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ҚУТЛЫ Ж Ы Л Л А Р

ХОШ

ҚАДЕМ Иг

ЕНДИ1

Үсенжаптыа бойы, Қуўтелпек жабы,
Жетимликтен қайтты кеўилдин табы,
Дүрсвлдеген Оразгүлдиқ келсабы,
Ж үрекке урылды терим хош енди!
Қыэық болмай балалығым қылығы,
Сенде қалды жаслығымнык қызығы,
Суўын ишкен Капшайымнык қудығы,
Жетимди сақлағаи ерим хош енди!
Ж аэында жетилип, гүзлеп бараман,
Уллы бир мақсеггн гезлеп барамаи,
Бахытлыман, оқыў нзлеп бараман,
Жетилип келемен, елим хош енди!
1927-хш .

БАРАТЫР1

«Так нуры» на кирген ж аслар сапта тур,
Ҳүрметли жайларда алдында отыр,
Мәдирейим, Байнияз, Халмурат қотыр,
Алға қарай адым таслап баратыр!
Турдымурат, Мэриям, Айтбай, Сейтжан,
И бат, Бағж ан, бақсы ағамыз Айтжан,
Қуўандық, Әўезбай пақыратын айтқаи,
Әбдираман, бизди баслап баратыр!
1928-хбыл.
$

www.ziyouz.com kutubxonasi

Х О Ж А А ХМ Е Д АХМЕДОВҚА1

Х о х а а х м е д қуйып қойған тастайсан,
Сөзлеринди ж аў ға оқтай таслайсан,
Бай-молла, нйшаннын тамырыи кесип,
Жалынльг ж асларды алга баслайсан!

АРТЕЛЬ БОЛЫПТЫ

Өмир узақ әсирлсрди шолыпты,
Ортамызга уллы бахыт толыпты,
Қеш е күннн көре алмаған ел еди,
Бүгин туўған елнм артель болыпты.
1930
ЕСБЕРГЕН

Тахтакөпнр екен туўылған жеркн,
Байларға ж ум сал ған манлайда терни
Ж етимсец, белгисиз есигии, тврии,
Өмирин қайрыда өтти Есбергеи!
Қарацғыдан итықтын таза х о л салдын,
Сельхозтехннкумнаи билимди алдын,
Бүгии адам болып қуўапып, қалдын,
Басықнан қайғы лар кетти Есберген!
Ж етнлистиц б э р х а й болған сон тилек,
С а ға н ерди бвлим алды Қаллнбек,
Ж а к а зам ан ийеси сизлер ж а с ж үрек,
Тилеген күилериц жетти Есберген!
Өзнн зейннлнсец, қолыида сазыц,
Қосиз айтсан ж ацлап шығар ҳаўазы ц,
Бахытқа бөленди, жайпаеы п жазын,
Иннн сондай тилск етти Есберген!
1931
М ӘСКЕУГЕ

КЕТТИК

Х^айтаў улы Ғалий, ағам Қарабай,
Ж ол ға шықтық дуў-сыйына қарамай,
Виз кемеге мипдик Лралға қараб,
Досларым хош болыц, М эскеўге кеттик!
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Ж олда оир »рит оо- 1 ы п лчы.чо
П ар оход шаАқалым қулаи қалыппан,
Алты күн Аралда сул ап қалыппан,
Дослары м хош болын, М лсксўге кеггнк!
Ж аны м қалды шыққзниан сон саПызра,
Уялғапнан нәзер салмаппан қызға,
М инип алып М аксим дегеи поездға,
Дослары м хош балыц неше ел өтткк!
Октябрь занынап ыурлар шаюылды,
Москваны корднм зейним ашылды,
Кремль кэзиые оттан басылды,
Д ослары м хош болыд М әскеўге кеттих!
Ғалыйдын когерсем төсегин, қабыи,
Барған сои үГфепдим
жумыстын бабык,
М әскеўде шығарып, оқы ў китабыи,
Д ослары м қуўаныи елге ис еттнк!
Зам аи жайлы, ж ап кирген сон жотағэ,
Ж алынлы жүрсклн ж асл а р ж ата ма,
Бары п Мавзолейге — Лении атам а,
Алғы слар болсын деп зыярат еттик!
т иж ы л.
ОН АЛТЫ ЖАС

О н алты ж аста Октябрь,
Дүбирлетти жер жүзин,
Ж ацарды емир жайнады,
Бөленип бағқа ж ер бизии,
Қ олларда қурал ж арқы лдап,
А лға қүжим басладық.
Ж а с қырандай' жалтылдап,
Ж аўды жсншнп тасладық.
1932-жыл.
УСАЙДЫ

Бекимбеттпн улы Турдымуратым,
Ш ымбай жақта аман жүрген усайды.
Күнде ертлеп қойыи бир жорға атын,
Талай-талай гойлар көрген усайды.
Б
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Хәркүн ерте турып, ксш пенен' жатыл,
шыи кеўилдеп жумыс стип пал татып,
Билим осрип қалыи елди агартып.
Тәлим-торбиясын берген усайды!
Дийқап атамыздай жерлернн егип,
Қос егяэ орнына трактор жегип,
Жан,а жсрге нәлше шаншын бағ егип,
Жеыиснк мол етнп терген усайды!
Солжемистен биз де барып татайық,
Гуресте шынықты бел де қатайып,
Бағды қоргап, бирге жаўды атайық,
Бурыинаи бабамыз мерген усайды!
1934-жыл.
БИРИНШИ КИТАБЫМ ШЫҚҚАМДА

Куўантып қосық жаздырған,
Меҳрибаным Москва,
Жыр булағын ағыэғаы,
Жүрегнм жаным Москва!
Тәрбиялап өсирген,
Халықтан алдым ҳасылды,
Сөзнм жерде қалмастан,
Кятап болып басылды!
1935-жыл.
БИЗИН МБНЕН БИРГЕ ЖАСАЙДЫ МУДАМ

(Максим Горькайдиц өлимине)

Советлар Үйивин, колонна залы,
Бүган нешше күнпен берли азалы,
Тециз толқыиындай тынбастам адам,
Қайғы мснен қатнар кеши азаны
Қызыл гүлге қара лента шырмалып
Мысалы жатқандай қайғыдан талып,
Миллиоплар меҳрибак Максим Горькийге,
Ж үрек снирер қзрағаида көэ салып,
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Қандай Оөлеисе де өмнрге бахыт,
Ҳеш ядтан шықпайды ж ас теккен ўақыт,
Зарланып жылап тур «өлдн» деп атал,
Қарақалпақ қызы — қасымда Яқыт.
Ақыл-ҳуўыш, қарыўын ариап өмнрге,
Ж ақа заман ушын қаласқан ирге,
Туўысқан халық табытына бас ийип,
Ҳурметлер көрсетти Макснм Горькнйгс!
Туўылыў ол шадлық,
Өлнм — қайғы*ғам,
Барлығын басыиан өткерер адам,
Макснм Горькнй меыен хошластық млтги,
Линкни бизак менен жасайды мудам!
Шб-жъл. Москеа.
САРЫ ТАУЫҚ СОРПАСЫ

Жатып қалды аўырып,
Аяз тийип Дәлиге,
Барып қайттым аптекке,
Дәлн ушын дәрнге.
Берген дәрим Дәлиннц,
Дэрман бердк дәртине,
Усы исим дурыс болды,
Яр-дослықтын шәртине.

Қууанганпан Қащцайым,

Қазанына қарады,
Сары таўық сорпасы,
Бойымызға тарады!

1937-жш.

ӘМБТКЕ
Қутлы болсын Әметим!
Қосылыпсац қумартып,
Жүриў едн әдетиц!
Айымхац деп ақ урып,
7
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Айымханды қүрметлс,
Ески әдет қурысын,
Қосық айттыр цуўантып,
Қапсын қулақ курышын!
Ол артистка» сен шяйыр,
Бирик бүлбил, бирии баг,
Бағ жемиси молайсык,
Халық ушын ҳомме ўақ! *
1938'Жыл,
ҚЫСТЫН. СҮУРЕТИ

Қылышын сүйрсген қаҳәрли қыс бар,
Н ар түйедсй жсрге шеккен ақша қар,
Сықырлап жокжаққа еткендсй хабар,
Декабрьде кирер қыстын келбети.
Жарпақ-жарпақ қар жаўдырып таллаиып,
Үргин үрип, дүбелей даўыл доллаиып,
Шағалдай шуўласып, үргим қоллаиып,
Қара боран, қара дәўыл әдети!
Қақаыан суўықтан суў қалар музлап.
.Суўық самал есер бет-аўзын сызлап,
Ошақта гүлханыи жалыплап ғыжлап,
Өэинс ылайық қыстын сүўрети)
1940-жыл.

* * *
Қаҳәрли ғазеп қайнады,
Ж а ў қысым стнп жаныма!
Уатаиым өмир қаймары,
Қорғайман қосып жаныма!
Мыйырып тартып ул-қызым,
Әунлдеп анаў сол жатқая,
Өшпесян бахыт жулдызым,
Бүгипнеп баслап солдатпан!
!941#а*л.

9
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ФРОНТТАИ Х А Т

Солем сизге бахытлы ел,
Батыр туўғаи Қарақалпақ!
Перзситиимсй — фроиттаман,
Баз женемиз, исимиз ҳақ!
Сәлем сизг.е ата-аиа,
СоУпем Сизге сәўер ярым!
Солем Сизге ул-ҳызларым,
Солем Сизге мәдеткорим!
Меи фронтқа барған куни,
Қаи майданда қызды саўаш,
Жылдырымдай жалт-жулт етип,
Оқтын оты куйднрдн шаш.
Белде қарыў,
Сизлсрскзлер
Сизлср ушыи,
М.ен ыр-заман

қолда қурал,
бизге қорған,
бахыт ушъзн,
болсам қурбаи!

Жаўды жексен етемиз биз,
Ж асайсац сен ана — Уатан!
Мақсетлерге жетемиз биз,
Азат болар путкил жаҳан!
1942-жыл, Ҳэрекеттеаи Арт я.
ҚОСЫЛЫП ЖАУДЫ

ҚУРТАЙЫК*

Ж аз кунй, жумсақ жунардай,
Түрли түс таудыц етеги.
Қара тас, ақ тас аралас,
Куяштаи жадт-жулт ётеди.
Тебеси таўдын түнерип,
Жамы.тған яцлы қара булт,
Етеги ески дийўаллық,
Әййемнен қалғаи ески журт.
Отары отлақ көк шалғын
Ж арасқан жасыл-жаиы бар.
Ешки-қой бәри аралас,
Жайылып журген жәш 1ўар..Л
9
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Жүрегнн жердин, қармалап,
Жанылып жүрген
маллар тоқ.
Қабағы қалыққан ашлықтан,
Шолавнып твслсм папи жоқ.
Шопатшьщ шөлде шырлаўы,
Езилип ениреп ел шокксн,
Сыбызғы шертип шоқатта,
Көзинен мөлдир ж ас төккен.
Л^ылама! Мен де шопанман,
Гүресте бүгин жаўынгер,
Косылып жаўды қуртайық!
Көтернл!
Қозғал!
Қолык бер!
1943-жыл. Ирал.
ИРАН

ҚЫЗЫНА

Қара перде менен аўзьщды басып,
Жасырасан неге маржан тисиндн?!
Жүрегиме жалын етги кезиниен,
А ш перденди! Көрсет сулыў тисиқди!
Қөз дәрняднан, ышқы толқын жаўдырап,
Солдат кеўлив шөллсгспде суўғарды,
Лнаў күвн хошласқанда қыя алмаГ|, —
Жылағапда бнр тамши суў қалды.
Солдатыкман сени жаўдан
Өмнр жолым өтлессни деп
Баўыр бастьш қушағында
Лермоптовтық ләззетипдей

қорғаған,
тиледнм,
қуўаныг,
жүрегни!

Иран қызы қан жуўмасын изннди,
Пердеқди аш жарқырасын жүзлернк!
Жүрегимде дослық оты өшпейди,
Ж анғая жалын — сенин қара
козлерин!
1944-ж ы а * Иран^
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УРЫС питти*

Урыс иитти,
Қара туўляр қуладьг,
Ойран болды,
Фаишзмнин ордасы.
Қызыл байрақ —
Мәнги жасап турады,
Жсқислердид —
Жайнап турған жолдасы!
Дүнья халқы,
Дослық яенея омир сүр,
Ҳеш болмасын,
Бул урыстын жалғасы!
1945-жыл.

ӨМИР ҚОСЫҒЫ.л

Озал бастап өмнргшнин қосығы,
Қуўаныштаи халық хорыиа қосылды,
Мийнетте ер, қан майданда қаҳарман,
Гейде шалқьш, генде биргс қысылды.
1947-жыа .

тоқы лддқ
Еситилди бир даўыс,
Тоғайға кирссм тоқылдап,
Торацғылды тссип тур,
Сүйир тумсық, тоқылдақ.
Үцилип бирден қарасам,
Тумсығы скен қашаўдай,
Тсректи тесип жатырған,
Үлкеи қурт скен «қашардай».
Жеги қурт тесип тсректи,
Жаўыздай жеп жатырғак,
Теректин қуртып димарын,
«Қанларын» сорып атырғаи.
п
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Қайманда жеги қурт бодса,
Басьшда балта тоқылдат!
Жатып ишер жаўызға,
Тумсықты ур тоқылдақ!
1948шжыл.
гууы лы п

ескпн

ж ерим нин.

Ж ас қанаты жетнлген,
Жигитимея елнмина.
Мийпет леиен тер төккен,
Саўлатыман еримнин.
Тооырағын таза сақлайман,
Туўып өскен жеримииа.
1949-жыа.
САҚЛАСЫН

Туўған елин сүйгеп адам,
Санасын саў сақласын!
Азаметпаи дсгел атын,
Ар аамысын сақласын!
1950-жыа.
НӘЖИМ АҒА

Түрнннп еки билекти,
Орынлал уллы тилектн,
Геркулестей мәрт жүреклиР
Етип турсан ҳужим аға!
Жүэнн
Кеуили
Өзннде
Көрдип

жыллы, қысы жоқ жаз,
йошлы, исяие саз,
бар бир хош ҳаўаз,
емир ҳәзни ата!

Сеы женнп жүрсен таласып,
Ҳақыйқатлзп адым басып,
Исин, исине уласып,
Шағлап турсан Нәжнм ағә!
1951-ж ы а
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ДУУТАРЫННЫЦ ҮНИ МБНЕН

Бердимурат аға сенн,
Тан атқанша излеп шықтым,
Образынды жасай алма'н,
Қос ернимдн тислеп шықтым.
Сенни менен сөЁлестим мен,
Нешше жыллар туни меиен,
Қосық айттым тан жанлатып,
Дуўтарыниын уип менсн.
1952-жыа,
КЕТТИН

(Нажам Дәўқараев қайтыс йолеанОа)

Бир гул един, бағымызда қулпырғаи,
Қазан урып бүгин солдык да кегтин!
Ақылға ой, жүреккс ис қылдырған,
Д ос един кеўилди алдын да кеттиц!
Арыслапы едиц Арал, Әмиўдин,
Костары едпқ ақ билекли арыўдын,
Қос билеги един белде қарыўдын,
Бнймезгил халықтын алдыпда кеттин!
Билсекдағы өлиў деген занларды,
Өмирден қ\ўа алмай жүрмиз зандарды,
Ул-қызларын барлық халқын зарлады,
Жүрекке бир қайғы салдын да кеттин!
Сеқ ж ас един, қыршып кеттик солдатым,
Жүректе сақланып, өшпейди хатын,
Бнзиц ыенен мәнгп жасайды атын,
Ножии аға ядта қалдыд да кеггиц!
1953-жыл.
ДОСТАН

Шыи кеўилдсн миймаи еткен достыннын,
Қалыс хызметлерин умытпа қаслан!
Дузын ншнп болып стсец қылнет,
Ҳәмме ўақ айрылып қаларсан достаи!
1954-жои.
13
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КЕЛЕР

!

