы -м еҳри бан Ўатан!
Беглик тузп»ш бэлен тлерге байлаған,
Қ ы злары ц Гулайым гүл дей ж айнаған,
Ы рысқы қазаны дур кец пайтахт далац,
Б эрш ем и зге ж алғы з әзи зсец Ў атан,
Ж эн н етги ц ты м салы -өзи ц сец Ўатан!
Г үл бәҳәр ,Н ади р а ж ейранлары ц бар,
Е ркинбай, А лиш ер уғланларьщ бар,
Бахы т ж ағы сьш да дәўранлары ц бар,
Ы ғбал тацы нурлы ҳүр ана Ў атан
Е ц сеси елл ер ге тец әзи зи м Ўатан!
А рал айды ньш да аққуў, ғазьщ бар,
Ү ш сай , Ү стирти нде н еф ть, газы ц бар,
Н урлы келеш егиц-м удам ж азы ц бар,
Байлықты ц м әсканы сац - ана ж ер анам,
Байрағы ц бэл ен т ш ьщ да ж ел би р ер Ўатан!
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КЕЎИЛ НАЛАСЫ
Дцлап ж үрегим е м өрлен ген хатты ,
Ш ийрин м әўри тл ерде ары ў тац атгы ,
С ен деп талпы нады кеўлим қанатлы,
Ө зицсиз булм анлар қ әп ес сези л ер.
А ла көзлерицнен ақылым лал болы п,
Сағыныш ж амы лған сәр ўи тал болы п,
Талшыбьщ сы патлы қэдцим дал болы п,
Сынып кетсем барлы ғы ҳеш сези л ер .
С езим толқы ньш да тасы п толаман,
Ҳижран аралы нда ыққан лалам ан,
Қ әлбин дэр т ж алаған «күйик қалам ан»,
Ү мит гүм безлери эззи сези л ер .
Кеўил бағларьш ан гүлл ер усы нған,
«Ж ети дүркин ж улды з өтер тусьщ нан»
К өзин ж олға тиккен қум ай қусы цм ан,
Ескен сам алдан п эк н әп ес сези л ер.
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АЙРАЛЫҚ ЭЛЕГИЯСЫ
М езгилсиз бес қонақ келген жазым бар,
Тилла тарда ш ерге толы сазы м бар,
Д эрт көлинде ғам кеўилли ғазым бар,
Әрман қанатлары қағыўлы қалды.
«Ә лўидағ» айталмай муцлы қарадыц,
Айралық усы нды зэҳ эр ш арабьш ,
Зербарақ жамылған эрман дарағым,
Дәрттен шақалары сырығып қалды.
Нур саўлатьщ ж үрегим е қаланды,
М уц ж үзген ж үзим нен ай тасаланды,
Бирден ж аў ш апқандай кеўил қаламды,
Бағлар «Гүлдирсинге» айланды қалды.
Алған ҳэр дем им де сен и жойтаман,
Кеўлимнин саўытын сөтип қайтадан;
Арзы ўлар бағьшан ж аўрап қайтаман,
Қ әлбим де көзинниц сэўл еси қалды.
Ж асайсац сен тамырдағы қанымда,
Ш уғла шашып атқан ары ў тацымда,
Д үрсилдеп турарсац шыбьш жанымда
С ен нени жойтқаныц сезилм ей қалды.
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ӨМИРЗАЯ ЖУЛДЫЗ
«Не газларым бар еди-аў,
Не қуўларым бар еди-аў,
Суўым бир кетип шөлледи»,
(Салт -дәст үр жырларынан)
Әлпешлеп өсирдим , шықпай өрице,
Сүўретиц сызьшған ж үрек төрине,
М эцги сөнбейтуғьш қэлбим көгинде,
Өмирзая жулдыз болып қалдыц сен ,
Ҳ эсиреттен лаўлап жаньгм өртенер,
Ғыжлап турған қызыл шоқты салды ц сен!
Шерли жүрек ж убанар ма гүрсинсем ,
Күндей күлип көз алдымда турсац сен ,
Пешанаға сен дей суцқар сыяма!
Дийдар қыяметке қойған улсац сен ,
Айланарман А й дос деген атьщнан,
Жүрек соқса,бирге сбғьш турсац сен!
***

Жигитлик жас он жети,
жетип бир жайнап күлмедиц,
Бозбалалық - патшалық,
тахты нда дәўран сүрм едиц,
Жарасық ж убай А қ қуў қус,

айдында бирге жүзбедиц,
Қырман түспей қабына,
қыраўлы келген гүзбе едиц!
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К елди бәҳәр нөсерли,
ж аз айы болды салқынлаў
А қ А й д о с сен сиз қағылар,
м ектепте соцғы қоцыраў.
Ш оқ болы п турған жанымды,
қайтадан тыйық тырн
Кеқ шаралы көл көзим,
Канарына сыймады - аў,
Ботадай бозлар Ж ан анан,
қабырға қалды қайысып,
С ебил қалды эрманлар,
орны нда қанат жайы сып^

О
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АНА ҒАЗ
Көл жағалап айланьш ,
М анкыйып ж үр ана газ,

Нур сэўлеге малынып,
Ж арқырайды алтын жаз.
И зде алты палапан,
Бир гөззаллы қ қарасац,
Нур себелеп атар тац,
К өз қуўантьш аласақ.
К үтпегенде қара кус,
Ушып келди қы ядан...
Жан уш ырар ана қ ус,
А ра узақ, уядан.
Темир қанат ғалғалақ,
Сумлықсыз ж үр қацғалап,
Ана байғус шырылдар,
Палапанын қорғалап.
Ҳаўа бирден бузы лды ,
Ш ай қус келди ш үйилип,
Бири саннан сызылды,
А на ғаз тур күйинип.
Қақ жарылып б оз думан,
Қара н өсер қуйды кеп,

Сада аппақ палапан,
Қалай зая болды деп!
Жан ушырып ана ғаз,
Қанатларын сабалар,
Қысынып тур алтын ж аз,

«Дәртин ким бар даўалар»?!
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БИЙҒУБАР БАЛАЛЫҚ
Терип ж едик «қақлы қум нан» көсикти,
О, алақай, геўил, геўрек писипти,
Ж асьш зум рад- әдираспан өсипти,
Қызлар монш ақ ди зи п таққан да екен.
«Ү й -үй » ойнап қатнасамы з жан-жақлап,
Атқулақты шай етем и з унтақлап,
Қуўыршақты бөп е қылдық қундақлап,
П ериш темиз қоллап турған б а екен! <■
С ондай қызьщ ойы н еди «қаш арман»,
Д аўды алып араны тез аш арман,
Ж анньщ аман қалар ж ери «жатарман»,
Бийғубар балалық - патш алық екен.
Бир карамат к өрсетердей ш абанға,
Ғ уллы-ғулық жағып алып табанға,
Ш абамы з кеп ж ары сқандай шамалға,
Япырмай, дүл ди лден ж аралды қ па екен!
« А қ сүйек» ке қолай арқаш , жап сай бет,
«Бар ақудай туў узаққа ойнап кет»Бул сырлы ойы нға би зди қоспай көп,
А ж апам тийин берип алдаған екен...
А бат жап бойы нда талай тайғанап,
О йнар едик қызлар м ен ен қырғалак
«И йт ж үзи ў»ди ж үзер едик шалқалап,
О нш ама бальщтан таралдьщ па екея!
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«Гуләш-иу.-иў» даўыслап анам шақырар,
«Суў пери жутқыр»- деп ж ән е бақырар,
Ийнағашым, ш елегим жоқ жағы бар,
Мақаў, «бир ж үўерм ек» жасы рған екен.
Көтерип басы ма орпац ш ацларды,
Шапқанман ат етип шыбық талларды,
Жықтым қыз палўан боп бираз «ж аўларды »,
Балалык- рух алған булағым екен.
Баллардьщ қырғыйдай күнин берм еди м ,
Гүлайым боп тирилей-ақ ж ерледим ,
Оларға «ж уры н»- д еп қолым серм едим ,
Ш оқлығым-бир өрлик дэўраны м екен.
Ҳәзир ойлап көз ж уўы ртсам изим е,
Сап тартысар көриниси ди зи ле,
Бир қайтардым сол дәўи рге сизди д е ,
Б и й ғубар-бая ал ы қ патшалыҚ екен.
Садалық-бийқайғы бир дэўран екен,
Сағыньии жамылған бир эрман екен.
Е слетиў, есл ен у б и р дэр м ан екен,
Суйилиў, ^әм суй и ў б и р әрман екен ...
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ГҮЛ ҒУМШАЛАР ЕЛЕ КӨКСИМ д^
Жер анамньщ шорлы баўырын,
Ж айҳун болы п ж уўғы м келеди.
Гүўлескен жабайы самалын,
Д үлдүл болы п қуўғым келеди.
К өксиндеги лала гүллерди,
Баўырыма басқым келеди,
Ж үректе м уқ, көзим сел л еди ...
Бахыт жолын тапқым келеди.
Ш өл көксинде сарғьпп лалалар,
Үмит пенен тацды бағады ,
Бүлбил ҳаўазы нда нала бар,
М уқлы қәлбим тарын қағады.
Налышқа малынған сол нама,
Қ әсте бағрым тырнап кетеди,
Ж үрегиме ниш тер ол нала,.
Отлы ш оқга кабаб ет ед и ...
«Ж орға аш ар» зақғар шайтанаг,
Жаным ш ерли әрман бағында,
Сьшбайды қайысар ҳақыйқат,
Перипгге паяндоз жолында.
Үмит туўы ш ыцға таласып,
Ж елбирейди қәлбим төринде,
Ж анса ы ғбал, дәўл ет жарасық,
Гүл ғумш алар еле көксймде.
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Т Ө РТ Л И К Л Е Р
Бос қалған шайтанлық сыйықнан,
Ҳак жолы қайсы деп сыйынған,
Тоқ оныц қанаат қалтасы,
Тойған бир қозыдай қызьщман.
***