Қылышын сүйрегсн қыс кетқён эаман,
Бәҳэр ниятыЬ деп көктеи ғрё- келер!
Бэҳәрде қыймылда келселер шамаы,
Бэҳәрдеги мийнет жаяря газ келор!
Ж аз бойы пахтамыз жетиссе аман,
Гумис гүздеы жилўа менеи наз келср!
«Лқ алтын» қырмакы кем болмай таўдан,
Табыслар тойына хош ҳаўаз келер!
19-'5-жыл.
ГҮЛИ ВОЛАРСАН

Ацыл меиен суйсец мийнет етиўди,
Бул уллы өмирдиц гүли боларсац!
Заяласан. мақсетлерге жетиўди,
Өшип қалған оттын т о и боларсан!
1956-жыл.
ЖЕМИС ТЕРЕДИ

Өэ қолымнан егнп қойраи бағым бар,
Тамыры теренлеп мийўа береди,
Өмир өтер, қартайғандай шағым Сар,
Әўладларым соннан жемис тереди.
1957-жыл.
МӘҲӘЛИНДЕ ПНС

Мен писип турман деп ҳоппыя берме,
Таўдағы жуўадай мәҳалинде пнс!
Мақтаиып төбемде турып окирмсй,
Аяғыи таймастан бурып еплеп түс!
19$$<жыл*
ОҚЫП КӨР ТАРИЙХ ХАТЫНАН

Ой текиз,
Жүрек кемемнэ,
Ақылымыз капитан.
Иркнлмей жүриа келемиз,
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Оқып көр тарийх хатынан!
Сынбайдв өмяр өремиз,
Дэреднк адамзатынан.
— Жаданда жаўыз жоқ болсын!
Бул буйрық Ўа^ан атынан!
'

1960-жыа.

шы н
Жүрекке қосып жүректн,
Қушақты аш достым шын!
Алдасан аппақ кеўилди,
Шийше янлы болып сын1
1961-ЖЫЛ,
ШАНЫР АНТЫ

Түнерген түн, ашшы аяз, шуўлы сес,
Енирегец ел. қара көзден төкти жас,
Саныраўдала. сары уўайым қойнында,
Тастай түнек, адамды адам көре алмас.
Усы гүнде тебиреиип толғаиып,
Бир ана жүр әрўанадай адасқан,
Қара түнде қақ жаррандай қалшылдап,
Турмыс ушын өлим менен таласқан.
Ериксвзден дүзде туўған сол ава,
Анам еди аймалаған жүзимнен,
Сол анамнан жаслайымнан айрылып,
Ж урдай жетим болып өскен өзиммен.
Күнлер отти, айлар өтти, жыл өтги.
Жайнады күн, жана емир жасарды.
Кеше жетим, бүгин шайыр, азамат,
Сизлер менен миие бүгнн жасады.
Кез нурларым, ақыл-ҳуўшым бар күшим,
Дослық өмнр, уллы бирлик, дакқ ушын
Ар-намыслы ант етемен досларым,
Бар өмкрим партия ушыи, халық ушын!
1962-скыл.
15
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МЕН ЖУЗИГИН БОЛАЯ^Н

/
Жайиап турған ж үзш йе,
Нур қуяшык болайыд:
Канальншан суў шйкен,
Қарлығашык бо.у№ын1

Жазда жайнап'ашылған,
Пахта гүлиг/болайын,
Гүлнне сон' киргизгеи,
Ж ас бүлбилин болайын!
Жүрсгине қан берген,
Ж ан жүзимин болайын,
Бармағыка жарасқан,
Мен жүзигин болайын!
1964- жыл.
ЯДЫМДА

(жи&итлер гилинен)

Ж аздыд жақты шағьшда,
Аўылыниын бағында.
Сени сүйип алғаным,
Тап еле тур ядымда.-!
1965- жыа.
ШАШЫНДЫ БОЯМА

Шашынды бояма ағы жақсыды,
Жасяықты умытпа, шағы жақсыды.
Кеўил дуўтар болса тилиннен дүр шашқан,
Бул қадал жүрегин мәнги бақсы ды.

БОЛАРСАН

Егерде халықтын зейиине тийсеқ.
Жүзнн төмен, өзин жаман боларсан!
Халық: күн, ай болса, сен жулдыз болсан,
Өмир қушағында аман боларсан!
1967-^гсыл»
16
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N

ИЛАЖ БТЕДИ

Кийимдеги дақты кетириў утыи,
Ақыллы^бас алдын илаж етедк,
Д асмал мЦен сүртемен деп сол дақты,
Ақылсыз бае%
бәрин ылас етеди!
1968-жыл.

нәсият
Азак менен қараа айнаға,
Кадинлер кслиц деп чанға қаёнаға! —
Көрссткендс ҳүрмст-иззст мнрэтин,
Ақлықларым келип қалды айнала.
Қәр қайсысын бир аймалап сүйемен,
Тап усылар бийик төбем, сүйенген,
Кеше ғана жалкыз жетим болсам мен,
Ақлық-шаўлық пенен дәўран сүремен.
Нәснятым қызларыма, балама,
Кир жуқтырыа ақыл мснеи санака,
Мсндей болып бар өмирии арналсын,
Ғамқор болган партияға, данаға.
1969-жыл.
ЖУРЕК СӨЗИ

Ақылра бай адам болса ул-қызын,
Ҳеш ўақ сынбас дуўтарыцнык дастеси,
Ақы.ЧСыз ул-қыз ағып кеткеи жулдызыц,
Ол бир сынған шамшырағыи кестеси.
Жети ирет өлшсп, бир сапар кессеа,
Келнседи өмиршшин кестеси.
Әй инсан, күймегей ҳеш бир мийнетин,
Сен бир бағсан, ул-қыз — гүллер дәстесн.
1970-жыа
ЖАСЛАРҒА

Қөтере алмай қалсам өмир тасларын,
Мешеўлесип жәрдем қылар жасларым,
Ғаррылықтық қысьт. келди қамалап,
Сизлер.^жаққг'а5'ысқап соқ жас шагым.
1971-жьи}, янәа^.
17
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қыялым

/

/

Қара түнде қара тасты қақ жярып,
Көк жүзинде ай ҳэм күнди қантарып,
Шолпан жулдыэынын арқарын қарып,
Қаранғыны жақтм етгн Қыялым/
1972-жыл.
УЙҚЫ АШСАМ ДЕЙМЕН

Жулдыз беиен қундыз уйқасқан янли,
Кеўлине күн болып уйқассам деймен,
Геўгимнеи көз жумбай г\-зетсем танды,
Тек атыпды айтып унқы ашсам деймен.-!
1978-жыа.
ЬАҒМАН ҚЫЗ

Сулыў сопи кен даланын сәқәрде,
Таннын туўысқаны бүлбнллер турғыш,
Бағман қыздын басқан изн бәҳәрде,
Туў болып тигилди тын жерге туағыш.
1974-жыл.
ЖАСЛЫҚТЫ ЯДҚА ТУСИРИУ

(Ҳәзпл-шыны аралас)

Қыз көзинде қызыл шоқ бар жайнаған,
Бир қараса жүрегиқди жайлаған,
Жаслығымда өртеген бе усы шоқ,
Қартайсам да лаўлағанын қоймағаи.
Лаўлайды да, жанады да турады,
Жүрегимди жарады да турады,
Тыпыршытып түп уйқымды төрт бөлип,
Қыз қасыиа барады да турады..!
Ж ан берсмен көзим түссе
Нур беремен көзнм туссе
Жансамдағы қыз көзиниқ
Иптизарман жалгыз аўыз

көзине,
көзине,
шоғына,
сөзнне!
1975-жыл.
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ӨЗЗАЛЛРҒА АРЗА

Кслицйз гвззал қызлар бнзин жаққа,
Бөлейин қулпы дөнгеи г\'лли бағқа.
Ышқыныц жалынларын жағып жнбср,
Қөзнцнен жүрегнме шырпы шақта!
Ллдыца келип айттым арыэымды,
Төлсйин ышқы ушын қарызымды,
Жаслықта жайиап өттим, қайнап өттим,
Өтсдим өмир бойы парызымды,
Муҳаббат мәцги нсаслық қартаймаган,
Ссксен мын, сыр бар екен айтылмаган,
Наэ бенен, жилўа манеи кулип қарап,
Гвээаллар жаслырымды қайтар маған!
1376-жыл.

ЖОРАЖАН'
(Сапар Хожаииязовқа!)

Қанша жыллар өтти жулдыздай агып,
Жылдырым жалт етип шахмақлар шағыо,
Ақырында басьшызра гүлтағып,
Кеўил күидей күлнп кетти жоражан!
Ш ашлар қара едн, қаслар кернлген,
Қара көз қыз, сүмбнл шашлар өрилген,
Нәлшелер жетнлип, жемнс терилген,
Татлы пал тацлайға жетти жоражан.
Адам адам емес дәрья кешпесе,
Корўан кәрўаи емес алға көшпесе,
Ж үз жылларша шамшырақлар өшпесе —
Топырақ баспасык бетти жоражаы!
Иследик. Ж асадық, тағы жасайық,
Жалынлы жасларға қуўат қосайық,
Өмир солдатымыз алға басайық,
Уатянға арна бар мийнетти жоражан!
1977-жыл.

19
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ӘЗ АҚЫЛЫМ ӨЗИМЕ

/

/

Ж аслық бәҳәр скеи, қулпырып дөиген,
Ғаррылық қыс екеи қарға белевген,
Тастан да қатты екен, адамнық басы,
Өмир гүресннде соққыга көигеп.
Ҳәркүниқ жалынлы шадлыққа толып,
Жаслықта шалҳийсаи әтирапты шолып,
Жаслықта жаҳакнын гклтн қолында,
Қартайсан кен күнья қалар тар болып.
Ксўил кэтер жаслығыцды қумартып,
Лрҳопа омирдиқ жүклерин артып,
Шалҳый бер Жолмурза қартайдым деме,
Мәнзнлден монзилге кәрўанлар тартып*

АЛПЫС ТОҒЫЗҒА

Тар жол, тайғақ кешиў асқардан асып,
Болемдиқ ай-күнге, иурлы жулдызға,
Хйлҳық мегтеи бирге қадемлер басып,
Жолмурзажән жеттян алпыс тоғызға!
1979-жьии
Т А Ғ Ы

Бәрҳа ойлағаньщ болды ел иси,
Жүректе жайнады женис байрағы,
Еле жаҳсы жетпис жастып желиси,
Жолмурза йоша бер, шадланып тағы!
3980-жыл,
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Ж ҮРЕК Ж Ы РЛА ДЕЙДИ
ЛЕНИН ҲАҚҚЫ НДА

СОВЕТ ЕЛИ — ЛЕНИНИЗМ ЎАТАНЫ

Ленинизм —
Тасқын булақ таўсылмас/
Сяғасы онық ағып турған халықтал,
Сонык ушые щөдлегенде сууғарды,
Ленинизм суўсынымды қандырды.
Ленииизм —
Өмиримннк, ай, күни.
Ҳеш ўзқытта өшпейтуғын қуяшы,
ЎКасады ол,
Тағы жасай береди,
Ж ер-жаҳанға кеқ жайылып қулашы,
Лениннзм —
Бахыт, бирлик тирсги,
Қорғагш ол ҳәм мийнетксш халыҳтын*
Леиинизм —
Партиянын кеқ жолы,
Гүреслерде, жедислерде баслаған.
Ленинизм,
Жениўшилер қорғаньц
Жексен етнгт, жаўды женио таслаған,
Леиинизм —
Бахыт бағыи орнатқан,
Гүл жайнады езилген ел дарағы.
Ленинизм —
Туўысқап халыҳ турмысын,
Мэнги орнатты, желбяреп тур байрағы,
Ленипнзм —
Ә>тладлардык бесиги,
Қадарлегсн ата мспен ананы,
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Ж аса!
Ж аса!
Жер жүэине иур шашқан,
Совет ели —
Ленииизм Уатаны!
1938ЖШЛ.
БАХЫТЛЫ ЗАМАН

Жайнаған жаз куняндей,
Нурлааып атқан заман,
Езилген халықларды,
Шадлантып қуўатқан заман,
Жеринде шалғьш егис,
Путкил даласы ғүлистан,
Мийўасы жапға татлы,
Жемисли бағыў-бостан.
Турмысқа тирек болған,
Топырағы дәртке даўа.
Суўлары гүмис янлы,
Ҳасыл алтын таўлары да,
Душпанды ўайран қылған,
Халықлары бар қаҳарман,
Қәм суйикли Ў а т а ш ,
Азатлыққа болды мәкан.
Баўырман халықлары,
Мэнги жасайды мудам.
Басшысы халыцты суйген,
Жер жүзинле даиа адзм.
1940-жил.
ШАЛ ТУЛПАРЫМ ШАРШАМА

Шал тулпарым шар|иама,
Москваны сағындым,
Сағынбайын неге мен,
Күш алған, жери жаиымнын.
Ш ал тулпаръш ш аршама,
Москваны керейин,
Данышпан Ления атама,
Жүректеи сэлем берсйин.
Зыяратлап оны мен,
Алдында бас иаейин.
1940-жыл.
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ИЛЬИЧТИҚ үПИНДЕ

Ленин жүрген коридорда жүршшен,
Ж ер жүзинен келгек гуллән халық пенен.
Куўанаман:
— Гражданы советтин! —
Деген уллы адым агып данқ пенен,
Халықтыц данқы менин данқым емес пе?1
Мнллионлардаб мен де халықтын. улыман.
— Азамат деп атақ алдым әдиўли,
Данам Ленин ғамқорымнык қолынан.
Д ан а Ленин сенин басқан излерия,
Көзлериме, жүзлериме шашты нур.
Күндеб жайнап Кремльднн үстинде,
Өзин тнккен қызыл байрақ жабнап тур.
Сол байрақтын, боленип мен нурына ,
Бахыт алдым, тасты тонде дәрманым
Бар өмирим күшим, иснм жолыда,
Ҳеш қалмады көкирегимде әрманым1956-жыл.
СЕГИЗДЕН ОНБЕС МИНУТ ӨТКЕНДЕ

Онбес минут өткен ўақта сегизден,
Кабкнеттен шықты Ленин ақырьш.
Берген еди езилген халық бахты ушын,
Барлық ойын, күш-қуўатын, ақылын.
Усы куннеи баслап қайтып келмеди,
Аўырды ол.
Оиы ҳзмме қайғырды,
Алып кетти арамыздан — сум әжел,
Женис ушын бизге жолын қалдырды.
Мзнгиликке өмир берди халқына,
Бағлар егип, татлы жемис жегизген,
Ленин кеткен ўақтын шенлеп саат тур,
Онбес минут өткен ўақта сегиздеи,
Леиин кетти.
Биэге айдын жол сызып,
Бизди алға баслады уллы партия!
Лепин жолы ен. айдын жол нур шашқан,
Дан,қ қосамыз, дапамыздын даиқына.
1957-жыл,
23
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ЛСНИН ПОРТФЕЛИ

Рабочий сүйип ЖЫ.1.1Ы жүрсктен,
Поргфсль берди сыйлық ушып Ленииге.
Сол портфельди жигирма жыл сақлады,
Гуреслерде қарсы ш ы р ы п өлимге.
Жалын шашқан жаўынгерлик жылларда,
Қолтығында усы портфсль Лсниинин.
Жигирма жыл жүрегимсн шыққан свз
Мәцги бахый ырысқысы болды елимниц.
Хан, пахшаныц қанлы тахтып қулатып,
Ж анлап шықты бул портфелден декретЛенин жазған қолы менсн мызамиан,
Ерк алды езилген халық ҳер миляет*
Турмыс ушын тар жолларда услаған,
Дана Леннн бармакыиын иэи бар,
Программа алғаи усы портфслден,
Ленип сүйген иартияпыи г>зи бар.
!95д-захл.
ЛЕНИН ГИРИ

Лепин тирн,
Алдымызда ҳәр ўақыт,
Сейлесип турғапдай жыллы ж үз беисн,
Леннп руўхында ақыл-ҳуўшымыз.
Баз сойлеймиз Лении сүйген сөз бснен.
Лении тирн,
Ҳэр адамиын ойында,
Ленип отыр, женис, табыс тойыида,
Жасагандай ҳәр миллеттин елинде,
Леиин тири,
Узақ Әмиў бойында.
Ленин дана дейди ата-анамыз,
Ленин а^а дейди оўлад баламыз.
Ленин аты жаҳан жүзин жанлаттк.
Бахыт пенеп нур бөленди даламыз.
Леннн жолы меиен алға басамыз.
Дослық бахыт өмирге ол мәрдана.
Леннн жолы коммунизм тиреги,
Бизнн Леннк дейди халық бәрҳама.
Лепин тири,
Ленин жасэй береди!
24
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Жайнаған нуры ол коммупнзмннн.
Ленин тирн —
Лснинизм жүреги —
Бнрге соққан,
Бир туўысқан слимннн!
1959-жыл.
ЛЕНИН МАВЗОЛЕЯННДЕ

Леиин майданында мынлар дизбсги,
Ҳэркүн халық кслген ж аҳан жүзипеиРабочий, днйқан, шопан дүздсгн,
Уллы ҳурмет шығар ҳәрбир сезинеп,
Ҳүрметлеп бас нйгеи, көксинде қолы,
Қызыл майданшага лық толған адамШығыстан, батыстан — ек узақ жолы —
Ленинди квриўге ыитығар мудам.
Ж үрек жақын еткен узақ жолларды,
Бахыт қуяшынын нурларын шашып.
Басып өтхсн саҳра, теқиз, таўларды,
Дәрмаи берген дослық елге уласып.
Миллионлар ишинде турыппан мев де,
М аған күлип қарар бахыт жулдызы,
Шадланып қарайман, шағыраиған күнге,
Мениц ыеиен қатар тур пегр ул-қызы.
Жүрсклер шәўкилдер ксўилде шадлық,
Жым-жырт қадсм қойдық Мавзолей таман.
Дүнъяда ен қымбат, дослық, жолдаслық,
Дослықты сүйгенлер квп жасар анан.
Қызыл мраморлар гәўҳардай жаиған,
Текше-текшс мснеи келсмиз түсип.
Даиа дийдарына қараған инсан,
Ен уллы ҳурметти алар үлеснп.
Қараймаи, қарайман көзнмдн алмай,
Дананын дийдары дорманым менкц.
Едиў жыл пәрўазда қанатым талмай,
Орынланды нүткнл әрманым менид.
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Алпыс жыл нлгери ырасын айтсаы,
Журдай жетны едиы. Таз шопан еднм,
Төсегим топырақ, дастығым тастан,
Байлар май асады, меи зәқэр жедим,
Тап усы күиимнея қутқарыа Лекин,
Мақлайдан сыйпады өз қолы менеп
Дүньяға орнатып советтиц елнн,
Алра бастырмақта ез жолы менен.
Ленин ата-анам, панам мәрдаиам,
Ленипшилмеи дуньяға данқ жайғаиман.
Лснин уллы бахтым, өмирим — баспанам,
Гүреслерде тайсалмвй тақ гурғаиман.
Ленин майданыпда мықлар дизилген,
Д ос халық данара еткен зыярат,
Леиинге халық келди дүнья жүзииен,
Ленин менеп мәқги жасар адамзат!
1978-жш, 10-май. Мосеяа,

ДАНАМЫЗ ЛБНИН
Әўладтан әўладлар етип зыярат,
Миллионлар меҳрибан болған басында.
Зыяратқа келип пүткил адамзат,
Нәўбегге тур естелик босағасында.
Мен де миллионларға қосып басымды,
Тағы келил турман басық ушыида.
Сағап ареаганман өмнр жасымды,
Сенна идеяқ тур ақыл-ҳуўшьшда.
Геўдеи қыймылдамас бирақта жанын —
Жайиап тур, жасап тур жүрегииизде.
Сеннн жанын жаны болды жаҳапныа,
Борҳа жетип жүрмиз тилегимизге.
— Мэнги жемис бергеи бағымыз деймнз,
Әўладымыз дейди — бабамыз Леннн!
Уллы өмир,
Уллы бахтымыз деймиз,
Мәнги қуяшымыз — данамыз Ленин.
1978-ж«.«, 10-май. Мосма.
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ҚАРА ТАУДА ДАНА ЛЕНИН СҮУРЕТИ

Иөкистен Төрткулгс тартқан айдын жол,
Қара таўға терегендей тумсығын,
Бес төбедеи қарасақыз онлы-сол,
Тақыядай көринеди Шыллыгым.
Бнрте-бирте жақынларсан Шылпыққа,
Төмеп қарай тербелесен, зуўлайсак,
Зымыраисан оқ атқандай шымшыққа,
Тағы таўға өрмелсйсек туўлайсан.
Көз жасындай Хожа көлн мөлднр суў,
Көринеди шалғайындай Әмяўднк,
Көлде жүзер, үйрек, ғазлар, алпақ қуў,
Нәўбзҳэрдеп жапын нзлеп дамыўдынӨрмелейсен өргс жүзген балықтай,
Қара таўға тумсық тиреп талпынып,
Машинада узақ жол деп тарықпай,
Ҳеш жүрмейсек аўыр жүклер тартыныпТаўдыц үсти мийдей дала, асфальт жол,
Уры сайға тез жетесен зымырап.
Ҳо анаў деп көтерместеи ҳсшбир қол,
Узақлардан көрмектесен коз шарлап.
Тастан ойған, тасқа салған естелик,
Мәнги жыллар сақлапады жүректе,
Әўладлардан аўлад туўар еси енип.
Ленин десе ҳаммс жетер тилекке.
Ориатылған таўдын төбе жағыиа,
Сүўрети тур данамыздын — Лениннин.
Мнйўа берген елднц бахыт бағына,
Мақтанышы пүткил дунья елнниц.
1978'ЖЫЛ, №-май. Нокис.
В. И. ЛЕНИН МЕНЕН УШЫРАСЫП
ҚАЙТҚАН ҚАРАҚАЛПАҚ
ҲАҚҚЫНДА ҚОСЫҚ

Буўрыл сақал, адырақ көз баўырман,
Бул азамат алып туўған арыўдан,
Еки кезнн алмай туўған аўтллдае,
Ел ишине доўлетлв бағ княтыр,
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Қайта туўған Россия елииеи,
Бгсыи қосқан баўырман халық жерииел,
Кремльдсн инсаи жүрек төринен,
Нур қуяшлы бир шамшырақ киятыр!
Сапарынаи қарақалпақ киятыр!
Нур шашқандай Әмиўдәрья бойына,
Қызыл шалғыш орап алған мойньиа,
Қуўаиышы. сыяр смес қойпына,
Жәўлан урып жүзи жайиап киятыр!
Өз елине қарақалпақ киятыр.
Туў көтсрғен толып-тасып тапжылмай,
Атын шаўып таўдаи өткен тайынбай,
Жүзи жақты Октябрьдин айындай,
Октябрьден Қызыл байрақ киятыр!
Қуўанышлы қарақалпақ киятыр!
Халық пснен оқлар атқан қуралдан,
Ел ениреткен езиўшнден кек алған,
Бул ким езн сопша тасып қуўанган,
Екн жамай болып гүрескеп гези,
Халыққа қол-қабыс кәрсетип ези,
— Сен азатсац! деген Ленннннн сези,
Бахыт алып бнр батрак княтыр,
Лепнпдн сунген қарақалпақ киятыр!
Орынлаиып қыялдағы бар иийст,
Дорман алып дийдарласып бстпе-бет,
Дапамыз Ленинди бнрииши нрет, —
Көргеи иурлы жүзли шырақ киятыр!
Азат болған қарақалпақ киятыр!
Дос шадлантып, душпанларыи мудайтып,
Ленииге халықтыа тилегин айтып,
Мақсстине жетип, қуўанып, қайтып,
Абырайлы ай жүзли аапақ киятыр!
Азат елли қарақалпақ киятыр!
Баўырман халық басын қосып ғалаба,
Женистиқ байрағын тегип жақанға,
Ленинди сүйгсн киятыр!
Леиин ўәснятын орыклап бәрҳа,
Сол қаракалпак алға басып киятыр!
1973-ясыл.
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ИСИНЕ ТАЯРМАН ЛЕНИН ДАНАНЫҚ

Ата-анадан жаслай жетим қалсаи да,
Орыпланды ойта алған нийетим,
Манлайымнян сыйиап көсемим Ленин,
Өзи берди комсомоллық билетип.
Ж аҳанға нур берди, күн болып жақты,
Сол күмнен ашылды өмирим бахты,
Ақлаў ушын гүреслсрге атландым,
Ленип комсомолы дсген атақты.
Мәртлик, батырлыққа баслао жүрегим,
Жаўызларды жексен етип жнбердим,
Картинадай көз алдыма елеслер,
Уатан ушын жәўлан урып жүргеним .
Қаылы саўаш пнттн. Мен тыныш жатқан,
Душпанлар топылды тағы жан-жақтая,
Ж ас Уатаиды жаўызлардан тазартып,
Ен биринши болдым орденди таққанШөлге суў, бағқа гүл, таўға тас болып,
Ж ана өмнрде жигирлснген ж ас болып,
Ж апа өмирдин жайиап турған күкиндеб,
Колхозғада кирип алдық бас болып.
Жақты өмирдин даўам етип жалғасын,
М Т С қурдық. Досқа айттық ҳармасын,
Пеш қаиырып, билеклсрди сыбанып,
Қолға алдық бес жыллықлар балғасын.
Турмыс тыныш, журт абадаи, ел абат,
Бағ орнады қуўрап жатқан шөл абат,
Туўысқан халық табыс пенен той тойлап,
Тыиыш доўран сүргенинде ж ас әўлад.
Батыртан жаў келип жерди жалмады,
Татлы емирге сум әжелин жалғады,
Совет ели турмыс ушын тақ турып,
Қаҳарманлық қызыл байрақ жайнады.
Қан майданда алға адым ксрип халық,
Қаи ушын қап, жан ушьш жан алып халық,
Фашистлерди жексеи етти жер меиен,
Женис ушын партияга ерип халық.
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Менде сонда атмағтысқа бир ксттим,
Мевдс сонда қара түвде қан кештим,
Миллнопларша майдапларда мәрт болып,
Фашнстлсрдн жсксен етип бас ксстим.
Дәрмапыман ата меиен ананыи,
Ай күнимен аўыл меиеи қаланык.
Партияныц лерзентвмен — комсомол,
Исине таярма» Леннн дананмк!
ЛЕНИННИН АТЫ

Е н эўсл шүлднрлеп шыққанда тилим,
Атгмпык үйреткен сөзи еди билин,
Леиии аты ммп-ыыц тэкирар болып,
Бул ат болды маған даналық бнлим.
Усы күннеп баслап данамнық аты,
Сахытымиын қуяши, өмириы қуўаты,
Адам болыл өстнм усы ат пенен,
Жүрегимник жайнап мақсст-мураты.
А қ сүт берип ҳәйялаған апам да, —
Сүйсинип снкирген ақыл>санама,
Сыран суўық, қанлы нөсср жаўғанда,
Дана атын тирек еттим панама!
Жер жарып жар урған гиддиман топлар,
Аспан өлемипен жаўдырып оқлар,
>
Таў-тенизди астан-кестсн аўдарып,
Қала-аўылымды жақса да отлар.
Дана яты ынжылтпады езнмди,
Дана аты нур жайнатты көзимди,
Келгсн жаўдан жасқанбастан жүрегим,
Ҳешбир жоғалтпадым басқан изимлиЖ аў қысып, сум әжел оғыи атса да,
Ақырет-азап берип, дарға асса да,
Ленин Уатаныпда өскен ер болдым,
Данам аты болды бәрҳа баспака! ,
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Ө р кокирек болыа отлар өширднм,
Кәрўанымды кешиўлерден кеширдим,
Жаўды жеқдим, жайнап кетти жулдызым,
Туўысқанға тойда шарап иширдимКомалыма келеп шалқып тасқанда,
Айды гөзлеп ушқанымда аспанға,
Ж ер жүзине жақты берген күн болды,
Туўысқав досларға қушақ ашқанда.
Д аиа Ленин аты емир жүреги,
Өмирден табылды халықтыи кзрегн,
Ленкн аты ай-күн болып өшпестен,
Жер жүзике мәнги тарап жүреди!
1968-жыл. Аярвль.
ДОСТЫМ ӨМИРДИ СҮЙ ДАНА ЛЕНИНДЕЙ

Өмир гүрес,
Өмир қызық,
Өмир кек,
Өмир татлы ҳеш нәрсеге емес тен,
Бар рәҳәт қушағында өыирдик,
Ҳеш ерман жоқ бәрнн көрнп үлгерсен,
Үлгериўге ақыл керек, ҳуўыш керек,
Мийнет суйгиш тапжылмастай күш керек,
Ақыл-ҳуўыш мийнетти бирлестириўге,
Жалынлы жүрек ҳәм қайкар йош керек.
•Өмирдик шикаслы шап та шекгелин,
Орнатып ал шыи өмирдиа шеллерин.
Жецис байрағындай жаҳанда жайнап,
Данқындай тут жер шарынын шенберин!
Данамыз Ленинге кен жайып қулаш
Биригнкиз деди иролетар — қаллаш!
С С С Р ды отаў етип өмирғе,
Мәнгн нурдай етнп орнатты қуяш!
Кремль қуяшы жаҳакнык көэн,
Бул қуяшты берген Леннннин ©зн,
Бахыт, дослық, мийнет, тынышлық өмир,
Ж аҳанда иисанныц бул жүрек сөзн,
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Сол қуяш, сол нурдан бир ақыл Сизге,
— Бул қуяш айдын жол коммупизмге!
— Достым өмирди суй даиа Лсниндей,
Исин менен жаса жүздси жузлсрге!
АҚЫЛЛЫ