Бойымдай бой көп ғой қатарда,
Ойымдай ой таппай қыйналдым,
Д әлиден дуп-дуўры айтарда,
Ҳақ сөйлеп, кемирек сый алдым.
***

Басывда көп болды дослары м ,
Оларсыз батпады асларым,
Үақыт- бул тәрези таслары,
Араны айырып таслады.
***

Дүнья деп жақпадым жанымды,
Пәкликке сицирдим қанымды,
Ел ушьш хызметке арнадым,
Ар-намыс, ақыл-ес ацымды
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С А Ў А Л Ы М БАР, А Т А Ж А Н
А т а, жетим нешеў боладщ
- Балам, жетимнщ саны бопа
-А қы лга салсац,жгтим көп..
-

Сырласқандай сыцар жоқ,
Ш ерли жатқан сыр ж етим ,
Арқа сүйер аға жоқ,
М уцлы қусш а, қыз ж етим.
Үйрек ушьш ғаз қонбас,
М өлдир тынық көл ж етим,
Бийдәўлетке бағ қонбас,
Қолы келте ер жетим.
Толқып тасып аққанда,
Қ умға сицген суў ж етим,
Бэлент шыцға шыққанда,
Қулап түскен туў ж етим.
Тыцлаўшысы болмаса,
Айтқан ҳасыл сөз ж етим ,
Көклемзарлық сарғайса,
К өрер муцлы көз ж етим.
Қоллаўшысьш таппаған,
Ө нер толы қол ж етим ,
Кәрўаны жоқ қатнаған,
Ж олаўшысыз жол ж етим.
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Төрели сөз айталмас,
Сәрдары жок ел ж етим,
Толы теган шайқалмас,
Елсиз қалса, жер жетим.
Шар тәрептен шара жоқ,
Даўасы жоқ дэрт ж етим,
«П әс» тен кеўли қара жоқ,
Қолға түскен мәрт ж етим.
Уўысыма ен бесец ,
Сорлы атац мен ж етим,
Ж енсизлигиц ж өн десем ,
Ақыбетте сен жетим.
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М У Ц Л Ы ҚУС ҚАРЛЫ ҒАШ
Ш ығы, ш ық-шық,!
Уйқылайық арқайы н, бузьщлар у
- Қарлы ғаш с у ў ш аш ар,
дозақ га ағасы .
Қ ы ямет қайы м да, салады саясы н,
К ийели қус ғой ол,
Бузбайы қ уясы н.
(ерли зайы птьщ сөйлесиўинен)
Ш ығы -ш ы ғ-ш ығы -ш ы қ,
Ш ы рлапсац, қарлығаш ,
М уцласы м , ж ы л қусы м ,
тилиц ж оқ, ж аны ц аш ,
Ш ырқырап ты нбады ц,
Н алац ҳеш ары лмас,
Бир н әр се дей ж ақ сац ,
ж аны м , сен қарлығаш
А йт, ж аны м м уцлы қ ус,
к еўли цде н е бары н,
А цлады м ж үректе,
дэртли би р сы р бары н,
А йналды ц қанатлап,
аўы лды ц бағлары н,
О йы нды умы тқан,
пш л аяқ бал л ар ы н ...
« Д ей сец б е , ж ер лерди бунш ам а ш ор басқан?!
Қ ы зларды ц ж үзлери н ,
д у з ж алап, торласқан,
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М өлдир пэк көзлерин,
сынық би р м уц басқан,
Көрип ак соларды ,
ш ы рлайман ты нбастан».
Қанатла, қанатла,
ш ы цларға қарлығаш ,
А дамға шын д о сса ц ,
ж аўы на ж аны ц қас,
Еркин бир қ уссац сен ,
ҳеш ким ге бағы нбас,
Кишкене болсац да,
қорғансац алы нбас.
Ш ығы-шығ-шығы-шық,
уш арсац тьш бастан,
Ж ецбеген өзи н ди ,
ж аў ш ымш ық айқасқан,
Қанатыц талмасы н,
ды м алы с, ди ц аспан ,
Ш уғлалы тацларға,
үм ит бол ж алғасқан.
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М Ә РД А Н А Ҳ А Я Л
Адам ата тақ жаралып дүньяға,
М азмунсыз өмирге кеўли толмады,
Япырмай, бир нәрсе кемис-аў бала,
Жалғызлык-жаўызлық жанын қыйнады,
Ақшамы узақлап атпады тацы,
Кемислик не нэрсе лал болды ацы,
Әжайып гөззаллық жаратыў ушын,
Суўырып алды ҳақ бир қабырғаны.
Я раб, қабырғадан бир ҳүр жаралды,
Адам да, тәбият та оннан нэр алды,
Тас түнек постынын шешип бул ж әҳән,
Әлемге м еҳринен бир нур таралды.
Ким болды әлемге жақтъшық берген?!
Бийсэўбет өмирге шырай сән берген,
Илаҳий м уҳаббат урқаны өнген,
М ухаддес, мардана ол ҳаял дермен.
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ТАБА А Л М А С
Көзлерицнен сырлы сезим ацларман,
Үмитлимен атқан аппақ тацлардан,
Ескен самаллардан сэлем жолларман,
Кеўилим ушпаға қана таба алмас.
Мәжнүн тал астында ойға таламан,
Бүлбил ҳаўазына қулақ саламан,
Сырлы сезим бийлеп лаўлап жанаман,
Жанған кеўлим сенсиз қарар таба алмас.
Ышқьщай азаплы отқа салды ц ба?!
Келбетиц мөрленип турар алдымда,
Билмедим, мен сенлик Лэйли болдым ба?!
Өзицсиз кеўилим қарар таба алмас.
Тац самалы желпип өпсе ж үзим ди,
Дэрҳал жанығаман еслеп өзинди,
Әндийшели сырлы тилсим сөзицди,
Ойламаўға кеўилим имкан таба алмас.
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Ш ЕБЕР Қ Ы З ҚО СЫ ҒЫ
Тақыя тикгим, пөпеклери қырмызы,
М ен анамньщ әлпеш леген жулдьгвы,
А рзы ў эрман, үмитлерим уласар,
Арпаньщ иш инде бийдай бир қызы.

Нақыраты
Қарақалпақ қандай халық десец и з,
Улы уста, қызы ш ебер көрсециз,
Ә лўан нағыс гөззаллы ққа шарлайды,
Қаракецниц қара үй и не кирсециз.
Қурақ тиктим, нағысларьш кестелеп.
К өзим илмей себи н жыйдым дәскелеп,
Ж оқ ж еринен жоньш үйли болсы н деп,
Анамы з үйреткен би зди ертерек.

Нацыраты
Қарақалпақ қандай халық десец и з,
Улы уста, қызы ш ебер көрсециз,
Ә лўан нағыс гөззаллыққа шарлайды,
Қаракецниц қара үйине кирсециз.

О
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оМ И Р ФИЛОСОФ ИЯСЫ НАН
ТҮЙГЕНЛЕРИМ
чГамаялардын жяман тилсги қабьщ,
д п ж а к с ы адамлардьщ жақсы тилеги қабьш болады .
Бакыллар жақсы адамларды көре алмаўы м енен ақ,
Бул дүньядан из қалдыра алмай өтип кетеди.
Олардьщ көсеўи көгерм ейди, бири еки болмайды .
өзин жақсы болсац, ҳеш ким сени хорламайды .
Ким жақсы затты көшеғе^таслайды.
Ҳәттеки пәс адамлардьщ өзи де
Жақсыларды иш инен мойьгалап турады.
Бирақ жаманнан қашып қутылыў абзал.
Жаманлар өзиниц айыбын да биреўден көреди.
Биреўден өш аламан деп ойлама оттан от шығады.
Бир қудаға тапсыр —Алланьщ өз әдалатлы,
Асықпасац ж эбир ш уқанагьш өзи толтырады.
Жүзинен нур тамып турган
Адамлардан ҳеш ўақыт
Жаманлық шыкпайды
Адамныц қэлбиндеги дүнья ғана ж үзеге шығады.
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Ш АХАМАН
Ш ахаманы м бозлы ғы қда ер ж еттим,
К ец далацнан кец пейиллик енш и еттиц
Қыз балам ан ш ийден ты слап м ен кеттим.
Бүгин қонақ больш келдим Ш ахаман.
Ш ахаманы м узап кеттим өзи ц н ен ,
А л , сен бақлап турған дай сац изим нен,
С ол баяғы еркетай бир қызыц м ен.
Т уўған ж ер деп қайрылып бағаман.
Ш ацлағы нда ш ыбық атты ш апқанман,
«Қақлы қум » нан геўи р ек излеп талқанма
Ә дираспаннан м онш ақ ди зи п таққанмайн
М эцги м ениц көз кумары м, Ш ахаман.
Ж өнли-ж өн сиз еркелигим сы йған ж ер, Ж улды з ш аш ып, гүл ден гилем жыйған же
Ш ахаманы м дэстурхан л ы дийқан ел,
Саган қарлығаш тай уш ы п бараман.
О тлағы цда қой-қозы м ды баққанман, ;
А яғы ма гуллығулық ж аққанман,
Д еди м -сон да м ен ҳәм м еден шаққанмай
Ш ахаманы м саған ш ағлап бараман.
Т эбияттан ҳасьш липас кийген ж ер,
А та-анам м ацлайы мнан сүйген ж ер,
Ө з әкем ди нар түйеғьш м инген ж ер,
Таў суўы ндай саған ҳарлап бараман;
А ўьш ларды ц ағласы сен - Ш ахаман,
К еўлим ниц н ур ш уғласы - Ш ахаман,
Бахтымныц туп сағасы , Ш ахаман,
С еннен уш қан қуспан саған талпы нға»
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Ж ЕЦГЕМ Е
С әҳәр пайы т шықты ағам сайранға,
К өзи түсти үстиртли би р ж ейранға,
қ одға тез үй рен и п алған сол ж ейран,
Қалдырып ж үр көргенлерди ҳайранға.
Ш олпан ж улды з ж ерге келип қалғандай,
А йда сен н ен гөззалльщ ты алғандай,
Ж азийрада ш өлиркеген жолаўш ы ,
Суўсын иш пей дийдарьщ а қанғандай.
Ақ қуўдай серпилип ш ьщ сац сей и лге,
Пәрий бағқа кирип келди дей и н бе?
Тэбияттьщ сақы йльны тутқандай,
Ж ецге, саған нур саўлатты и й ген де.
Бара қалсац м ерекенин сән и сен ,
Ақьш м ен ен парасаттьщ кәни сен ,
Ж айма-ш уўақ, жарқьш даған ж ецгеж ан,
Көп қы зларды ц иш индеги зоры сен .
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Қ Ы ЗЫ Л Ж Е Қ С И ЗЛ И

қыз

Л эби ш ийе, көзи жулдызды,
Тиси маржан, шашы қундызды,
Бир көрип қалыўдан сол қызды,
Ш ын дилден берилип сүйгенмен,Сол ярдьщ ышқында күйгенмен.
Қыз еди ол қызыл жецсизли,
Аўылына талай келгизди,
К үйеў етер қашан ел бизди,
Ү мит етип узақ ж үргенмен,
Сол қыздьщ ышқьшда күйгенмен.
А қ соқпақ еткенмен жолларын,
Тасалап аўылдьщ талларьш,
Ү кесинен хатлар жолладым,
Бир жуўабы н күтип күйгенмен,
Тек жалғыз сол қызды сүйгенмен. .
М ениц оған қолым жетпеди,
Ө зге ярға кеўлим кетпеди,
Түрли-түрли соқпақ көп еди,
А л мен ықлас пенен сүйгенмен,
Сол жецсизли қыздан күйгенмен.

О
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ҚУМАЙ К Ө ЗДИ С Ү Й Е М Е Н
Өзи сулыў ийбели,
Қызыл ж ецсиз кийгени,
Жоқ болғай д э сүйгени,
М ен сол қызды сүйем ен.
Шырайы гүл жайнаған
Бойлары да сай маған
Он төрттеги ай маған
Сол гөззал деп күйемен.
Айналайын көзинен,
Ш ийрин-ш екер сөзинен,
Көп көрмегей өзимнен,
Қумай көзин сүйемен.
Шашлары түн мақпалдай,
Ж үзинен тац атқандай
Бэрш еге де жаққандай
А й жамалын сүйем ен.
Қумай көзи күледи,
Қабагьш сэл үйеди,

Суўға тез-тез келеди,
Қыялы бар билемен.

Келин болғай ийилип,
Аппақ липас кийинип,
Елим турғай сүйинип,
Сол геззалды аламан,
Жалғыз сол деп жанаман.
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ГУЛАЙШ А АПА
С өз бир булақ болса, сиз тынық шешен
Артық кетемен бе Бийпатма десем ?
И ләҳтиц бир пэрш е сэўлесисец сен,
Ж үзиме түскендей тақньщ нурлары.
Душ панлар әкецди қараласа да,
Н эресте қэлбинди жараласа да,
Наймыт сырғыялар қалды тасада,
Түнекке айланды жүрген жоллары.
Ж ақсыларга шайтан иллет қаздырды,
Зыялысын «душ пан» дейип жаздырды
Соцра ақланьш, кеўлиц тастырды
Пыт-шыт болды өрмекшиниц торлары.
Дайы журт тилекшиц болды жасыцнан,
Самалдай сыйпады жипек шашыцнан,
Ж үрегице м өрдей болып басьшган,
Әкениц дийдары жумсақ қоллары.
К өзге илмей көркем сөзден басқаны,
Көп жьш хызметкери болдьщ баспаныщ
«Патпаныц» жолынан қәдем тасладыц,
Улығларға ийман келтирдиц тағы.
Ойлаўымша, Сабыр ағадан басқа,
Ж үз жигит тец келмес тэрези тасқа,
Алдыга ж эне ньщ қэдемлер тасла,
Ашьшсын илим ҳэм сөздиц сырлары.
Тулпарлар туўылар ҳасьш бийеден,
Таза адамларга басым ийемен,
М еҳир шашқан ж үзлерицнен сүйемен:
Анам яцлы сайрар кеўлиц тарлары.
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Қ Ә Л Б И М Д Е ГИ Е С Т Е Л И К
Көкиректи өсирип, жол силте маған,
Бәҳәрги қуяшта, қысқы салқында,
Тасаман ашылған сыяқлы сағам
Талпынаман шьщлар бардай алдымда.
Жарқырап, Нур қуяр, Жолыма тольщ,
Қәлбиме мөрленген сол бир естелик.
Аспаннық ашығы - Қуяш қызы ма?
Пәк нурға бөленип ашылар кецлиқ,
Көкке қол созар алмаз естелик,
Тынышлық бер м ей ди ... Қуяштьщ қы зы ...
Умтыл азатлыққа! Қалғый берме деп,
Сергитеди мени зор рух берип,
Қәлбимде қашалып турған естелик.

Көзлери ушқьшлап от шашар мудам...
Көклерге қолларьш созған естелик,
Дегендей болады, бол еркин адам
Шьщға қанат жайып турған естелик.
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БИЙПАРЎАЛАР БАЙҚАМ АС
Ш орлы перде бүркенер б оз далалар,
Кебирликге солғьга тартар лалалар,
Бүлбил ҳаўазы нда ш ерли нала бар,
Бийғам жанлар, бийпарўалар байқамас.
Тәғдирлесим , дәртиқ м енен жанаман,
Гүл жайнасац тамырда қан тараған.
Өмир сарайында мийман ҳэр адам,
Бахыт қусын қонған гезде байқамас.
Н элш е тигер үм ит п енен аўылым,
Үш ай шабақ азық, үш ай қаўыным,
Бос тулыпқа мойын созар саўыным,
Кебин жалар, ийеси дэрт байқамас.
Ўатан анам- қарар көздиц қумары,
Алтын бесигим ол қәлбим тумары,
Сырньпып сарғайды бағда энары,
Бүлбилдиц наласын көллер байқамас.
Ж айҳун болып ж уўсам ж ердиқ баўырын,
Тиклеп қайта дәртли А рал даўрығын,
Басылар ма жалын атқан ҳәўирим?!
Ш өлдиқ зарьш Суймурьщ қус байқамас.
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т о л ы н д ы ТОЛТЫ РАР
Биреўлер млл дүнья жыйнайды ,
М ехрибан туўысьш қыймайды,
Жақсыны айырып сыйлайды,
Сыншылдьщ сыншьтлы адамлар.
Базылар не д есе, о деси н ,
Жаратқан өзи ғой бен деси н ,
Биледи бийж уўап келм есин,
Алланьщ сәўлеси адамлар.
Турғанда ингендей қайысьш,
Қабырған қайғыдан майысып,
Келеди қанатын жайысып,
Өзине қәдирдан адамлар.
Дүньяны қызғанба сол уш ы н,
Аянба м еҳирлигж ол уш ы н,
Қысьшып турғанда қол уш ын,
Созады меҳрибан адамлар.