АДАМ

Секундлар саатқа, саатлар күпге,
Күнлер айга, айлар жылларга д«жер,
Аспан әлсминде жүзип жақты ай,
Уақыт өтср өмир бағдай гүллеиер.
Күндиз күн қараўыл, түиде жулдызлар,
Ж ер жүзин қарайды нәўбетпс-паўбет.
Таў, тоғай, тас тениз, суўлардо, музлар,
Барлыгы пайдалы дәўлетке-дәўлет!
Дәўлеттин, бахыттыц, дослық, тснликтик,
Еи уллы доўирдиц дәрмапы болған.
Жаўды жексен стнп уллы гуресте,
Ж ака бпр заманды қайтадан Қурған.
Қара түн, қаилы күн тартса да фыған,
Инсапияттын ғамын ойлағап мудам.
Тарыйхта дүньяга дсрекли жаилай,
Данамыз Лсннм ақыллм адам.
ШОПАН сөзи

Шопан еднм шанқай түсте шыжғырған,
Азап көрип Әмиўдорья бойыпда
Ж үрек жырым сыбызғымнап сызғырган,
Денем батсадағы қанлы қуйыига
Хан, патшапыи қанлы тахтыи қопарып,
Инеанларғз жана даўир сыйлаған,
Жермеплерди жекссп етип қақ жарып,
Ленин едн маилайымиан сыйпағзн.
Азат, бахыт омир мснен бнр қоса,
Ленин едн қалем бсрген қолыма,
Мийнет сүйдим миллионларға қосыла, ^
Бар өмпрмм дана Ленин жолыиа!
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ДАНА ЛЕННН

ҚЫЗЫМАН

Кекте күннм күлнмлеп ,
Кеўлнмдн ашып жайиаған,
— Бахытлы қыз-келин деп,
Жолларымды сайларак.
Меҳрнбаныи данамсац,
Еркесннен өснрген,
Қайтпас қаҳарыаныман,
Жаўдын отын өширген.
Тац шолнаны нур шашып,
Сыйпағакда жүзимдя,
Тацнан таза жол ашыо,
Шынықтырдыы өзнмди.
Жарқыраған, жайнаған,
Жақты өмнр жулдызыман.
Халық ғамын ойлаған,
Дана Леянн қызыман.
СЪЕЗД ТЭСИРЛЕРИ

Әййемкен төселген Қызыл майданға,
Қара таслар, мийтия таслар — қулпы тас,
Гүўа болып жатыр нешше замаиға,
Тарийх томларыиа зэнгнлес, сырлас.
Талай патша, хаялар, байлар, батырлар,
Тап усы қара тас үстинен жүрген.
Бәлки жатқан шығар қурып шатырлар,
Барлығы жоғалған — барлығы өлген.
Дүкьяға келген де, кеткен де бзри,
Бирақ ҳеш бнринсн қалмаған нышан,
Азатлық сөрдары, өмир бәҳәри
Лепин изи қалған өшпес ҳеш қашан.
Бул қаратасларда данамкыц изин —
Көрип қуўанаман, масайрайман менЖүректе яд етип окын ҳәр сөэиц,
Меҳри-муҳаббатқа қем ораймак меа3460
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Москва, Кремль, Қызыл майданда,
Жулдыздай жайнап тур Ленинннд нзи,
Лепин иси мәқги қуўат ннсанға,
Ленин — бахтым! — дейди дуньянын; жүзи«
Лепин дийдарынан
Ленинди сүйгенлер
Леиии бахыт берип
Меи Ленин эўлады

нур алған мудам,
менсн ортақпан,
мен болдым адам,
— Қарақалпақпан!

ЛЕНИН БАЙРАҒЫ

Москва, Кремль — Мәжилислер залы,
Дана Ленин қарап тур бизден көз алмай,
Мийрнм — шапаатлы еди озалы,
Тигилип қарайман ҳасла қозғалмай.
Ай менен күн болып езилген елге,
Уатанды нур мепеи жайиатқан адам
Хорбир сөзи булақ саҳрага, шөлге.
Ҳәр инсан жүректс сақлайды мудам.
Мәжилислер эалында отьтрран бүгин,
Барлығы жазыўцш — барлығы талант,
Рабочий темир ислесе, дийқанлар егин,
Кешеги жәзийра бүгин болған кәпт.
Баримизге бнрдей қарап тур Лепин
Бәримвзге ақыл берген, ҳуўыш берген,
Бнэнн бахтымызға мәнги нур берген,
Леиинизм — жазыўшыға йош бсрген.
Кеўил тасып толды көз — қарасыиан,
Нур болып жайнады Ильич шырағы,
Талдитлар доредн халық арасынаи,
Жер жүзин жайнатсын Леиии байрағы.
ДАНА

ЛЕНИН

СҮЙГЕН

ҚАРАҚАЛПАҚПАН

Ыссы екен қуяштаи да қушағын,
Баўыр басып пүткил балқып қалыппан,
Ҳурметледи қала, аўыл, қышлағын,
Шады қуррам болып шалқып қалыппан.
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Ҳүрмет-ләззет көрип турман қазақтан,
Ул-қызындай — баўырык қарақалпақпан!
Дослық көзи Сырдын бойын шолып тур,
Аспан кернеп қуўанышым толып тур,
Нәрестедей үйренвплсн қойныца,
Келиў ақсат, кетиў қыйын болып тур.
Ахлақ тилек, ықлас жаўды қазақтан,
Хошласыўға қыймас қарақалпақпан.
Туўған күннен қосық айтып шырлаған,
Дэрман излеп, дәртин айтып жылаған.
Туўысқан деп талўас етип тум-тусқа,
Қазақ әнин жүрегннен жырлағав-

$

ос шынарман тамыр алған қазақтан,
ос қыраннын бири қарақалпақпан-

Ж уэ әснрлер халықтан қан жосылды,
Ёки слден Сырға сырлар қосылды,
Куштар болып келдим бүгин елнқе,
Жүрегимнен жырдан жырлар қосылды.
Аярым жоқ бул дүньяда қазақтаи,
Шалқып тасып келген қарақалпақпан,
Мяйнет етнп сыр далаға сән қосқан,
Дослық пенен дастурханға дәм қосқан,
Қоша дөсли, хош ҳаўазды бүлбнлмен,
Озал бастан қазақ пенен ән қосқан.
Өмиринше рәҳәт көрген қазақтан,
Гуреслерде бирге қарақалпзқпан.
Өмир сүрген тнрегимиз усаған,
Мақсет-мурат, тилегимиз усаган,
Ен қызығы, еқ күшлнсн усында,
Тек түр емес, жүрегнмиз усаған.
Қараиызшы айырмам жоқ қаэақтан,
Өмири ортақ, баўырын қарақалпақпав,
85.
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Атам байғус екбек еткен таў қылған,
Анам байғус ақ жаўлығын туў қылған,
Япырмай-аў ата-ананын шеберин.
Екеўими-зди бир усатып туўдьтрған.
Сүўретшиси екен сулыў қазақтан,
Сүўретине түскен қарақалпақпан.
Октябрьден туўып бахыт, бас панам,
Қызыл-Орда туқғыш болды астанам,
Сәкен, Илияс, Майлин, Сәбийт, Мухтардық —
Көэин көрген қулдығықман — жас балақ.
Қуўат алғаи уллы аўқамнан — қазақтан,
Дана Ленин сүйген қарақалпақпан!
Қызыл Орўа.
1977*о&ыл, октябрь.
ШЫМБАЙ

Үш урдейли Қарақалпақстаннық ,
Еқ улкек сүйикли елисеқ Шымбгй,
Табыс таўып пәрўаз етип ушқаннык,
Қос қанаты, талмас белисек Шымбай!
Халықларық қақарман, қырманық үлкен,
А қ алтынын асқар таўдаи емес кем,
Сен менен мақтанар туўылған үякем,
Тарийх томларындн нрисек Шымбай!
Бабаларым ақырет-азал көрген жер,
Маман, Айдос, Ереазарлар жүрген жер,
Бүгин халықларға ырысқы берген жер,
Өзин омирлергс өткелсеқ Шымбай!
Күйгенкек ўая кешип қара заманнан,
Кырандай қулшынып, тацнан жол салған,
Залым приставтык геллесин алған,
Мурат-мақсетине жеткенсек Шымбай!
Бирлнк пенен батырлардай туўладык!
Мвртлик пенен пайды нри туўрадыд,
Бүгин желбиредн жеқнс туўларық,
/Кеқнске жеткенннқ бирисен Шымба!
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Булжыматан батыр тутып өзвқдн,
Гүмис пенен қаплап еднқ гүзандн,
Үш мәртебе орынладық сөзинди,
Гүресте мәртлердвд мәртисеқ Шымбай!
Жүзден жүйрик, мыцнан тулпар деген бул,
Халық сүйН ь қыран суққар деген бул,
Миллионларға қосқан мәдар деген бул,
Саўлатлы елиые келбетсен Шымбай!
Пахта болды мақтанышлы мийнетнн,
Данқынды асырды қадал нийетиқ,
Жыл-жыл сайын артты ығбал-дәўлетин»
Мийнеттен рәҳәт көргенсеқ Шымбай!
Е л абыройын сақлап қәрбир палўанык»
Мзнзилден мәпзилге тартты кәрўапын,
Отыз мық тонналық алтын қырманыц,
Қутлы қадем, шәнлн-шәўкетсец Шымбай!
Жолыц уллы елсец, ири болдыц сен,
Бағлардық қулпырған гүли болдық сен,
Шайырлар дүр шашқан тнли болдықсен,
Ҳурметке ылайық зийнетсеа Шымбай!
Ата-аналарыц бәрҳа меҳрибан,
Каракөз, қыйқаш қас қызларыц жакан,
Ғошшақ жигитлериц мийнетте палўан,
Уллы өмирлерге ернексек Шымбай!
Кеқ майданда күндиз-түни тынбаған,
Ай жамылып ақшам түнн тынбаған,
Алтын қолдан ақ алтынлар жыйнаған,
Амангүлдей ердик тернсен Шьшбай!
Рәўшан ақ алтын жыйнаса гүаден,
Рангүл табылған ўзделн сөзден,
БекбаЙ Өтениязов еки-үш жүздее,
Пахта берген ерлер ернсен Шымбай!
Есемуратжанеык алтын даласы,
Пахтаға бөленген ойы-саласы,
Ш амурат атанын нағыз баласы,
Алтын атызлардыц жерисеқ Шымбай!
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Лении орден кавалери Ерполат,
Дәўлетмурат, Муратбай, Нэжим қог қанат**
Шымбай халықларынык бэри азамат,
Намыслы азамат елисен Шымбай!
Кийикбай, Халықназар, ақсақалларық,
Әўладларын таяр етип балаларын,
Қәмалға келтирип қызын-улларын,
Жастан өсип-енген үйисен Шымбай!
Аўыр күцлер келгенинде дәсме-дәс:
Барлық дирскторын болды зәбердес,
Тарийхықда болған жоқ быйылғы гурес,
Жайнағаи жениске жеткенсен Шымбай!
Жолын айдын, күниқ ашық шамшырақ,
Жайлаўық мал, сабатыцда арғымақ,
Пахта, салы, жоқышқа өскен жаўдырап,
Бахыт бағларынын гүлистен Шымбай!
Басьпщан өткернп қыйын жазықды,
Бүгин жыйнап алдын онерпазынды,
Қоша дэстен шерттик шадлы сазынды,
Шады-қл>рам болып шадландыц Шымба№
Туўысқанлар бүгин жолынды тосып,
Куўапышқа уллы қуўаныш қосып,
Кушақлап сүйисип, қолыцды қысып,
Қутлы-ыәрек деди жециснн Шымбай!
Бахытқа жумсалсын жемиснқ Шымбай!
1974-жыл, 6-декабрь,
М ЕҲГИ БАН

УА Т А Н

Сен болдьщ бахтыыа қуўат,
Сен менен жасар адаызат,
Сеы аеасақ, мен азамат,
Қаҳарман, меҳрибан Уатан,
Ен уллы қадирдак Уатан,
Бахытлыман, қойнындаман-
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Ж сккс пенеа алға басқан,
Езилген халЫқтыц көзин ашқан,
Ж аҳанға жақты нур шашқав,
Ерликтн қоллаған Уатан,
Жеқиске жоллаган Уатан!
Ана-Ўатан қойныкдаман!
Көксинде бахыт қуяшы,
Жслкилдеп өскен гиясы
Туўысқан халықтын жолдасы,
Жениске уйренгсн Уатан,
Нурларға бөленғен Уатан!
Ҳәыме ўақыт қойнындаман,
Саған ай, күн тирек болған,
Уллы партия меқрибап!
ЖАСАСЫН ДОСЛЫҚ

Кек алеыге көксни тесеп күн шығып,
Ж ер жүзнпе шаштм қызғын қуяшын,
Түнсргеп түн мантыққандай туншығыл,
Жылжығандай болды жайып қулашын.
Ҳәрбир адам кәсибине киристи,
Ҳуким сүрди турмыс ушын тиришилик,
Сүтке тойған нәрестеге тил шырып,
Әўпилдесип, апыл-тапыл жүристиТербелип тур
Шадланаман,
Ашылып тур
Тақ шуғласы

өмиримник бесиги,
нөрсстедей шалқайып,
алтын таииын, есиги,
әтирапқа тарқалып.