Нәкасқа бийорын шашпа сен,
Жаман деп ҳәммеден қашпа сен,
Өзим деп нәпсинди ашпа сен,
Қырғыйдай қырағы адамлар.
^ртайсан толтырар толынды,
Олардан бурма сен жольщды,
Өлшейди оцлы ҳәм солыцды,
Дүп-дүзиў тәрези адамлар.
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Биреўлер периш те ж уўы рған,
Бийхабар береж ақ уўьщ нан,
Бир жутьш ези ўи уўы лған,
Кеўили мьщ түйин адамлар.
Ж аманлар ш айтаннан туўы лған,
Бендем из бейиш тен қуўы лған,
К еўлим жоқ сизлерден суўы нған,
Бәринди сүй ем ен адамлар.

О
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д ў Ы Л Л А С Ы М Б А ЗА Р Х А Н Ғ А
Бнрге өстик А бат жапты ж ағалап,
Бир булақтан билим алдық сағалап,
Усылардан бир нәтийж е шығар деп ,
Устазымыз қойған еди баҳалап.
Устаз-дана, сыншы екен қалай да,
Тәлим ҳәм тэрбия берген талайға,
Төребай, Сулайман, Ж эдигер аға,
Қуп жарасар ҳүрм ет деген сарайға.
Отлақ жерге бирге қозы баққанбы з,
Табанларға ғуллығулық жаққанбы з,
Ш ахаманда гөззаллыққа умты лы п,
Әдираспаннан монш ақ ди зи п таққанбы з.
Боз аўылда қыз болы п ерж еттициз,
Физик больш әрман қуўьш кетгиқиз,

Дуз несийбец Қанльпсөлге шашыльш,
Тэғдир айдап «шийден тыслап» кеттициз.
Достым, турмыс үлкен ж үгин артады,
Буны қыз жигиттиц нары тартады ,
Үйди де, дүзди де бәржай еткен соц,
Қорғап турар Бийпатпаныц қалқаны.
Кешеги қыз, бүгин устаз анасац,
Ел хызмети, шәкиртим деп жанасац,
Ҳәр ким - гербиш, өмир деген пақсада,
Орныц тапсац Тэж м аҳал боп қаласац.
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ЛӘЙЛИМ БОЛМ АСАЦ
Ж игит едим сабыр төзим ли,
Бирақ бүгин, тыцла сөзи м ди ,
Отларға тасларман өзим ди,
Кеўлице жол таба алмасам.
А ры ў жамалыца тоймайман,
Ө зицди өзгеге қыймайман,
К өрмесем ханама сыймайман,
Тақатым жоқ Ләйлим болмасац.
Н ур жайнап жанасац аўы лда,
Сол ушын көп сениц жаўъщ да,
Кец дүнья тар сағынғанымда,
С ен мениц жанымда болмасац.
Алыстан көринер бойларьщ ,
Биле алмадым кимде ойларыц,
Мыц талпынсам мойын бурмадыц,
Кешир жаным ж өнсиз қыйнасам,
Қэйтейин ханама сы ймасам.
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Ж И Г И Т Ә РМ А Н Ы
Ышкы менен жанды қыйнайман,
Кеи ж эҳэнге толқьш сыймайман,
Умытайын десем қыймайман.
Ж үрекгенем жулқынар саған.

Нацыраты
Бийлей алмай турман өзимди,
Жене алмай сырлы сезим ди,
Ысырып бир шетке төзимди,
Қустай қанат қағаман саған.
Бийпәрўадай сырттан бақлайсац,
Сөзлериме кулақ аспайсад,
Я жатырқап ара ашпайсац,
Баўыр басып қалғанман саған,
Бахыт қусым болғайсац маған.

Нацыраты
Бийлей алмай турман өзимди,
Жеце алмай сырлы сезимди,
Ысырып бир шетке төзимди,
Қустай қанат қағаман саған.
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СЕН И И ЗЛ ЕЙ М ЕН
Баяғы бағлардан жалғы з қайтаман,
Ү м ит ушқынлары лаўлап қайтадан,
Ашықлық қосығын саған айтаман,
Қ элбим Темурланы , сен и излейм ен.
Қарлығаш келгенде қанатын қағып,
Сағыныш отлары жаны мды жағып,
Ө зиц сыймайтуғы н ж олларды бағьш,
К еўлим ниц султаны , сен и излейм ен.
Өткен күнлер эрман қайтпас изине,
Ж ьшжып өтип атыр жыллар дизиле,
Ж анығып жойтаман қэлбим ези ле,
Атқан тац нуры нан, сен и излейм ен.
Ҳ иж ран азабы нда ж аны цды жақтьщ,
Билем ен, билдирм ей жолы мды бақтыц,
Ө зицсец эрманым қол ж етп ес баҳтым,
Ж анымнан әзийзим , сен и излейм ен.
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БАХЫ ТҚА
б а с л а ў ш ы -к о н с т и

туц и ям

Щашьш арамызға тецликтиц нуры н,
Сен көгерттиц әдалатлы қ уры ғьш ,
Кумай қусы қонған бахы т туғырым,
Ар-намыс, ығбалым К онстш уциям .
Халқым эрман еткен жақты д а өзиц,
Ҳақыйқат, эдалат тахты д а өзиц,
Гимн, Герб, Байрақ - бахы т да өзиц,
Миллеттиц намысы - К онституциям .
Қашан тецлик болар дей и п бабамлар,
Талай тар жол тайғақ кеш кен заманлар,
Ерназар бий, Аллаярдай ағамлар,
Әрман еткен сен и К онституциям .
Сенде азатльщтыц дэўранлары бар,
Халқымныц м ухадц ес әрманлары бар,
Ықбал инам еткен ж эўланлары бар,
Бахытқа баслаўш ы - К онституциям .
Нәўпир суўға толы Ә м и ў жағысы,
Мыц болар дийханньщ гүзги табысы,
Кәмил инсан-м иллеттиц ар-намы сы ,
Қызғыштай қорғайсац К онституциям .

Көз қуўантар аўыл-қала аймағым,
Ьийғәрез бостанда гүл-гүл жайнадым,
Ьайрамлар ишинде гүлтаж байрамым,
^гоал шамшырағым - конституциям.
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О РНЬЩ БЕЙ ИШ ТЕ
Қайнап-қайнап сүти тасқан қазандай,
Бахыт больш би зге төгилеж ақсац,
Аралдағы қырлап қалган сазандай,
Күш инди таўысып - дем игеж ақсац.
А й ж үзин дәрт жалап, сырныққан ҳаял!
Д ебди ўге дем ленип демиккен ҳаял!
Тутлар сыйдамланған кеўил бағьш да,
Қайғы м ун жамылған зербарақ жапырақ,
Мыц қайғыр бийпайда, сеннен бийғэрез,
Алады баўы ры на ана топырақ.
Бес күнлик мийманбы з жанықпац, ҳаял,
Үмит ж ибин үзип тарықпад, ҳаял.
Бул ж эҳэн ийилип берсин мьщ сэлем ,
Кетсин қарызьшьщ ш ети өтелип,
Ө гиздин шақьшда турған ж оқ әлем,
Ҳаяллар тур ж елкесинде көтерип.
Сонлықтан М ухаддес К абасац ҳаял!
Бейиш тен орньш ды табасац, ҳаял.
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Ҳ Ә ЗИ РЕТ И Ҳ А Я Л
Ҳүрметине шахлар тәжим эйледи,
Қәдемине байрам, бәзим әйледи,
Ай ж үзиннен бәҳэр алған жолаўшы,
Саҳраларда суўсы нланы п сайрады,
Қудирет булағы - ҳәзирети ҳаял!
Сонда да бар еди мыц сан машкалан,
Ерин-пирин ж эне н әўш е ж ас балан,
«Алаҳапты» арқалайсац ж еделли,
Шабазым дегеннен жаныц йош алған
Инсанныц байрағы - ҳэзирети ҳаял!
Нашар деп ким қойған сениц атьщды,
Шын полаттан алған ҳасыл затыцды,
Пиллерди тенселткен жүкти тартқандай,
Алым соға алар м а «тем ир қатьшды»
Жаратқанныц қызы - ҳәзирети ҳаял!

Жаралдыц жалын, суў, топырақ, ҳаўадан,
Сонлықтан да жасап жүрмиз абадан,
Сениц бағларыца кирсем мудамы,
Анамды, қызымды дэрҳал табаман,
Өмирдиц гүлшаны - ҳәзирети ҳаял!

О
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Е С Т Е Л И К О Р Н А Т Ь Щ ...
Ҳаял көз оцыцца,
К өп ж ерде ерлеген
Ж үреги ж ер А на,
сыры көп ж ерлеген,
Буйығып жатырған,
қатьш қан, тер м енен,
Ш ьщланды ҳаяллар
шайқасып ш ер м енен,
Естелик орнатсьш ,
ж игитлер мен деген!
А дам зат дүньяға
ҳаялсы з келмеген.
Ҳаялсыз дүнья бул, барабар ж ер менен.
Толқынлы таў —тециз
Тец болар сел м енен
Аш ыўы қацбақтай
ушырар ж ел м енен
С онда да ҳаяллар,
М еҳирге ш өллеген,
Естелик орнатсын
жигитлер м ен деген!
Ҳ аял-ғой өм ирге
шырай ҳэм сэн берген,
Ҳаялдыц қәлбинен,
М еҳр нур сөнбеген
Ж аманлар ойланып,
Ж ағасын ж өнлеген,
Ҳаяллар бәлентлер
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Пәсликке көнбеген
Н эмэртке қарар ол,
шекленген ш ен м енен,
Сол ушын ҳаялға бир ҳадал дем м енен
Естелик орнатсын
жигитлер мен деген !
Сол ўақта уш ласар,
Көк аспан ж ер м енен!
Естелик тасында
жасар ол ер м енен!
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БАХЫ ТТЫ КҮТИЎДЕН
С излерге тамы рлас, ж үректе сырларым,
К өзицнен ацларман,
ш ер толы м уц барын,
Сырнығып қәлбимди,
қайтадан тырнадыц,
Ү м ит қыл тыцлардан,
«қызыллар қырманыц»,
Т әғдирлес болғансац Ж ырыцды жырладым.
Д ебди ўли дем и це,
қанықпан ҳаяллар,
«Қолы м ды м келте» деп ,
тарықпац ҳаяллар,
Ж олыца паяндоз,
жарық тац ҳаяллар!
Бахытты күтиўден,
жалықпац ҳаяллар!
Ғалмағал қаўгасы ,
ғаўғалы бул басы ц,
С иресип сец болған,
қәлбицде көз жасьщ ,
Залыран ж елим дур,
бир жутым ақ асы ц ,...
Ү м ит - нур жалт етер,
ул қызыц жалғасыц.
«П ирим » деп сыйлай бер,
балларды ц ағасы н...
Д ебди ўли дем и це,
қанықпан ҳаяллар,
К өниккен ком писсец,
қамықпац ҳаяллар.
Ж олыца паяндоз,
жарық тац ҳаяллар!
Бахытты күтиўден,
жалықпац ҳаяллар!
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а рзы ў л а р ел и н д е

Қ ос бурымы еди келтерек,
Ж үрген еди еле еркелеп,
Бой ж етипти би зден ертерек
К өзлери ж аўды рап қоцсы қыз.
К үлдиргиш ли, көзи сүрм ели,
Бизди зэр ре көзге илм еди,
Бэлки ашықлығым билм еди,
Тартынды иргелес сулы ў қыз.
Қыялымды урлап бүлдирди,
Ж ипсиз байлап би здей дилгирди,
Ш ийден тыслап кегги күйдирди,
Ж үрекке ш оқ салы п гөззал қыз.
Тар дүньяға сен си з сыймадым,
Ж анымды қыйнадым, қыймадым,
Әрман гүлдәстеси н сыйладым,
Арзы ўлар елине кеткен қыз.
Бизге н еси п етпей кеткен қыз.
Арзы ўлар елине кеткен қыз.
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АЎЫ ЛЛАСЛАРЫ М
Ш етинен кеўш га ақ саўды расқан,
К өзлери күлим қағьш ж аўды расқан,
С эл н әр сеге толы сы п ғаўқы лдасқан,
Ж аны ж айнаған ж аз, аўылласларым.
М ийнети күн сайы н аўы рласса да,
Ул-қызы қалаға баўы р басса да,
К ийели Ш ахаманы н ҳасла басқаға,
А йы рбаслам айды , аўы лласлары м.
К өргенлер өл м еси н ата-анацды ,
Т ербелиске салар кеўил қанамды,
«Сақый еди » д еси п эзи й з Кабамды ,
Еске алы сады , аўы лласлары м.
Ш эҳәрине тийе қ ой са табаны ,
С әўирлеп бир ж үр е алм ас шамалы,'
К өзден би р-би р уш ы п алтын жабаны,
Уш паға қанатсы з, аўы лласлары м.
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СИ ЗДИ О ҚЫ САМ
(И. Юсуповца арнаў)
Сизди оқы сам , қыр этирап лалазар,

Ҳэмме адам шэмензарда жүргендей,
Бир-биреўге мийман болы п бииазар,
Босағама күлим қағьш киргендей.
Сизди оқы сам , «барлы қ сулы ў сы рғалар»,
Ж игитлерди М әж нүн қылып кеткендей,
Қара талды ц шақалары ы рғалар,
С эўирден би р самал келип ж етк ендей .
Сизди оқы сам дәрья больш кетерм ен,
Ел халқы ма ы ғбал инам етерм ен ,
Д уз ш ацларьш ж уўы п ана ж ерим нин,
Аралға м ен Ж айҳун больш ж етерм ен .
Илҳам йош ы д Ж айҳун м енен сағалас,
Тарыққанға м әдет «үм ит ағаш »ы ц,
Сиз өзициз халы қ пенен қаналас,
Ҳ әргиз сөн ди р м ец и з, үм ит қуяш ын.

Сизди оқысам, батыр болып кетермен,
Ел-журтыма ҳадал хызмет етермен,
Сиздей шайыр барлығына куўанып,
Мен сизге ийилип тәжим етермен.
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М УҲАББАТ
Кеўлим сырын билдирмеге батпадым,
Беглик туўьш аўлағырақ атпадым,
Сезимлерге турсамдағы майысып,
Бир аўыз сөзице ж уўап қатпадым.
М удам ж үрегимде сени сақладым,
Ө зинди деп сөз маржанын тақладым,
Ж ецгем ҳэзиллесе «қойшы соны» деп
А л, пинҳамы мақтағанын жақладым.
М ирәтлеп келгенде жаслар сейлине,
«Яқ» дем едим тийермен, деп зейнице,
Тәкаббырлық туўын әсте ийдимде,
Ү нсиз ерип шыға бердим кейнице.
Сен шығарсац бахыт, ығбал талайым,
Саўлатыц толтырған кеўлим сарайьш,
Сап жүректен қайнап шықсын сезимлер,
Тек сенлик ышқьщан лаўлап жанайын.
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АРАЛ АРЫЎЫНЫН, МОНОЛОГЫ
Нур тайсалған дуз жалаған ж үзим нен,
Қум жамылған мыс рецли гүзицм ен,
Үскини қуйылып көсилер Арал,
Жан ҳалатта муцлы бағып и зи м н ен ...
А қ шағала сарқып уш пас айдыннан,
Бой тасалап күн уялар, кайғымнан,
Бағ жағылып суўда қалды баяғы ...
Гүллер жайнап, бүлбил уш пас бағымнан.
А қ қуў арыў көринбес айдыньщ да,
Толықсыған ай едим толқьшьщда,
Сабағы сарғайған «Келин бармақтай»
Сөтилип кетежақпан солқы мьгада...
Қанаты қайрылған қуста не шара?!
Үмит қыл үстинде, қәлбим мыц пара.
Ш өл жылан тур босағада оралы п...
Қыл сыймайды ҳәзир кеўилқанама.
Табанымды тилкимлейди кыйықлар,
Әрман бағрын қан қылады тыйықлар,
П эс түспейме «П осейдонны ц ғэзеби»,
Қайырлады қырға үмит қайықлар...
Қ әпестеги кеўил қусым налалар,
Әрман көкси қалай ҳәйкел тағалар?
Қолдан берген жемге қуслар тоярма?
М ун малынар сарғыш тартып лалалар...
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Өмир деген гөззал мийманханаға,
Бундай да мьщ дэртли мийман толар магН әзерин сал бизге, жаратқан Жаббар?
Телпегим басыма сая болар ма?
Бул сөзим ди соцгы дем де айтпасам,
Иште калып қумға зая болар ма?
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арпа и ш и н де

...

Арпа ишинде бийдайым,
«Дэўперим» деп сыйлайын,
Жол болған ҳаўа енеден,
Себинди әсте жыйнайын.
Шашлары мақпал қундызым,
Манлайға питкен дүр қызым,
Барған ж ерде суўдай синип,
Жарқылдап ж анғай жулдызыц.
Төр қалар қызым төркинде,
Ийилген жерим - «көрким»де,
Бағ-дәўлет, бахыт жаратыў,
Парасат, ақыл, еркицде.
Аталар болар кийели,
Енелер сөзи ж үйели, ‘ '
Усылар-кабам десеқ и з,
«Тасбулақ» болып ийеди.
Бағыцда бүлбил сайрасьш ,
Ж үзлериц гүл-гүл жайнасьш,
Қэйин апанды көргенде,
Көзинде жулдыз ойнасьш.