М И Й Н Е Т!
БАХЫТ1
ДОСЛЫ Қ!
ТЕНЛИЮ
БИРЛИКТЕ Масайраған миллиоплардын биримеи, —
Ел хызметин атқаргапман срликте,
Ө з пайымды туўрағанман ириден.
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Барлығыда —
Барлығыда
усынын, —
Дсслығымнын дәрманымнын даўасы.
Аспандай кец кеўли ҳәрбир кнснявқ,
©з елимниқ дәртке даўа ҳаўасы.
Дослық анамыздыд уўыз сүтинен,
Бэйымызға сннген сезим санамыз,
Дослық, шадлық демек паллар ишискен,
Дослық беснгинде өскен баламыз,
Дослық ақшамда ай жарқырап турған,
Дослық жайнаған күн — өмирдиц нуры.
Дослық түспес туўы бирлнкли қолдан,
Дослықтын айрықша жүректе орны.
Жер шарына жақты берген ан, күндей,
Дослығымыз бизиц мәқги жайнағап,
Бахыт деп тилеймнз ҳәмыемиз бнрдей,
Сол бахыт дегениц дослық ойласак!
Дослық жалаўшысы жалынлы жүрек,
Келешек өмирдиц хожасы жаслық!
Пүткил ннсанияттын ҳадал тилеги,
Ай, күндей монгиге жасасын дослық!
1977-жыа, авгуск
РОССИЯ

Кец көлем — жер шарында көлбеп жатқан,
Жер жүзине шуғлалы тақы атқан,
Кудирет-қуўат алған адамзаттан,
Мәнзилим-мокаяымсақ Россяи..!
Тан шығы топыраққа төгилген жер,
Жасыл жапьграқ жамылып жайнаған жер, *
Дана Ленин туўылған бахытлы ел,
Жанымсақ, меҳрибансак Россия!
Туўысқан дослық ушын қушақ аштын,
Татыўлық тынышлыққа сәўле шашгын,
Моканы өзия болдыц нур қуяштыи,
Ыурланған Уатанымсак Россия!
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Қорғае болып жер менен аспанын да,
Жексен еггнц жаў келип басқанында.
Баўырмансан. жер жүзннде досларына,
Комм}Т!нзм штабы Россия-*!
БУЛ ДҮНЬЯДА НЕ ӘРМАНЫМ БАР МЕНИЦ

Н е тилесем бәрин бердн заманым,
Жнгит болдым жадырады жамалым,
Сүйднм алдым, журт мақтағак жананын,
Бул дуеьяда не әрманым бар меиин!
Д ана Леннн пурлар шашып жолыма,
Ай туўдырды оным менен солыма,
Иош келип тур қалем услап қолыма»
Бул дүньяда не әрмаиым бар мениц!
Есим енди туўған елди таиыдым,
Мивнет сүйдим туўған жердн таныдым,
Мартлер майданыкда ердн таныдым,
Бул дүньяда не әрманым бар меннн!
Е л сүйгек солдатлар сапында болдым,
Халықтық бәрҳама бабында болдым,
Масайрап бахыттын, бағында болдым,
Бул дүньяда не зрманым бар менин!
Халықтық қолында өскен сок бирдей,
Өмир жүгин тарттым тартынбай пилдей,
Алғыс алдым, өстим көгерип гүлдей,
Бул дүньяда не әрманым бар менин!
Шелди гездим, таў-тоғайды шолдым мен,
Кәмалыма келип тасып толдым мен,
Қаҳарманлар қатарында болдым мен,
Бул дүкьяда не эрманым бар менид!
Шаршамадым узақ жолда желаске,
Халқым менен аўзым толды жгмнске,
Қаҳарманлар менен ж етпш женнске,
Бул дүньяда не әрмәным бар мениц!
Жастан жақсы көрдим ҳүрмет-ләззетти,
Кеўлиме орнаттым ҳадал нийетти.
Сәйил еттцм Москваны, Ташкентти,
Бул дүньяда не әрманым бар мениқ!
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Алма-Ата, Душанбе, Баку, Ашхабад ,
Ҳурмет етти достан болды кеўлим шад
Дослық сезим жүрегимде мәнги яд,
Бул дүньяда не әрманым бар менин!
Қосық айтсам жанлап кетер даўрығым,
Өмирдим шадлы, жаман емес саўлығым,
Ул-қызым бар, ақлығым бар-шаўлығым,
Бул дүньяда не ерманым бар менин!
Ақылым алысып истиқ парқына,
Мийнет етиў айланып тур салтыма,
Миннетдарман партияма, халқыма,
Бул дүньяда не әрманым бар менин!
1979-ясш.
ЖҮРЕГИҚДЕ САКЛА АТЫН АТАҚҚЫН

Әмиўдин бойында өскен дилбарым,
Жаўдыр ала көзлериқе жан қурбая.
Күн десе көзиқ бар, ай десе қасық.
Дилбарым ышқыца пидә шийрин жан.
Зыя-зулпын тарап саллапып шықсан,
Күнде тэслнм қалар аспанда жулдыз.
Ақшам иши ай жамылып жүргенде,
Тилден талай дүрлер шаштын дилўар қыз.
Әмиўднн бойында егнлген бағлар,
Палдаб жсмислерди жегиздн саған.
Шалғын егисликлер, таўдай қырмандар,
Саған азық берди, саған берди наи.
Сол ушын ақыллы зийрексеқ жанан,
Мнйнет майданыида кәмалра жеттин.
Қолақ шашларыиды бурымлап өрип,
Ақ алтынлар терип хызметлер еттик*
Ақылына, келбетақе, жүзнне,
Ҳзрбир жигит ашық, кермегс қуштар,
Мьйық тартып жилўа менен күлгезде*
Күндей кеўлнн ашылады сәўер яр.
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Қаўметиндн көрген қуўанып тасар,
Маўиж урған еркии мўҳаббат қайиап,
Шийрии сөзлеринди жан менен қушар,
Тилден дүрлер шаштық сөйлеп гүл жайнап.
Ж аз болса Әмиўдик тасқын толқыны,
Сенин ғайратыннан гәўҳарлар шашар,
А қ түйедей шөккен таў-таў алтынық,
Төбеси көк тиреп, қушағын ашар.
Байлықтын, бахыттыи ийеси сенсен,
Қолында ҳуқық бар басында ерк,
Замаш ш з еркеси — саҳыбжамалы,
Сенин намыс-арын халқыма шерик.
Жасын онсегизде, жеттиқ кәмалға,
Сайлаў сапарында тукғыш адымын.
Жүрегин шәўкилдеп қуўанып тасып,
Мәнги ядта қалар сол түнги тадык.
Қаўметинди сулыўлыққа бөлеген,
Ғамқорын партия — ана Ўатаиын,
Ен биринши сайлаў ушын келген қыз,
Жүрегинде сақла атын атакнын.
1946-жыл,
МБН КОЛШУНИСТПЕН

Партияға кирдим қанлы майданда,
Алдықры ҳатарда жүрейин дедим*
Жедислер байрағын тигип жаҳанға,
Жецсем коммунисттей жеқейин дедим,
Партия билетин қолға алып сүйдим,
Ҳәм манлайға тийгиздим де ант иштим,
Өлмей қалдым талай өртлерге күйдим,
Өлмей қалдым тала'й қанларды кештим*
Жүректиқ жән-жарын қарыды оқлар ,
Сел-сел болып ақты қып-қызыл қаным,
Аўылды, қаланы өртеди отлар,
Аўыр жарадарман қыйналды жаным«
43
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Жүрегнм үстннде төс қалтамда тур.
Партня билетим — намысым-арым,
Дсйди кеўкл: мейли түнде» тақда тур,
Ўслап көрген сайын артар қумарым.
Уллы партияныя сана-сезнми,
Ана сүти янлы қаныма сиқген*
Сум әяселден сақлап жүрген өзимди,
Партия ата-анам перзентпен сүйген.
Бир суйем жер ушын гүрестим тывбан»
Ж зс қыраядай еди қайтпаған күшнм,
Кәрўан жүгия тартып кепсе де тадлай,
Шыдап шынға шықтым партия ушын!
Партия
Партия
Партия
Партия

— ақылшым, бахтым, саўлатым,
ғамқорым, өмирим тиреги.
баслаўшы даққым, ғайратым,
туўысқан халықлар жүреги,

Партияға кирдим қанлы күнлердв,
врынланды пүткил тилвк ©рманым,
Партиянын даққы пүткил жаҳанда
Жайнаған күн болды, жаса дәўраным.
Партияға нирднм қанлы майданда,
Рәхәтдендим, рәҳэтлер көремен,
Хабар алған қыял жетпес айданда
Коммуаистпен! Бәрҳа алға жүремен!
1975'Жъии
ДОСЛАРЫМ

Тирегимсец туўып өскен топырақ,
Кеўилимдеб аппақ ашық аспапыц,
Ильнч нуры — ай, күнимдей шамшырақ,
Ж аҳан бнлди бахытымнық тасқанын.
Күлген күнаен кезлериме нур алдым,
Айды қуштым, сулыў сымбат түр алдым,
Жер жүрегин излеп гәўҳар — дүр алдым*
Ашып таслан әсирлерднн астарын.
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Ж ақа заман жалынындай жнгернм,
Жозвнраға жайнаған гүл жүрегим,
Ансат болды көкте, жерде жүрерим,
Атлап өттнп қыяллардыц асқарын.
Мийнет г.уйип ақылға бас ийилии,
Әмир ушын жыр уршығын нйнрнп,
Жаршы болып жүрегиме буйырып,
Дәрмав еггим тууған слдиқ дәстанын.
Күл талқанлап қара туиниқ шоқмарыа,
Шөллер күтсе шолпак жулдыз шыққанй|[,
Кыр қойнында жайнал қызыл шоқларым,
Бүгин қулпы дендн бағы бостакым.
Салтанатлы сулыў сәўле соқәрим,
Ҳадал мийнет тамийинлср ел неҳәрин,
Жсрге қуяш жайып нурлы беҳәрнн,
Тып-тыныш бир емир сүре басладымАспан жерден ж ас қырандай жалтылдап,
Катгошалар жылдырымдай жарқылдап,
Жер жүзинде женис салют жарқырап,
Ж а ў жүрегин жулқып жыртып тасладым
Ж ан анамдай қадирлисен, туўеан жср,
Керек болса қаи да тектим, төктим тер,
Айтар сөзим ар-намыслы болсақ ер,
Туўғаи жерди таза сақлан досларым!
ҚАРАҚАЛПАҚПАН

Тарийхы бар ен әййемги сағадан,
Ҳешбир қалыспаған сезим-санадан,
Барлық халықтан өзик киши санаған,
Бели берк туўылған қарақглпақпан!
Дүньяға шыққалы нелер көрмеген,
Арғымақ ат минип, жорға сүрмеген»
Қан жутса да жаўға сырын бермеген,
Мәрт болып туўылған қарақалпақпан!
Өмир ушын билгек достық керегин,
Достынан аямай берген жүрегин,
Ашлықта да бөлип жеген шөрегин*
Озалдаи дос сүйгеи қарақглпақпан!
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Миймае келсе берген барлық жыйганын,
Қайтарында берген қапқа сыйғанын,
Бзрҳааа ойларан адамнын. ғаыын,
Досқа дәрман үйген қарақалпақпан!
Бурынлары жүрген болса шөл гезип,
Ҳззир мәкан басты үскене дүзип,
Зарлатқан жаўыздық тумсығын езип,
Жаўдан кегин алған қарақалпақпан!
Ҳадал мийнет етип аямай терди ,
ГТахта, салы сгип, молайтып жердя,
Бахытца бөлеғен туўылған елдн,
Жацарып, жасарған қарақалпақпан!
Уллы рус қолын созып баўырман,
Мнйрнмди қандырды ашылып сағам,
Қазақ баўырласым, өзбек ез ағам,
Халықларға баўырман қарақалпақпан!
Ақыл-кушти киши жастан дөреткен,
Шөлистаннан бағы-бостан дөреткен,
Шайырлары жақа дзстан двреткен,
Бахыттан йош алған қарақалгақпан!
Журттан бурын алған тийисли шсгин,
Жайлаўында маллар, жеринде егин,
Халықлар менен мәнги қосқан жүрсгин,
Халық пенен қуўанған қарақалпақпан!
Байлық өнгее таў, тас қыры-ойынан,
Алтын өнген қушағынан қойнынан,
Үлкен қурылыс қурран Түйемойыннан,
Қаҳарманлық қылған қарақалпақпан!
Дана Леннн сүЙген Қарақалпақпаы!
БАУЫРЫН КАРДҚАЛПАҒЫН

Әсирлер бойы сабылған,
Түн думанын жамылған,
Абдасып өмнр кәрўанын,
Ҳеш кетпеген жаныннан.
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Туўысқан-туўған урпағык
Өзиқнин қарақалпағьщ!
Көксикннқ күндей тумары,
Көэ й й н в д нурлы қумары,
Бкр анадан туўылған,
Егизнқнин сықары,
Бетиқдей бети жалпағық
Баўырын қарақалпағын!
Көзиқе көзи усаған,
Сөзине сези усаған,
Айырмақ жоқ ҳешқандай,
Өзине өзи усаған —
Ул-қызындай ғулпағық,
Сүйилки қарақалпағық
Өриси сыйлы ортаида,
Еркелеп журер арқавда,
Баўырлас елге бас қосқан,
Бир мүшен уллы аўцамда. —
Қосыла жанған шырағын,
Саўлатлы қарақалпағық!
Қанына қаны аралас,
Мәқги досқа қосқан бас,
Өтлесип кеткен қос жүрек,
Ҳешбир ўақыт айрылмас. —
Бириккен бес бармағын,
Айрылмас қарақалпағық!
Сағынып келип сүйисип,
Ортаға өнер уйисил,
Уллы ана — Уатанда,
Қушақлап бас ийисип.—
Бир тутқак намыс байрағьгн,
Ж ан қосқап қарақалпағын!
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Таўыца шығып қырандай,
Жеривде жүрип қуландай.
Ж ан жүрегнн бир қосқан,
Ленинниц егиз улындай. —
Жасаймыз аға цазағым,
Жан инин карақалпағық!
1972-жыл,

КӨК ТӨБЕДЕ

Куралай көз деп сүйер-ем қурбым-аў,
Алма-Атаны аралатшы жол баслап,
Алабында аймаласып Алатаў,
Жүрейикши баяғыдай ғоддаслап.
Қызыл гүллер, сары гүллер, ақ гүллер,
Бөледи ғой жаннетиниц ишине.
Сайрап тур ғой сандуўрашлар—бүлбиллер.
Гүўа болсын биз қыдырган кешине!
Жүрши қурбым аррағырақ барайық,,
Шынға шықшы, бийиклергс мин өэин,
Алма-Атага тас төбедея қарайық,
Қорықпа! Ж оқ ғой баяғы асаў иннгзим...!
АЛды қарашы... Ж әне туўған үшннек,
Өткенлерднц борин ядқа салайық.
Көк төбеде — ақ отаўдын ншнпде,
Та олгенше ойын оннап қаланық!
1972-жыа.
ҲҮРМЕТ ЕТИП

Қазақстан дегенде Кызыл Орда,
Жаҳанга жулдыз болып таяылғандай.
Жайнап-жаснап, нурланып Москвада,
ОЕтябрьдин саўлеснн жамылғандан.
Қызыл Орда қазаққа пайтахт болып
Орнаггы жака өмярдвк ҳүкныетин.
Езилген ел ишиие бахыт толыл,
Қабыл алды Лениннин декретин.
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Қосылып қазақ пенен қарақалпақ,
Қосылғанда Уатаннык аўқамына.
&<и ел орайы еди озалдан-ақ,
Куўанып қол созраным Қызыл Орда •
Кызыл Орда дегенде қыэрын күнлер,
Урыс-шабыс ядыма түсер бәрҳа.
Мойымай мын-мын болып Жангелдинлер,
Биз ушын қанын төкти турып бәрҳа.
Кудиретим, қуўанышым Қыэыл Ордам,
Сулыў сәнин сағынып келдим бүгин.
Жүрегимде жулдыздай турсац мудам,
Тунғыш улдын сәлемин бердим бүгин.
Қырын қызғыш, ойында емир қызық,
Сары алтын салыға мокан болған.
Қартада шекарак тур жалғыз сыэық.
Бир жағы қарақалпақ елн турғаи.
Абай, Бердақ, тнлеқтин әнин салды,
Халықтық, мунлы зарын өлендетип.
Баўырын қарақалпақ келип қалды,
Қушақ ашып қуўанып қүрмет етип.
1972-ж^Ль
ЖАНЫМ ҚУРБАН ТУУЫСҚАН ҚАЗДҚ ЕЛИНЕ