Турмыс-от, қызым қайнаған,
Жецгенниц жүзи жайнаған,
Төрели болса сөзлери,
Шьщ жуқтырмас қәйинагац.
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Ацғары п заман ағысын,
М олайтқан үй ди ц табысын,
Татыўлық - ырыс берекет,
Абысын м енен табысыц.
Ерицди сыйла «пирим»- деп
Қ эйницди сыйла иним -деп,
Бийкеш лер болар қол қанат,
Ж ақсылап ат қой биримлеп.
Айланьш артқа қарама,
«Ж орғалар ж үрсин» арада,
Сыпырық, сырын үйицниц,
Сыпсытпа қызым далаға.
Ж уўыра берм е төркинге,
Түйинш ик түйип ҳэр күнде,
«Ш ыққан қыз ш ийден тысқары»,
Қыдырып келсец иркилме.
К өзицнен м еҳир ағьшсьш,
Күнш иллер ж олдан жацьшсын,
Кемпир қуяш күн бол сен ,
К өрм есе ҳәм м е сағьш сьш .
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ҲАЯЛ ЭЛЕГИЯСЫ
д қ тал ш ақасынан үзилди жапырақ,
Сағыныш мальшған муқлы эрманым,
Жылға? сай? салалар қалған қацырап,
Шор тәбият-ж етим , дэртли сыцарым.
***
Кеўилим ды м жақын, ал ара жырақ,
Боз дум ан пердели қәлбим тунжы рап,
Найзағай жарқ етти, бултыйған аспан,
Сөтилип боз-бор ан турды қан жылап.
Дәртим ш ерик м ен д е дағлы бийш ара,
Бағры дузлы кәбап, қэлби мыц пара,
Соны ацлағандай қыслығып аспан,
Н өсерлеп көз жасы н төккенин қара.
АЛЛ
Қыслығаман көксимди бир сец тиреп,
Қэсте қәлбим дэртине бир ем тилеп,
Дэрман екен жақсылардыц дем еўи ,
Бэрше мийман турған жоқпыз ж ер тиреп.
***

Падарқуштан тирилей-ақ безинер,
Қәлбин өртер себил қалған сезимлер,
Дүньяда ҳеш налымасын аналар,
Қниғысынан қара таслар езилер.
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***
Ж убы жоқ айдында муқлы ақ қуўдьщ,
Ж арасығы, көрки толқыған суўды ц,
Қолларым жуўырар, көзим ди жуўдым,
Әрманлар сөтилген бриллиант моншақ,
Дузланы п, шор басьш үйилген топырақ.
***
С ел-сел жамғыр ж аўар, тьгабай нөсерлеп,
Саргаяр ақ таллар, ж үрсем өсер деп,
Жапырағын жолларыма төсер көп,
Үмит шашбаўларым сөгилип кетги...
Ж анардан мерўерт шық төгилип кетти...
***
Селлерди қумсаған сарғайған шөлмен,
Қәлби қақ жарылып д у з шөккен көлмен,
Әрман, дәрт сырыққан дебдиўли желмен,
Қайда мэкан басарымды билмедим,
Уйқыдасан, дүбирим е келмедин- • •

о
www.ziyouz.com kutubxonasi

103

САҒЫНЫШ
Кеўлим кеўилинди шақырар сайға,
Ышкы отын жакқан көзлериқ қайда?
Бир мәргия бардай сен жүрген жайда,
Кеўлим қанат байлап асығар саған.
Күнлер етип атыр жылыслап әсте,
Сени көрмегели жүрегим қәсте,
Усынайын жаным саған гүл дәсте,
Менлик болсац жылдырымдай асық сен маған.
Саған жетермекен кеўлим наласы,
Тек өзицсец дэртлеримниц даўасы,
Мени Ләйли еткен көзиц аласы,
Атқан тацларымды сарғайтпа маған.
Ж ьилар өтип атыр жылыслап әсте,
Сени көрмегели жүрегим қәсте,
Усынайын жаным саған гүлдәсте,
Менлик болсац жылдырымдай асық сен маған.
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МЕН ӨЗИЦЕ

•••

Ғумшаланса м ухаббаттьщ урқаны,
Лаўлап жанар ашықлықтьщ гүлханы,
Беглик туўы н ийдим қэлбим султаны,
Мен өзице ашық болған қусайман.

Нақыраты
Ж алынлайман, жалы ндайман жангенем,
Алаўлаған сенлик сезим лерден мен,
Қой кеўил деп өзим бези ш ен менен,
Ләйлиге сьщ арлас болған қусайман.
Ашықлық қосығьш айтсам жанығып,
Сағыныш ж эм болар қанат тағынып,
А саў жүрек сезим лерге бағынып,
Қус қанатлап уш атуғы н қусайман.

Нақыраты
Ж алынлайман, жалы ндайман жангенем,
Алаўлаған сенлик сезим лерден мен,
Қой кеўил деп өзим безинген менен,
Лэйлиге сьщарлас болған қусайман.

О
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СЫР
Сезимлер илинип, кирпик оғына,
Н әзерлеп ж ибердиц кеўил бағыма,
«Сүйдим» деген сөзди тилсиз баянлап,
Жанымды тапладьщ ышқы шоғына.
Долы сезим толқынында таўланьш,
Ацсыз қусша қалғандайман аўланып,
Такаббырлық туўын эсте ийдим мен,
Тилсим сөзлерицнен қэлбим байланып.
Кеўлимниц қуяшы, мийўалы бағым,
Сениц көзлерицдей шуғлалы тацым,
Кеўил сарайымныц төринде мудам,
Нур шашып жарқырап турарсац жаным.
Долы сезим толқынында таўланып,
Ацсыз қусш а қалғандайман аўланып,
Такаббырльщ туўьш эстёи й ди м мен,
Тилсим сезим лерден қәлбим байланып.

www.ziyouz.com kutubxonasi

106

КҮТЕРМЕН ЖАНЫМ
Қ әлбим ниц көзи бар «бир сырды» адлар
Байқамадым тек ем ес сези м де жан бар, '
Саған сьщ арластай ш уғлалы тацлар,
М ен сен и асығып күтермен жаным.
Б әҳәр самаллары өп се ж үзим нен,
Сыйдамланып сабы р, тақат төзимнен,
Ж улдыз ж анса көзицбе деп сүзилген,
Ж абығьш, жанығып күтермен жаным.
К өри нбесец гүцгирт тартып әтирап,
Бозлы дум ан қэлбим қалар тунжырап,
К еўлим десец кетегөрм е сэл жырақ,
Ш оқ болы п жалынлап күтермен жаным.
Б әҳәр самаллары өп се ж үзим нен,
Сыйдамланып сабы р, тақат төзим нен, ~
Ж улдыз ж анса көзицбе деп сүзилген,
Ж абығып, жанығып күтермен жаным.

О
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ТАХТЫМ
К өзгенецнен «бир сыр» ацлап қаларман,
Қыяллар ылағып ойға таларман,
Жаным лаўлап эндийш ели сезим нен,
Күннен-күнге Лэйли болып барарман.
Сезимлерим сенлик кетпегил жырақ,
Жанымды айралық отына қалап,
М әжнүн болып қыя ш өлге кеттиқ бе?
Жоклап сени кеўил қалды тунжырап.
Сен келдин қанатлап, қәлбим султаны,
Көшти кеўлимниқ бултлар кэрўаны ,
Үмит атқан тацнан, қолымды бердим ,
Хош қал сен , қыз тахтым-алтын дәўраны м.
М эжнүн тал тасалап, бизди жасырды,
М ухаббат от екен, қызыл жасынлы,
Сезимлер жулқынды, үзип туғырын,
Ж ангенем көксиқе қойдым басы мды .
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АНА ЖЕР АНА
П ерзентицмен туўған ж ер-деп табьщғаа
Бағры қэстем ш ордан көрпе жамылған, ’
Қ элбим де қоз, жаным дэртли халқьщнав
Саған сьщар муцлы қуспан, Жер Ана. ’
Ү мит жиби-қазық беккем байланған,
Қабағынан бозлы думан байқалған,
Нарт шыбықтан нарўан болып шайқалған,
Жаны сенлик бир қызьщман, Жер Ана.
Тухым сепсем дән болдьщ сен асыма,
Ь1лай етсем пана болдьщ басыма,
Әтирапымды бөлеп қызыл жасылға,
Ж әннетке айналдыц сақый, Жер Ана.
М ийнетим «ш өж елер» ерте бэҳэрде,
Иске түстим ж ец түринип сэҳэрде,
«С уў» деп-мойны мы зды созған мәҳәлде,
Бир қосьшып гүцирендик, Жер Ана.
Төрт рец липаслы келбетлисец, сен,
Алтын ғэзийнели, дәўлетлисец, сен,
Суўлар толқып ақса, ш әўкетлисец, сен,
Ҳ эм м еге бирдейсец, А на Ж ер-Ана.
«Ә лҳәббиз» деп батырларша сайланып,
Туўған жерге бир киндиктен байланып,
Ш өл палўаны сексеўилге айланьш,
Жаныца шоқ салажақпыз Жер Ана.
Әрман қабырғасын қалай сөтермен!?
Перзентлик парызын қәйтсем өтермен. •
Жақсы ҳэм жаманды тендей көтерген,
А рўана булақсац ж айсац, Жер Ана!
Ҳ эм м еге бирдейсец, А на Ж ер-Ана.
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ЖАЙНАП КЕЛ, НАЎРЫЗ!
Әссалам Наўрызым, мубәрек келдиц,
Гилемлердей ғырра дөгерек келдиц,
Наўрыз гөже, тандыр кабаб, нан шөрек,
Берекет карўаньш баслап кел, Наўрыз!
Елге кутлы кәдем таслал кел, Наўрыз!
Суў тулпарды минип кырларды асып,
Ығбал несийбем ди баўырьща басьш ,
Халқыма м еҳир бер, дәрьядай тасьш ,
Сақыйлық булағын баслап кел, Наўрыз!
Нур сеўип кеўилге жайнап кел, Наўрыз!
Қабыл ет тилегин дийхан бабамныц,
Периштеси пайтахт жасыл даламныц,
Әзелий байрамы Туран анамныц,
Нур сеўип кеўилге жайнап кел, Наўрыз!
Елге қутлы қәдем таслап кел, Наўрыз!
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ЫҒБАЛ ИНАМ ЕТ
Бэҳар келди, бир хош сезим тарады,
Жасыл дала көздиц жаўын алады.
Алпамыслар Баршын ярын сорады,
Кеўиллерге меҳир инам ет, Наўрыз!
Дарҳан дала дийхан қолын сағынар,
Қыз-жаўанлар гүмис ҳәйкел тағынар,
Қыс қэҳэри гөзаллыққа бағынар,
Ырысқы, несийбе инам ет, Наўрыз!
Әмиў қызларниқ жайнап жанары,
Жайхун киби тасар кеўил кәнары,
Бағларывда әнж ир, алма, энары,
Сақаўат урығын инам ет, Наўрыз!
Дийхан бабалардиц жүрегинде - сен,
Берекет қырманныц дереги де - сен,
Ҳақ кеўил халқымниц тилеги де - сен,
Адамларға ығбал инам ет, Наўрыз!

О
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ӘРМАНЬЩ СЕНИЦ
(П роф ессоР Қ а л ъ гм б е т С у л т а н о в т ы ц ес т е л и гн н е )

Байрақ етип әдебияттаныўды,
Әрманладьщ олимпты алыўды,
Билимин - нур кәлбимизде жаныўлы,
Гүл жайнатыў еди әрманыц сениц.
Бул дүнья ялғандур, кимлер мын жасар,
Уры жыллар қашып араны ашар,
Сизиц исмицизди айтып жол басар,
Басланды екиши өмириқ сениц.
Қәлбинде бар еди ғайры нағыслар,
Сөзицизде зор әдебий ағыс бар,
Ҳаким ата, Қэлли көлли жағыслар,
Сорағлайды туўған еллериц сениц.
А 1Д(,ан дәрья кем-кем, кем-кем терецлер,
Дэрья алым излеп көплер елецлер,
«Кеттии, Мамай оҳ! Ялғаншы» демецлер,
Жан иш индатурар сөзлериц сениц.
Нәкасларға пейилиц дым тар еди
Қырсық, қыцыр минезициз бар еди,
Тутқан жолыц намыс пенен ар еди,
Ядымызда жаслық гезлериц сениц.

Мийнетиц камальщ, онда табыс бар,
Елге хызмет етсец түби алғыс бар,
Қалай әдиўленбес сиздей арыслар,

Ҳәзир гүл жамылған жүзлериц сениц.
Инсанныц өмири - гүлдиц дәўири,
Еки жасар, адамзаттыц тәўири,

Устазлық меҳириц эптаб ҳэўири,
Жулдызлардай жанар излериц сениц.
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АППАҚ КЕЎИЛЛЕРДЕЙ...
Әрман етип талабанлар таласьш,
М ыцсан көзлер үм ит пенен қарасып,
Университет алдьш да турсац жарасьш,
Аппақ кеўиллердей, аппақ босаға.
К өз ж иберсем сениц жигит жасыца,
С өз табылмас тәрип өлш еў тасыца,
Ж үзиктейин гаўҳар койған қасьща,
Елдиц дэўл ети сец алтьш босаға.
Ж үзден ж үйреклерге қушағыц ашық,
Илим-қуяш, зерли шапағын шашып,
М ағрифат сарайыныц есиген ашып,
Бахытқа жасларды баслар босаға.
Кимге зер жамылған жүйрик әрмансац,
Тулпары озғанға бағлы дәўрансац, .
Илим ж үгин артқан нарсац, кэрўансац,
Даньпплар кәдем қойған мэрмар босаға.
Ы ры с-несибели, алтын сарайсац,
Зердели ж игит-қы зға күлип қарайсац,
Кеўилге шамшырақ нур боп тарайсац,
Илим гузары на баслар босаға.
4

Шарапаты ғәрезсизлик заманньщ,
Илим алсац қубла хэм м е таманын,
Бул дэргайға тийеғойса табаныц
Бахтыцныц жанғаны дейди-босаға.
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СЕНИ ТАППАДЫМ
Таўларға тирелген жолларым туйык,
Талпынаман үмит ушқынын жыйып,
Кус қәлбим қәпесте, канатым қыйық,
Боз думан артында шоқ нур таппадым.
Дағлы қәлбим болды ш өллерде сүргин,
Кеўил бостанымда боранлы үргин,
Запыран жайлаған зумрадтыц көркин,
Гулбағ саҳра болды сени таппадым.
Г ам көлинде ж үзип ж үрмен жалгыз-ақ,
Е седи жабайы желлер ацызақ,
Қ әлбим ж үз мыц дағлы еле тац узақ,
Кустай канат кағьш сени таппддым.
Дағлы қәлбим болды ш өллерде сүргин,
Кеўил бостаны м да боранлы үргин,
Запыран жайлаған зумрадтыц көркин,
Гулбағ саҳра болды сени таппадым.
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КЕЦ ДАЛАЛАР НӘПЕСИ
(С о ц ы с ө з о р н и н а )