Жәннет екен қулпы дөнген Алма*Ата,
Жаслығымда бунда неге келмеднм1
Шығып едим көшесине кун бата,
Гүлден басқа ҳеш нәрсени көрмедим.
Гүл ишинде тан қусындай таранған,
Кезим түсти периштедей бир қызға,
Бул қандай жан жнлўа менен доланған,
Ғарры қыял ушып кетти жулдызға.
Қызыл ала гүл ншинде қыз-жнгит,
Шады-қуррам шәўкилдескен жүреги,
Ғумша гүлди кегерткендей-ақ шигит,
Ән, күй бийге араласады да жүреди.
49
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Таўдан аққая мелдир булақ суўына,
Ашық болып көз 'қумарық тарцамас,
Тодқын көлде жүзген аппақ қуўьша,
Сайран еткен үйрек-разлар алмабас.
Қайда барсак барлық жери рәҳәт,
Мийриқ қанар жанға жаққан желине.
Тас үстине гүл өсирген адамзат,
Жаным қурбан туўған қазақ елине!
1972-жыл,

ШАЛДЫН. ТҮСИ

Тыныш түннин қушағьгнда турыппан,
Алатаўдын аспанында нәзерим,
Сәўле шашып атқан ядлы нурлы таа,
Келип қалды күлим қаққан нәзелим.
Ж ас жигиттей тура қалдым жымыйып,
Ақ жүзиме қызыл орнап қанымнан,
Қызаранлап қара қасы қыйылып,
IIIал екен) — деп кетип қалды жанымван,
Қыз кеткенде қыял қусым қомланып,
Түс көриппен пәслеў екен дастығьм.
Оявдымда узақ жаттым ойланып,
Билмей қаппан кетип қапты жаслыгьгм,
ҚАРАҚАЛПАҚ СӘЛЕМИ1

А қ маклайдае аққан тыпық терлерден,
Мырзашөлде мийўа бағлар, майсалар,
Келнп көрген узақ-узақ жерлерден,
Мийманларға мын қубылған ой салар.
Даққық кеткен пүткил дүнья жүзнне,
Дәрман бердин дәстоилардын сөзине,
Ақ алтынық әсирлердин арқаўы,
Топырағын сүрме болсын көзиме.
Мәнзилинде Ильич нуры жағылып,
Кулпы дөнгеи жерин бағқа малынып,
Қушақ ашып сәлем берип халқына,
Келип турмыз дийдарынды сағынып.
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Нурлар алған Ленин жаққан шырақтан,
бзегим бир уллы өмирге ортақпан,
Аспанындай аппақ ашық кеўилим —
Д ос сәлеми — туўран қарақалпақтан!
ӘМИУДИҚ СЫРГА СӘЛЕМИ

Карлы таўдан туўылып,
Тумлы-тусқа тарадық.
Жердин шөлин қандырып,
Халық мэпике жарадық.
Таў ишинен туўсақта,
Журегимиз тас емес,
Узақ жыллар жасадық,
Басымызда ж ас емес.
Толқын атып жеттик биз,
Суўды сағылған жерге.
Тендей хыэмет еттик биз,
онэлср жайлаған елге.
Шөлдс жүрген шарўанык,
Суўдан шөлин қандырдық,
ГӘ С лерге де күш берип,
Шамшырағын жандырдық,
Суўлы Сырым сынарым,
Саған айтар сәлемим,
Толқынықдай таеқынлат,
Шалқыт халықтвд жүрегин,
Бизин менен жацарды,
Үлкемязцка ой-қыры,
Қутлы болсын жан достым,
Елнне Ленип ордени.
СОВЕТ ЖАСЛАРЫ КҮНИН ҚУТЛЫҚЛАГ

Ж ан жигерим, баўырласым, ул-қызыи,
Көкке жетер сения менен созсам қол.
Келешегнм жарқыраған жулдызым,
Өмирнн ушын сағак салдым айдын жол,
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Бэбегии деп сүйдим баўыр бассын деп,
А:1, күним! — деп аймаладым өзиади.
Мәрт батырым дедим кеўлиқ тассын деи,
Жүрегимнев сүйдим қара көзиқдн.
Алп анақ ақ сүтиқе тойдырып,
Қгйялады тун уйқысын төрт бөлип,
МнЙнет етти таў-тасларды ойдырып,
Перзентлерим жүриесин деп дәрт көрип.
Атақ минип аўыр асқар таўына,
Манлайыеан төгип жүрди тынық тер,
Соққы берип перзентлерднк жаўына,
Қан майданнан келген едн болып ер.
Кезицди аш, ойлан менин перзентнм,
Атак талай толқынларға батцанын,
Сеник ушын тутып қадал нийетин,
Саўашларда қанға батып жатқанын.
Отқа урған гүбелектей ақшамғы,
Анак талай сеник ушын жан берди.
Масац терип жутып шолде ақ шанды,
Өзи өлдн бирақ саған нан берди.
Сенин ушын жанын берген бабалар,
Тасқа жазып жигер кушин қалдырды,
Дәрман берип дәўранына даналар,
Сенин ушын ақыл-қуўшын қалдырды.
Сеиде
Сенде
Сенде
Сенде

қалды ата-ананнык көз нуры,
қалды ата-ананнын мәдары.
қалды ата-анакнын қырағы,
қалды ата-ананнын мәканы.

Сонын ушыя сен өмирдин тулғасы,
Атан янлы жалынлы бол жулдызым,
Жайиай берсин атак берген туў басы,
Уллы өмнр қолында тур ул-қызым.
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Қартайсаы да үн қосайыи үннне,
Саған арнап жазып дослық достанш),
Қутлықлайыан совет жаслар күнвнде,
Жайнан, жаснан келешсгнм—жасларым!
1968-жыл, 28-шонь,
МИРТЕМИРГЕ

сШаштын ағарыўы ксўнл ақлығы>,
Бул алтын сезлернц емир ғазнасы,
Қуўатын шыклардын болса шоқлығь’
Қалемнн ой тынын сүрер пазнасы.
Сезнқвен дүр, шәшме, шөллсрге ағыл,
Кезнннен нур сәўле саҳрага тамыи,
Шекене суп*сулыў алпақ гүл тағып,
Басына орнапты жайнап жаз басы.
Жнгнрма бес еттн жулдыздай жа?нап,
Отыз жаста жүрегннде йош қайвап,
Қырық жасық қуўантып өмнрдн сайлап,
Елиў жасық өмир қайық азнасы.
Барқ урып киргенде өмир бәҳэрик,
Нурларра бөленип атты сэҳэриц,
Өзбекстан — аўыл, қала шәҳәрин,
Үйине жыйналды етип тойбасы.
Шөлистанды бийлеп нәлше шанышқансон,
Ел-журтына молдан жемис шашқапсон,
Елиўдик есигин өзин ашқаи сон,
Алпысқа атлады өмир арбасы.
Шынға шықтын дәрьяк толып тасысык,
Илҳамық жаҳанды шолып шалҳысын,
Таўсылмасын фонтан болып атылсын,
Күш-қуўатьщ ақыл-ҳуўшык дәрьясы!
Ана—Уатан сүйип балам дер сени,
Оқыўшын шайырым, санам дер сени,
Ақлық-шаўлықларын бабам дер сеНИ,
Миртемиржан сен жыр-булақ арнасы.
£3
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Ш ОПАН М ЕНЕН ТАРАС

Әснрлердин ақсақалы Аралым,
Тан алдында тайдай толқып туўлады,
Шынға шапшып шетке урып шырпыллап,
Шашырады, шараладай туўлады.
Тениз иши астак-кестен арпалыс,
Қайнаўытлап, қурдым жутқан толқынды,
Теқизлерге Тарас қарап тунжырал,
Қыял менен ж ас жүреги жулқыиды.
Жалт*жулт етип төнкерилди толқынлар,
Ж аца ғана атқаиында тан шолпаны,
Сақыраў майдан,
Шағырайған тус,
Сур дала,
Шыр-пыр болып келип қалды бир шопан»
Талўас етип турып тениз бойында,
Тарас көрди келген жетим шопанды,
Қекирегннде ыза кеги қайнады,
Ийниндеги көрип тозған шапанды.
Жетнм шопан келип Тарас қасына,
Аш көз бенен қайғы түстен қарады.
Туўысқандай билип Тарас жүрегин,
Ғарип шопан бир тнслем нан сорады.
Сол ўақытта Тарас оны аймалап,
Ҳүрмет етти дос кеўилден ан берди,
Кушағына қысып шопан қаўметин,
Жандай сүйди, лаззетлендн—нан берди.
Малды бағып аэап көрген жетнмннн.
Тарас сүўретинде қалды шапаны,
Сөйтнп әне ажыралмас дос болдн,
Тарас пенеи қарақалпақ шопавы.
ГҮЛИСТАН

Бир жағы қум,
Бир жағы таў,
Бир жағы Арал
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Бнр жағында Әмнўдәрья булқыған,
Қара түнек, қар орнына қан жаўын,
Қөк гуыбезнн шақмақ шағып жулқыған.
Тарас отыр жағасында тениздин,
Сүўрет салып сары уўайым ншинде.
Күндиз көкте қойыўланған қара булт,
Түнде тас пшра бар қәр күн кешянде.
УлЛЫ шайыр нәзеринде кен саҳра,
Кез жиберди қарақалпақ жерине,
Үш тәрептен зәҳәр шашқан әйдәрҳа,
Азап берген қарақалпақ елинс.
Сол уўларды, сол ззқэрли жыланды,
Жеқшип таслар қосық жаздын. қайтпастаиг
Тарас ата түбимиэ бир туўысқан,
Сек көргек саҳралар,
Ҳәзир гүлистан.
ЕКИ ЕЛДИҚ ЕРКЕСИ

Тграс ата еки елди
Әўел бастан дос қылдын,
Украннага мийман болып,
Дузын таттым достымнын.
Егнзнмиз туўған елдин,
Еркнн заман еркеси,
Жыл-жыл сайын жасармақта,
Туўысқан ел үлкеси.
Еки елдик еркелеген,
Еркин өскен баласы,
Екеўинин ен әўелден,
Тарас екек бабасы.
Тарзс ата өзин көрген,
Әкиў менен Днепр,
Жүрегнне жүрек қосты,
Жайнамақта ж асап бир.
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Еки шайыр ел еркеси,
Сулыў сөздин устасы,
Бизге мийрас сөз кестеси,
Узақ жасар қыссасы.
Сол қыссанын иасыры сиз,
Сол қыссанын сөзи сиз.
Д ос туўысқаи еки елдин —1
Перзснтишщ ези сиз.
ЖҮРЕГИМНЕН — ЖАНЫМНАН

Қызғын урыс, қаилы майдан,
Ухраиианық жеринде,
Фашист пенен айқасқаиман.
Қан қосылған териме.
Арсыз жаўды ийттей етип,
Мылтық пенен атқанмаи,
Қашқанларын қуўып жетип,
Қылыш пенен шапқанман.
Алысқанмая, атысқапман,
Өлтиргенмен душпандьг.
Ҳеш қайтпастаи қорғағанман,
Украиналы дос жанды.
О қ таўсылды,
Қылыш сынды,
Пышақ түсти қолымнан,
Қуладым мен қар үстине,
Гүдер үзип жанымнан.
Қыстық күни қара түнде,
Қар астында қалдым мен.
Ишимде өрт, жүрек жақған,
Қар суўына қандым мен.
Қаўметиме қорған болды,
Украинанын. даласы.
Қар астынан ашып алды,
Бир партизан баласы.
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Госпнтальда жаттым барып,
Күш бермеднм өлимге»
Украннанық докторлары,
Қайта қосты өмирге.
Госпятальдан шықтымдагы»
Қурал алдым қолыма,
Дослар менен дәкки бердим,
Жаўыз душпанларыма.
Украннанық уллы елнн,
Қутқардым душпаныпан,
Украинаны сүйемен мен,
Ж ү регимнен—жаным нан 1
196$*жыл Май.

ДОСЛЫҚ СӘЛЕМ

Нур қуяш жайяатып аспан әлемин»
Сиэге алып келднм дослық сәлемин! —
Қабыл алық қаднрдапларым мениц!
Москвалы жанажанларым менин!
Қыз^жаўаным мийнет етип оннаған,
^игитлерим елдиқ ғамыи ойлаған,
Еки бай, халқы пгад Уатаным меннк
Қаднрдан досларым мнйманға келин!
Топырағы алтын, қумлары гаўҳар,
Жерлери гүлистан, суўлары шалқар,
Қарақалпақстан мәканым менин —
Қадирдан досларым мнйманға келин!
1973-жыл.
АРНАУЛЫ ХАТ АННАҚЫЛЫШ ДОСТЫМА

Толқыған Аралым, шалқыған Әмиў,
Ели бай, халқы шадУатаным мениқ,
Октябрьде тигилгенде Қызыл туў,
Туўысқан дослықтан болды беккем бел!
57
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Мен де мынлар қатарында өскенмен,
Арқа тәрепннде Әмиўдәрьяныд,
Туўылған жердемен кнндик кескеннен,
Туўылған жер — менин анаы дәрманыы!
Еки шопан едик, енн елдеги,
Екеўимизде журдай жетим болғанбыз.
Екеўимизде болдық байдық ермегн,
Ж азда күйип, қыс айында тоцғанбыз.
Тар жол, тар күнлерде қысылды жанын,
Зарлап көрднн. зулымлықтын жәбирии.
Қолықнан төгилди қара тақаныи,
Еситкенде ҳәўлеки бай ҳомирин.
Бизин зарымызды қула дүзлсрде,
Еситкенде таслар срип, ақты жас.
.Ж алақ аяқ жүрдик, қыста, гүзлерде,
Тастап қатты екен, шыдады бул бас,
Жүроктсги дебдиў, дортлср менен зар,
Таў, тоғайды кен даланы гү-қирентти.
Бизлер дүзде, үйде зарлап аналар,
Жәбир-жапа менен өзин жүдетги.
Сен түсликте дуўтар шертнп зарласан,
Мен арқада сыбызғымды шерткениеи,
Жаўыз езип жүрегиннен жыласан,
Ериксизден ел баўырын ернткенмен.
Сен дуўтарға дәртлеринди қосқанда,
Мен қайғымды қобыэыма ыныранттым,
Бай қамшысы жаўырынымды осқанда,
Мен шыдадым, тек дослықты унаттым.
Дослық деген беккем скен ойласам,
Темирден де, полаттан да, тастан да,
Ериксизден мен ениредим, жыласақ,
Қор-зар болдық қэрбир адым басқанда.
.Достым Аннақылыш! Барлығы өтти,
Басымызға бахыт қонды жадырап.
Жайнап-жаснал, жарқыраған күн жетти,
Бизлер жүрмиз шадлық пенен жарқылдап,
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Сен дийқансақ, мен шайырман—бул бахыт»
Бул бахытты өзн берди Ленинннн,
Дәўиримиз бир, туўылганбыз бир ўақыт,
Аинақылыш — азаматы елиынин.
Сен жасаған Ташауэдык елаты,
Бүгин мақсет-муратына жетип тур.
Бгиз туўған еки елдин қуўаты,
Жарысларда бәрҳа алра өтнп тур.
Түркмен ыенен қарақалпақ халқыньщ,
Озал баста ар-намысы бвр болған,
Мақсети бнр жасы менеп қартылыц,
Дастурханы, ж ао, арнасы бир болған.
Аннақылыш жетнлгенбиз жетимнен,
Нурлар алып Октябрьдиц тадынан.
Жалынланран жигнттеймиз жетилген,
Қыз алысып, кыз бсрсен де қайылман.
Жүрегнмнен жырлар твгип жазамап,
Мийнет пенен тапқаи елдин олжасыв.
Қутлықлайман Аннақылыш баўырым,
Ташауздын шәҳәр менсн обасын.
1977-жыл,

ЗО-Октябрь.

ҚЫЗЫЛ ГҮЛИМ БИИБИЖАН

Тарийхлар такыпдай данқық Ташауз,
Меҳрибан миймаидос халқын Ташауз,
Жыллы жүрегинде жэннет бар екен,
Кеўилин күндей, жерин алтын Ташауз.
Сулыў сәўлелер бар мүшелеривде,
Жасыл жапырақ жайнап көшелсринде,
Сэйил еткен ғошшақ жигит, гөззал қыз,
Нурға бөленеди кешелеринде.
Жақсы көриў көз қумары қызылда,
Ерлик сыпаты бар улын-қызывда.
Мекин кеўилим қалып қойды мәнгиге,
Бийбижаным берген нанын, дузында,
59

www.ziyouz.com kutubxonasi

Қызларыма усар туриқ Бийбижан,
Сөзлериц дүр, шийрйн тилкн Бийбнжан,
Ташауздын. жулдызындай жайнай бер,
Қулпьг дөнген қызыл гүлим Бийбижан!*
УЙЫҚЛА ЖИГБРИМ

Күндиз
Уйықла
Сондай
Уйықла

қызық, түнлер тыныш,
улым, уйықла қызым.
татлы бизик турмыс,
жаным сен жулдызым.
Уйықла жигерим!

Ө:кен елин бағы-бостан,
Жерин ҳасыл, бағыпда гүл,
Шайыр атак айтар дәстан,
Сен бағымда сансыз бүлбил,
Уйықла жкгерим!
Ашық аспан» таза ҳаўа,
Жаў-жарақтан шықпас түтин,
Шийрин жаным, саған саўға,
Бар өмирим саған пүтин,
Уйықла жигернм!
Билим саған өмир-ай күн,
Булағына қансан жастан,
Сизлер маған жанлаған үн,
Сизлер менен мен де жаспан.
Уйықла жигерим!
Үйимиздин төбесинде,
Жарқырап тур бахыт күни.
Күндиз бенен кешесинде,
Жанламақта дослық үни.
Уйықла жигерим!
Келешегим ул-қызларым,
Тилегиқце шайыр атақ,
Жер жүзине сәўле шашсын,
Ленин берген нурлаиған тан.
Убықла жигерим!
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ТҮРКМ ЕНСТАН ГӨЗЗАЛЫ

Ақылы зийрек,
қара көзли,
ай жуэли,
Меҳрибан қыз,
мийнет сүйгиш,
мәрт сөзли,
Алтынлы бәҳәрли,
гүмисли гүэли,
Өмир жазым Түркменстан гөззалы!
Дослық муҳаббаттық сырларыи шешти,
Жүрек шәшмеқизден кеўил суў е ш т и ,
Ай*күндей нур етип күндиз ҳәм кешти,
Өнерпазым Түркменстан гөззалы!
Дунья халықларыиа жарҳын жамалық,
Қызыл шоқтай жайнаған жүзинде қалын.
Күн сайын арттырып ышқы қумарыц,
Сүйген жаным Түркмеистан гөззалы!
Ғалы гилемиқе кесте болайыи,
Қолықа ал бир гүлдәсте болайын,
Алтьн дуўтарында сазын болайын,
Хош ҳаўазым Түркменстан гөззалы!
БҮГИН
(Пйхта байрамыно келген Хорезмли досларға)

Әўилдеген нарестедей кеўли ақ,
Мэрдана ел, жүреги пак, нси ҳақ.
Сықарыц қаҳарман — ер қарацалпақ,
Баслады табыстық тойлйрын бүгин,'
Дослар ушын үнем болған пал эзиқ,
Жүзимдеги жарасықлы қал өзиқ.
Хош келипсиз ханаласым Хорезм,
Сиэ беиен басланды тойларым бүгин.
Ата-бабам арғы әййем заманнан,
Бир-биринин қадирин билген озалдан,
Дузымыз бир, асымыз бир қазанкан,
Тойыма жарасты бойларын бүгнн.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Қызларыныц жилўа назлы жэўланы,
Жагитнниқ арысландай палўаны.
Қур баслаған шабаядозлар кәрўаны,
Дүбирлетснн Әмнў бойларын бүгнн.
Алгыннан таў еткен мақлай герипен:
Хош келнпсиз Хорезмниц елннен,
Орнықыз тур тойхананық теринен,
Сизге ашық ақ отаў—жайларым бүгин!
ТУУЫСҚАН ТӘЖИҚСТАНЫМ

Бахытқа бөленген жулдыз елинен,
Әмнўг Арал — ҳасыл қундыз елнкен,
Қарақалпақ батыр қырық қыз еликсн,
Келип турман туўған Тәжнкстаным.
Қушақласып көрнсейик досларым!
Саўлатлы сынбас сағым езицсен,
Жаралғалы ж ая булағым өзицсец, •
Шығыста нур шамшырағым езицсен,
Қуяшлы ел еркян Тәжиксганым!
Күн менен тец көркнқ Тәжикстаным.
Памирдеги пәрўаз еткен бүркитим,
Баўыр басқан улыц, қызыН| жигитим,
Асланым бир — жерде алтын шигитим,
Кәсибим бир туўған Тәжикстаным!
Дүиьяға даққ дослық тарийх дәстаиым!
Дана Леник сүйгек перзентбиз егнз,
Жүрек бирг тилек бир — туўысқан елмиз>
Мадги меҳрибанбыз, бнрадармыз биз,
Қос қанатық қарақалпақ досларық,
Сәлем деди туўған Тәжикстакым!
Р ВГ А Р

Дослық дийдарықнан таптым дәрманым,
Қойнық женнет екен, ҳеш жоқ әрманым,
Кеўлимди йоштырды хош қаўазларық,
Сәлем Сизге досқа мәкан Регар,
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Аралымды жайлар ғазыў, қуўларын,
Көз жасымды жуўды шәшме суўларыц.
Ҳипжи, гэўҳар екен, тасын, қумларык,
Журегимде қалды дәстан Регар!
Байлыққа к®и екен саҳра, дузлерик,
Шийрин мийўаларық, ҳасыл дузларық,
Күтип алды қырық бурымлы қызларын,
Жулдызлар дизипсиз жастан Регар.
Жетип келдим жақа мәкак елиқе.
?Йинип алып ақ лашығнық белине,
Достымыз Мирзаев Әскералиге,
Сәлем алып келдим достаи Регар.
Таўга тақба танда басқан излерик»
Алтын қырманларық, гүмис гүзлериқ,
Л;)дын рәўшаным ашық жүздерин,
Табысларын толып тасқаи Регар.
Әмиў сағаларыи, еки қырғағын,
Багларга бөледик сақра қырларьпқ
Қуяш шафагыидай шашқан Регар!
Кеше күндизлери Ильнч нурларшқ
Мийнеткеш халықсак талмаған белин,
Бағларға беленип жаннаған елин,
Аспанывдай а ш ық екен кеўилиқ,
Д ос ушын қушағын ашқан Регар.
*
Қутлы • мүбәрек болсын бағы-бостанык,
Меҳрибан екен ҳәм ғарры-жасларық,
Салсм деди қарақалпақ досдарық,
Жайка*жасна бахты асқан Регар!
ДОСЛЫҚТЫН САЗЫ

Жьшынлап өтедн жыллар жулдыздай,
Өмир көшернне мыйығын қағып.
Күн, ай дизилисер бәҳәрги ғаздай,
Күндиз, түн алмасар толқында ағып.
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Қанша ақсадағы таўсылыас изи,
Мын әснрлер ж асаса да қартаймас,
Усамас өмирднк бәҳәри, гүзи,
Миллион жыл турса да екен өзк ж ас.
Қарлы қысты қуўып шықса бәҳәри,
Бәҳәрдин. қойыныв толтырар жазы.
Мкллион әсирлердиц атқан сәҳәря,
Барлығы да екеи дослықтьщ саэы!
БАҒМАН ЖИГИТКЕ

Бағман жигит гүлинизге суў
С т с ы п күлип аҳсам қалмас
Кеўил дәрьянызға аппақ қуў
Еркин жүзип жүрсем тарқар

болып,
дрманыи,
оолыл,
қуиарым.

Бағықызда бүлбил болып сайрасам,
Тарқар ма едя жүректеги қуштарын,
Салқын саяларда бирге ойнасам,
Қумяр болып Снзди сүйип қушқаным.
Бағыкызға киргенимде қарадын,
Жүрегиме жалын ушты көзипнен.
Алма атып мекнев нелер сорадык,
Анықлап айт, қайтпа мәртлик сөзнкнен.
ДССАЛАУМА ӘЛЕЯКҮМ БАШҚУРТСТАНЫМ

Сәлем
Сааем
Сәлем
Келнп

сизге башқурт ели
сизге баба журтым
айтгы пүткил қала,
турмаи қушағымды

баўырым,
Ақ жайық,
аўылыи,
кек жайып.

Алып келдим ақ отаўын атамиыц,
Дослық сабағынан тоқнп басқурын,
Жайнаған нурында бахытлы такнын,
Жүрек жырын тынла туўған башқуртым!
Ащ жайығым, Ақ едилим деп бабам,
Ансаса да жете алмапты сабылып.
Орнағен сок Ленин берген кек заи ан ,.
Келип турман днйдарынды сарынып.
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Әснрлерше әрманымсак А қ еднл, •
Монзнлииде әжем кслнн болған жср,
Озал бастап аты таиыс Оралым,
Туўысқанлыц тойда халық толған жер.
Тнлск бир, мақсет бир елмпз туўысқан,
Қздирдапын Қарақалпақсганын.
Туў көтергеп, туп тамыры тутасқан,
Мокғи жаса! Батыр Башқуртстапым!
Н77-ЖШ, 5-токЬ.
ОК СЛПАР

Бабам меиен бабасы бир халыққа,
Қонсы қоыған даласы бир халыққа,
Ауыл елн, қаласы бир халыққа,
Баратырман айдын болсыи сапарым.
Нурлы тааым шадлы хабар жстирген,
К 9 кти гөзлел кеўлим шалқып лепиргея,
Өткенимде тас темирли кәпирдсн,
Дсди Әмнў оннан болсын сапарык!
Отырраннан Хожелиден поездра,
Танда жеттнм Үстирттеги Қырық қызға,
Бсрдақ, Әжиниязда тойып қымызғг,
Ушыраттым қурылысшылар топцъш.
Бейнеў, Гурьевтен де өтип кеткенде,
Саратовтан, Куйбышевтан өткеиде,
Екннши күн Едилге де жеткендс,
Кеўлим сезди қуўаныштын хабаран.
Тукғыш ирет кәргеним бул Уфаны,
Халқы екеи ашық кеўил уфалы,
Мийрим қанғанынша сүйдим қушақлап,
Уллы рус, башқурт пенен татарык.
СӘЛЕМ АҚ ЕДИЛ

Урал менеп Ақ едилим деп
Талпынсада жетс алмаптм
Куўанышлы қоршап алып
Қелнп турман дийдарынды

бабам,
сабылып.
айналам,
сағынып.
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Әснрлерше әрманысап А қ едил,
Ақ жамьглып зжем кслин болган жер,
Озал бастан аты таныс Оралым,
Туўысқанлық тойда халық толғап жер.
Тнлек бир, мақсет бир, татыў гуўысқан,
Халық батыр — бәри бирден азаыат.
Әмнўдәрьям, Ақеднлге тутасқан.
Қ>'шақ ашып қабыл алды Салават.
Арғымақтын үстинде тур Салават,
Жулдыз гөзлсп А қ едилдиа бойында,
Мнйнег женис қуўанышы қат-қабат.
Сәлем дослар шаглак бахыт тойында
АШЫҚЛЫҚ

ЛИРИҚАСЫ

Қосылғаны ушын жүрекке 'жүрек,
Узақ-узақлардан мен келднм излеп,
Ак, едил бойына өскен ақ қайынСаясында турман мен көкти гөзлед...
Квк орыан, майсалы далаларыцды,
Кеўилнм куадей ашылыя вткерднм көэден
Әлўан жай, кек көше қалаларыкды,
Тынбай сени излен мен болдым гезген.
Гаппадым, тыным жоқ, шомылдым терге.
Квз алдымда сенин күлген көзлерин,
Әмиў бойларыида жүргеиде бирге,
Ядыма туседн шийрии сөзлерин.
Түн бойы тыпыршып, тебкренип тынбай,
Түнгн уйқым төрт болннер сен десем.
Жол узақ болса да ҳеш сағым сынбай,
Бийтап болдым жазыларман емлесен.
Мийим мсн-зен болды взин деп менин,
Делбеснндей болдым саҳрада дүздин,
Шомылыўды жақсы кврериц сеннн,
Есимде Еднлдин суўында жүздим.
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Суўдан да, таўдан да таба алмастан,
Ақылдан адасқан аўыштай болдын,
Сорэдым ғазлардан, тириа, таўыстан,
Үш күнде қуўраган ғаўыштай болдмм.
Кслдиц бе жананым! Ырастан ссн бе?
Курбап болсын көзлерняе көзлерим!
— Кслдиц бе жаианым! Ырастан ссн бе?
Бахтыма нур болды айдай жүзлернн!
Орал таўларынын гаўҳар гасыман,
Ақ сдилин дәрман болсыц жаныма,
Мәнги кетпе жаным менин қасымиан,
Қуўанаман қан тарады қаныма!
Қосылғаны ушыи жүрекке журек,
Бағ орнасын бнзлср басқап жерлерге,
Тарасын әўладтан эўладқа өрнек,
Салаваттыц анызындай еллерге.
6АШҚУРТ СУЛЫУЫНА

Сен сулыўым сандуўғашым,
Аппақ екеи билегии,
Сениц мснен түнде жүрсем,
Атпасын тан тилегим!
Квзлериис қараймаи да,
Айталмайман аржэғыи,
Ақ еднлде бирге жүрднм,
Орыпланды әрманым!
Хош ҳаўазын тыкладын сск,
Тыдладын сен бул қарттын,
Башцуртстан гоззялысан,
Мени қайта жасарттық.
Сен бүлбилим—сандуўғашым,
Мәнги бирге тилегим,
Сеннн ушын Ақ едилде,
Қадып қойды жүрегиу.
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ТАБЫ СКАН

ТИЛБҚ

Мын әсирлер, ыиллион жыллар, бабалар,
Иалеп табалыаса ужмақ ошағын,
Бугнн таптым орынланды әрмаиым,
Башқ>фтстан жәннет скеп қушагық!
Квнднгнминн қаны тамған жернмдсй,
Қушағықа кирдим қалдым үйреннп,
Оттеқ аппақ қар жаўыи тур басымда,
Жигнт болсам қалар еднм үйлспип.
Куўанышта бирге шадлы етермен,
Бнрге қосып мәқги жүрек дәстанын,
Сепи кәзнм қыймай, қалай кетермен,
Тамырым тсреқ туўғаи БашқуртстаиыкИ

кек Ш АЙ МЕНЕН ҚАНТ
(М элеуаздеги қант заводынық рабочидларына)
Так атады шуғла шашып күн шығып,
Меи турман жайнап-жаснап жигиттей.
Мен шығамаи үйде отырмай туншығыл,
Жерди тесип бертип шыққан шнгиттей
Шынықтырып шьш тсрлстнп денемди,
Үйге кирсем қосық айтар қуманым.
Тесеп алып тасқа ғалы гилемди,
Көк ’ чай ишсем тарқалады қумарым.
Сулыў жерде, бай елатта жасаған,
Мэлеунздип батыр палўан халқы бар,
Коўил ашқаи кәк чай менен жасаған,
Ж анға жаққаи шийрии-шекер қапты бар.
Мэлеуиздик қакт заводын көргенде,
Палдын дами келди ҳәрбир адымда.
Ҳар бнриник ақ үйинс киргенде,
Ақ кеўилден ақ кан қойды алдыма.
Кущ-қуўат бар Мзлеуиздин қантында,
Жер жүзине жайып қойған өқнрнн,
Пүткил халқым сүйер сеинк атынды,
Қантыныздаи шийрин болсыя өмирнқ.
68
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ҚУДА БОЛ Ы П КЕТЕРМ ЕН

Ақ едилдни айдын суўыи,
Жүздим сүйген яр менея,
Ағг едилдин аштақ қуўыи,
Қуштым барып жар мекек,
Дэслық пенен ҳәрбир адам,
Мақсетине жетиўде,
Кеўил бердим, көзим қыймас,
Аҳ едилдеи кетиўге.
Ақ едилдин кәпнринен,
Ат шаптырып өтермен,
Бир қыз алып, бир қьгз берип,
Қуда
болып кетермен.
ТА1*Ы9

т а ғ ы , т а г ы д а ...