Ҳ эр сапары Ш ахаман аўылы тәреплерге
Ж°ЛЫМ^
түскен де, сарац тэбияты мы зды ц бул ж ердеги кецис 1
ҳәм өзи н е тэн сулыўлығы ойларға ш үмдиргенде ^
б о з топрақтыц шацғытьш аспанға көтерип, ала-қуйьщ^
ш аўып баратырған шашлары ж елкилдеген бир қызалақ
алды мы зға к ел еди ...
Гүлистанны ц балалығы усы еркинлик нэпеси лепирип
турған кецисликте өткен. Енди оны Н өкисте көргенимизд?
бул тар көш елерде ҳалласлал кеўли сол еркинлшсгн ҳэу
кецисликти күсеп , туўы лған топырағы туўралы жанып
қосықлар жазатуғыныныц себеби н түсинем из.
Гүлистан Д әўлетова қарақалпақ поэзиясы ны ц өз даўысы
ҳэм өз жолы на ийе әжайып би р шайырасы болып жетилисти. Бул оқыўшыларға усыны лы п отырған оньщ жаца
қосықлар топламы йошлы ш айырамыздыц журтшылыққа
айтар гәпиниц бар екенлигин к өрсетеди.
Ш айырдыц ўазы йпасы -халқы ны ц ж үрегинде ҳақыйютг
отын ж ағы п, оған үмит самалы н бериў. Гүлистан халқымыздьщ ҳал-жағдайы н жақсы түсинеди ҳэм жаксы
күнлерден үм ит етип ж асап атырған адамларға руўхьш
ҳэм дам болы ўға умтьшады. Оныц қосықларын усы пазьилеуи уш ын қайталап оқы ўдан жалықпаймыз.
Гүлистан өз қосықларын тийкарьшан жасларга арнап^жазады. Халқымыздьщ бирлиги ҳәм өмиршецлигинин аркаўы <™льш
кшпырған дәстүрий қәдириятымызды олардьщ кеўил душлсьв®
киргизип, өмирде дурыс бағдар бериўди мақсет тугады.
С оны айты ў керек, өм и р ди ц қатал сынақларға то
ж олы на қ әдем қойы п аты рған ж асл ар, бул өм ирде ө3 _
лын тапқан, басқаларға өрн ек бол ған дай жетискенда*'
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оискен и н сан лар дан үлгн алып ж асаўды үй р ен се,
яеР д3дерине п айда.
6 ў ястан Д әўл етов ан ы өм ир жолы басқаларға өрнек
* туғын и нсан ҳәм ш айы ра деп айтар едик. Б ирдей
йпломныц и й еси , инглиз тили ж эн е қарақалпақ
еКЙ ҳэм әдебияты қәнигеликлерин алған ол , көп жылТЙЛИДаўамында ун и в ер си тете инглиз тили н ен , ш ет ел
^бияты нан, эд еб и я т теориясы ҳэм ҳэзи р ги қарақалпақ
здебият п ән л ер и н ен сабақ бер ди ҳәм бул билим
орайынын ҳаял-қы злар к ен еси н басқары п, дүрки н -дүрк ин
^ызларымызды өм и р ге тәрбиялады . О л өм и рден ө з ж олын таўып аты рған билим ли ҳэм көргенли ул-қы злардьщ
ардаклы анасы . М и н е, усы ндай ө з өм и р и н де жақсы ж ол
салған Г үлистанны ц п оэзи ясы да эндам лы бир өм ир
сабақлығы сы паты нда тэси р қалды рады .
Шайыра Гулистан Д аўлетова сөз көркемлиги арқалы пикирин жеткериўге умты лады . Қосықты әҳм ийетли м әселеге
арнаў яки идеяны түсиндириў м енен үгитлер ж үргизиў
ҳэзирги поэзиямы здьщ дэр еж еси н е ылайық ем еслигин билгенавтор жүрек дүр си ли н , айтажағын, сө з м эн иси н есөзөн ери
арқалы оқыўшыларға ж еткериўге талпьш ады, усыньщ өзи
шайыраныц үлкен табы сы есапланады .
«Сениц дәртиц м ен ен жасайман ҳаял» қосығьщ ца ҳәр
төртинши қатарда тэкирарланьш келетуғьш бул сөзлерде
көп мэни бар. И нсанды жақсы көриў, ол ҳаққьш да ойлаНЬт жүриў, оньщ и с- ҳэрекетинин жақсылығьш мудам ядқа
альт жүриў - бул гәп ти д дәслепки м әниси болы п есапланады- Әўели бул гәпти ер адамлар қолланған, ҳәзи р болса бул
Дизбек Гулистанньщ тилине көш ип тур. Бул да оны ц ш еберЛИги болады.
Қумардыц қызлары, қой, ҳеш егилм еқ, С енликтөзим м енен
^асайман ҳаял» қатарларын да олардьщ қыйьшшыльщларды
йиуи исеним м ен ен айтъшады, ҳэм сизиц ислерицизди
Дауам
еттиремиз деген м эни бар. Бул оры нда дәслепки
Мә,®дец басқаш а қолланған. П икирдиц күш ин арттырыў
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ушьга сөздиқ ҳэр қыйлы хы зметте қубылыўын бул
д е көремиз. Сыртқы көзге сулы ў С үйинбийкесец,
дәртиц м енен жасйман, ҳаял» Д еген қатарларында
дәртин айта алмай жүрген А дам ҳалаты с ү ў р е щ ^ ^ 8
Бул мәнини шайыр М .Ю суп «Улығымсац, ўатаны м »^ '
сүўретленген еди. Ўаган ҳаққында унам сьи сөз айта апх.^
ман деген мәнини шаиыр тутлығып қалыў дизбеги
аРКалы
жеткереди. «Қырқында нырқына келмегенлер бар, ГежтлГ
ленип жолдан жүрмегенлер бар. Сенлик күйинипгзд
сайман, ҳаял» қатарларында заманласларымыздыв^ гейлапя
кемшиликлери ҳаққында сөз болады . Оларды дүзиў жо®а
салсақ, олар бизлерге қолдас болса көп ислер питкерер едн*
деген м әни ашьщ айтпай-ақ түсиниледи. Қайғысыз қыз тахтын жойтып отырман, Сениц дэртиц м енен жасаймащ ҳаад
қатарларында сонш а жыллар өтсе д е А рал апатшыльвц
басқа гурмы с қыйьшшьшықлары еле сапластырылған
жоқ, м ениц балальщ дэўирим өтип, бойжеткенликке ерискен ўақытта еле тәбият апатшылығынық ортасындаман
м әнисиндеги ойлар бар.
Ҳ әзирги заманда терминлерден басқа көркем сөз
жаратыў қыйьш. Сол ушын өткен эдеби й мийраслардан кец
пайдаланыў керек. Гулистанньщ қосьщларында усындай
сөз ж асаў усыллары көп уш ы расады .« А на ж ер» қосығында
Туўған ж ерге бир киндиктен байланы п қатары бар. Оныц
өзлестиргенин билиўге болады .
Ж анған ж ерге жамаў болар бөзим жоқ,
Ж эне бәҳәр келди, текге өзи ц жоқ,
Сени излеп кеўлим кетти, изим жоқ,
Ж әне бэҳэр келди, он да өзи ц жоқ,
қатарлары дәстандағы Ярдьщ гүли келди, өзи келме
ди қатарындағы Ш асанемниц дэртин еске салады, &
көркемлиги де өз алдьша жақсы.
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леПки қатардағы «Жанған ж ерге» сөз дизбеги
ашьшлык пенен қолланылған. Ол сөзди ц мэнисинен
**
Шилик жоқ ж ерден де ж ағдай тапқан ҳалат
**^етиледи. Жыртылған жерди жамаў ацсат, ал жанған
* * * Жамаў оннан да қыйын екени ацланады. Изим жоқ
^вбеги арқалы жацашыллық дөретип тур. С ебеби қыз бала
^ йгш излеп, әдеплилик етип жолға шьщпайтуғьшлығын
анғартады.
Қанаты қыйылған қустайман сенсиз,
Көклерге шарқ урып ушпайман сенсиз, - деп жазады шайыра, «Көринбес» қосығында бундай сулыў ҳэм миллийлиги
болып уйқаслар шайыра қосықларына тэн қубылыс.
Бул китапты оқып отырып автордыц тили халқымыздыц
здебий тилине бай екенлигин көремиз. Халықлық ибаралардан ж үда ш ебер пайдалана алған. А й дос баба, Ерназар
бийлер ат ойнатып өткен Ш ахаман далалары нда ж үргендей
боласац.

ЖАН ҮЙИРЕР СӨЗЛЕРИН
Гулистан Даўлетовага
Түптен салған қаўынындай Шымбайдьщ,
Жан үйирер сөзлерицниц ширеси,
Сэўлесиндей бирге туўган күн-айдыц,
Нурға толы көзлерицниц шарасы.
Сүттей ақ нурынан көзлер шағлысар,
Қарасына шүмер жақьш-алыслар,
Сен десе шешенниц сөзи шалысар,
Тил қатыўға келмей қалар шамасы.
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К өзлериқ, сөзлериқ-мәргия мисли,
Сыйқыры не екен, неге ол күшли.
Ж ийенбай шайыр да ийинин қысты,
Ө зиқ тап деген дей еди қарасы.
Тәрийпиқди жырлаў еди үмитим,
С өзден сөзге қоньш аспанлап кеттим,
Бүгин сениқ жасьщды да умыттым,
Бар-аў жигирма ҳәм отыз арасы!
Талантық бар далаларды оятқан,
Ж игериқ бар балаларды оятқан,
Уранық бар аналарды оятқан,
Түн жарпында аўырғанда баласы.
Ботакөзлер ж үдэ қысық көринер,
Танакөзлер ири, ашьщ көринер,
Сениқ бул көзлериқ ысьщ көринер,
Ш ақаманньщ жулдызьшдай шуғласы.

Шайырлар:
Ҳикметулла Айымбетов
Сагынбай Ибрагимов.
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ГҮЛИСТАНҒА
Елиў деген еки буўы н сөз өзи,
Айтылыўы ацсат, қанша өткел бар,
Шайыр қызлар иш инде айрықша көзи,
Гүлистан Д эўлетлидей гөззалымыз бар.
Қыз баладан ж ас соралмас әдетте,
Олар мудам он тоғы зда болады,
Заманласпыз Гүлистанға эзелден,
Он тоғыз бәҳәрге быйьш толады.
Шайыр қыз ол ерте елге танылған,
Қосықлары элўан гүлге малынған,
Қосықларын халқым сүйип тьщлайды,
Йошлы намаларға қосып жазылған.
Жалықпастан елге хы змет етип ж үр,
Ҳэм шайыра, тәрбияшы педагог,
Қосықлары гүл муқамға дөнип түр,
Жазылмаған еле онда қосық көп.
Қыз болса да ер жигитке бергисиз,
Машақатлы мэкемени басқарар,
Қаладағы тэрбияш ы устазлар,
С эўбетлесип көрисиўге асығар.
Бала тэрбиясы ец баслы жумыс,
Бос ўақыт табы лса қәлем тербетер,
Биринши м эселе тек жумыс, ж умы с,
Мектеп аралаўға ўақыт жеткерер.
Кимде қанлай машқала бар питпеген,
Ҳәр бир м айда иске көўил бөледи,
Я бир кемис заты болса ж етпеген,
Табылғанша өзи излеп ж үреди.
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Ш анарақта костар, м ехрибан ана,
Хожалық та өз алдына машқала,
Ул қызларға ўақьгг таўып бөлинсе,
Күтип турар қазан-табақ асхана.
Ж эмийеетте орньщ сениқ гиреўли,
Қапа етги деп , еситпедим биреўди,
Қабыл эйле заманласым Гүлистан
Қутлы болсы н бул бәҳәриц елеўли.
Еле талай асыўлардан асқайсақ,
Қосьщ жазып сөз маржанын шашқайсац,
Қарақалпақтыц поэзия аспанын,
Қатлам қоймай бирим-бирим ашқайсац.
Қарақалпақ қызысац сен қэўметли,
Пэтиўалы сөз сөйлейсец сәўбетли,
Фамилияцныц «О В » буўьшын алып қой,
Гүлистан қызысац елдиц Д әўлетли.
Ш айьфлардан шықпас ҳасла жаманлық,
Ш ацараққа тилеймен мен аманлық,
К өзиц термилмегей төрден есикке,
Дүнья деген өткинш и бир заманлық.
Ю билей той берер мыцсан адамлар,
Гезек пенен ем ир өте береди,
Гүлистан дөреткен өлм ес қосықлар,
Ә ўладтан-эўладқа ж ете береди.

Марат Нагметуллаев.
(«Нөкис ҳақыйцаты» газетись*
12-март 2009-жыл)
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