(Б а ш қ у р т ст а н н ы ц қ о сы қ ш ы қ ы зы
Ф ан и л а Н а ж м у т д и н о ва ға )

Ақ еднлдин аққуўы,
Жүздик Арал айдынын.
Мәкги қалды жүректе,
Куралай көз ай жүзиқ,
Сүйген с^глыў Фанила,
Дослықтын нур танында,
Апақ-шапақ керистик,
Тағы-тағы тағыд...
Жайық пеиен Оралдын,
Еки бойы жасыл гүл.
Зейнинди ашып сайраиан,
Сулыў сесли сан бүлбил.
Сандуўғашым Фаиила»
Сайрап кеттиц бағымда,
Жырлап жибер жүректен,
Тағы-тагы тағыда.,.
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Қызыл алма, ақ алма,
Өскеи Едил бобыкда.
Қарақалпақ, башқ>'ртғын, —
Туўысқанлық тойында.
Ушырястын Фанила,
Шадлығымыз шағында.
Қосылысты қос жүрек,
Тағы-тағы, тағыда...!
БАШҚУРТСТАНЛЫ БАЎЫРЛАРҒА

Сәлем сизге башқурт ели — баўырым,
Сәлем сизге А қ сдилим—Ақ жайық!
Гүллер тутып барлық қала-аўлын.
Күтти бизди қушақларын ксн жайып.
Ен әўелдсн болсадағы егиз ел,
Эсир бойы қоса алмады басларын,
Даиа Ленин орнатқан соа кен эаман,
Тапты халық туўысқанын—досларын.
Жер жәииетин көрдим сенин елинде,
Нефтин жатыр шэшмелердей ағылып,
Жигитлернн Салаваттай батырлар,
Меи жүрермеп днйдарыпды сағыамл.
Кеўлин ашық ксн аслаидай жайнағаи,
Ҳүрмет пенсн, лэззетнне бөлендим,
Менн бүгин жасарттыныз қайтадан,
Жалын.пағап ж ас жпгиттсй түрлеғдим.
Жүргклергс жүрск қосқан халықпыз,
Бағ орнатып Әмиў, Едил бойына.
Қушағына бнз үйрепип қалыппыз,
Нама қосып дослық сабап тонында.
Келнў ансат, кетнў қыйык болып тур,
Хош бол дссем ж эс келедн козимиен.
Жүрегпмди шадлаптып күндей нур,
Бажкуртымпын айдай аппақ жузииеи.
Россия сенпн жыллы жүрегин,
Қойныпдасан анан — удлы Уатаныц,
Уллы рус агаи баслаўшын сепин,
Ссн соўлеси болдыц шуғлалы тангык.
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Атасы бнр, анасы бнр — егизлн,
Мәнгн бярге Қарақалпақстанын.
Бнреўисен мацлайда еки көэимпин,
Жайиа жасна — батыр Башқуртстаным!
3971•жнл, 37-ши*ь.
ХОШ КЕЛИПСИЗ1

Хош келнпсиз Белорусснялы досларым,
Аспанымдай а ҳ отаўым ашық тур,
Қуўаныштан қушақ ашып халыҳларым,
Лта-анам ақ жүрегнн ашып тур.
Нурлар шашып булттаи шыққан ай, күндей *
Дослығымыз дәўран саиап жол ашқап,
Мақсетимиз, тилегимиз мәнгн бир.
Журегимиз бир, аспанымыз бир аспап«
Ж аў үстипе жы.пдырымдай оқ атып,
Фашистлердеи аэат еттнк қаланды,
Урыстап сон ул-қызымды онпатип,
Лраладым аўылынды, далакды.
Халқык сақый, слнц абат, ж ер ш бай,
Ақ кеўилсен» Бслоруссия баўырман,
Мнйркн қансын қ>гшақласып оннайық,
Жаннап-жасыап жүрегнм тур балқыған.
Ара узақ, бнрақ мсииқ жүрегим,
Жүрегине қосылған күи нурындан,
Жасыл жапырақ, гүл бөленгеи жсрлернк,
Халықлар сүйген қулпы дөнген Қырымдай*
Ойнак-күлнн, сеннл етип байрамлак,
Ләззет пепен ҳүрмстлеп бас ннсйнн,
Саяҳат етан Омнўпмдс, Лралда,
Ақ жүзнкнсн шорпылдатып с\'йеннн.
Лйдын шалқар Әмнў менен аралас,
Туўысқанға суўы татлы Немаииық,
Халықлар меиеи цуўат қостын адға бас,
Хош кслднцнз Бслорусснялы мийманым.
1966-жыл 19-апрель.
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Б ЕЛ ГИ СИ З СОЛДАТҚА

Бас ушыцдағы мәнги жанған от,
Менин жүрегимнин қосты ушқынып,
Сап алтынды сансыз жыллар баслас тот, .
Деген яклы пәк сүйгиси ышқымнын,
Жасыл жалын атып тынбай лаўларан,
Жанган оттаи көзлеримди алмаппаи.
Узақ жақтаи Әмиў менен Аралдан,
Зияратқа келгеи қарақалпақпан.
Тынла солдат бас ушывда турыппаи,
Кеўлим босап көзлеримнен төгип жас.
Қан майдаида емес едиц тыныққан,
Қушағына қысты бүгин қызыл тас.
Тамшы қанын, қосылды ма бул тасқа,
Неге қызыл лапламадай дөнип тур,
Жан садаға жаўынгер жас, жолдасқа,
Халық моқири қуяш болып шашты нур.
Саўашлы жылларда, қаы.пы майдавда,
Душпанларға қарсы турған айбатым,
Мэртликти сөйлер ен тирн қалғанда,
Қайсы туўысқансан батыр солдатым?
Ерисец бе Россия жоринин,
Жигитисен бе уллы Қавказ таўыаын,
Батырысан, ба қазақ қырғыз сдниик,
Багмапысак ба Өзбекстап багынын.
Неман, Әмиў, Днепрдиц, Волганык,
Бақадырсан ба қайтпас журскли
Тэжик түркмен татар, башқурт гуўғаннық,
Қақарманысан. ба батыр билекли,
Ссни келсди деп күтер, аналар,
Жолыка қарайды санап күнлсрди.
Ақ шашлы аталар, қызлар, балалар,
Қабирике қойып кетср гүллерди,
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Усы гүл торийллеп, жаслық шағынды,
Бас ушында жайнап береди саўлат.
Әўладлар ядынла сақлар агынды,
Сен ыәнги жасайсан белгисиз солдат.
1967-жыл, 25‘май, Москөа,
ОН БЕС ЖУЛДЫЗ

Тэрт тәрепнн туўысқанлық қорғавы>
Шығысыниан жарқырағав тан атар,
Түслик жағын толған бахыт қырыаны,
Батысықды күн шуғласын нурлатар.
Жүрегнвде мәкги халықтын, қушқаиы,
Ала алмайды оиы елдик душпалы>
Ол қорғаным Леиин дүзген штабы,
Бар олемге бахыт, дослық орнатар.
Жер жүзинде достыд шерик сырына,
Пүткнл инсан жүрек қосты жырықя,
Он бес жулдыз беленип тур нурына.
Москвамсан емиримди жайнатзр.
1967-жыл.
ҒАФУР ҒУЛАМҒА

Өзбек тоиырағына басылған изнк,
Кезлериме сүрме болды ағажан,
Халықтыц бахты ушын айтылғап сөзин,
Тасқыи булақ бо.пып толды ағажан.
Биз бепен биргесек елиыде өзин,
Сайраплап жүрнпсск жернмде өзик,
Қадирдан мнйман.чар шныма келсе,
Отырсан отаўым тернндс езин.
Қадирдан шайырым — устазыы, ағам,
Өмнр булағындай таўсылмас сағаи,
Қысса, қосықларыц сүйиклн атыи,
Сүйген жүреклерде сақлавар мудам.
7$

www.ziyouz.com kutubxonasi

Өзбек топырағын басқан ҳәр изин,
Мийўалы багымыз болып тур бизин,,
Барлық дос—туўысқан елге тарады,
Халқыкнын ксулине унаған сөзин.
1973-жыл. Ташкент,
МАКСИМ ГОРЬКИИГЕ

Қуўаныш қойынға толған дәўирдс,
Халық ырза болар бахытлы өмирге.
Бағ-дэўлет орнаған мэнги заманға,
Тарыйхлар цаиысын ашқан адамра— Өлнм барма?
Атгынызшы досларым,
Жоқ қом мүмкип смес болыўы булай,
Оқып көриц ҳақыйқатлық дэстанын.
Қаҳарман сыпаты.
Жалынлы сөэн,
Тоғайлар үстипде туйғын ушқандай,
Таўлардық шыкында қалын қарларды,
Пәтла қанат пенсн лашын ашқандай.
Қара булттын гумбезлерш; қопарьш,
Қыран қус,
Даўылпаз кунди қушқакдан,
Бнзлср көрдик даўылпаэдын пәрўазын,
Еситтнк жалынлы шнйрнн ҳаўазын.
Бул еди Горькинднн өлмсс сыпаты,
Бул сыпат ҳәм азат елдиц қуўаты,
Ана сути яцлы Әмиўднн суўы,
Болып есаплаися бизгс ҳәмме ўақ,
Максим Горький сөзи ақылдин ҳуўшы.
Бизин ушын шийрнн жемнсн мол бағ,
Мэдепияттыц шсшек атқан гүлинек,
Қабиринин үстине орнаттық гуллер,.
Мын-мын әсир бойы өшпес естелик.
Ҳинжи қосық пенен ойдық кестслер.
74

www.ziyouz.com kutubxonasi

Сиз сүйген халыққа дүнья бас ийип,
Сизди жүрсгиндсй сүйер инсанлар.
С С С Р халықлары жаиындай сақдап,
Скзди ҳүрметлейди дәўри-дәўранлар!
ТАШКЕНТ ГӨЗЗАЛЫ

Қаслары қыйылғак жайнаган жүзи,
Кеўилге йош бергеи ойнақшып козк,
Журекти жайнатқан бир аўыз сөзи,
Меҳир-муҳаббатлы Ташкент гөззалы.
Жүрекгии жемисин еккен бағьшда,
Мен дэм таттым оннан пискен шагында,
Қосығын жаилатқак бахыт танында,
Қуштарым, ҳумарым — Ташкент гөззалы!
Сумбил шашларықнын талы болайын,
Шерткеи сазларынныц 'тары бачайын,
Дослық өмнрициик яры болайын,
Қара кезли ярым Ташкект гөззали!
Жүрсктлк жулдызы өмнрге жанан,
Егиздей еркемссн, сүйемсн жаннан:
Саған қуштар болды пүткиллей жаҳак,
Ай-күндсй'нурланган Ташкент ггаэзалы!
1969-жыл.

МЫРЗАШӨЛДИН, ҚЫЗЛАРЫ

Мырзашвлдик барлық жерн гүл ексн,
Қызларынык жүзи айдай, күн екеп,
Кец қушақлы сулыў ссмнз қызлардыи,
Хызметииде шайда болыў жөн ексн.
Мырзаш«лдин еллоринип бәри қыз,
Барлығы да емнр ушып дәри қыз,
Ойнақшыған қара көзи жап алар.
Жанан ексн қара қыз да, сары қыз.
Мырзашөлднн қызларынын қулымаи,
Орап алды шыгя алмадым қурыиан,
Та өлгенше болмас еди эрманыи,
Бир пияла көк чай ишссм қолыиан.
75
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С Ө Л Е М С И З ГЕ ТУУЫ СҚАН

Мык жыллардык тарнйхына шернкпиз,
Тилеги блр украиналы туўысқан,
Гүрес пенен бул дәўирге келдик биэ,
Ж аўға атлаиып басты қосып тум-тустан«
Сәлем
Сәлом
Қабыл
Сәлем

сизге
сизге
алын
сизге

туўған ели Кобзардын,
украииалы туўысқан,
цыэыл гүлин гулзардык,
қарақалпақ халқынан!

Нгиз ермиэ майданда ҳом мийиетте,
Ленин идеясы мснги модеткар,
Баўыр басқан батыр елмиз ҳүрметте,
Ғамқорымыз партия бар, Уатан бар.
ҚАНАЛАСЫМ

хорезм

Үрмыс абат, кеўилиц шад елатсак,
Дормаи ығбалын бар, жоқдур ғарезин,
Мийнет майданында қайтпас полатсақ,
Жан қонсым ханаласым Хорезм
1

Өзбекстаныздшн гөззал гүлнссн,
Мацлайымда еки көздин бнрисск,
Уллы алым Әл—Хорезмий елисен,
Таринхларда жолын уллы Хорезм.
Ай қасында жулдызымдай жубайлас,
Қатар қонған аўылымыз сыбайлас,
Ер мийнстте қыйыилықтак муқаймас,
Қаҳармаилық сениц жолыц Хорезм.
Қатар турып қала менсн аўылыа,
Нардай тарттык үлкен жүктиц аўырын,
Қушақ ашып қарақалпақ баўыркн,
Дийдарынды ансап кслди Хорезм*
Туўысқан халықларға бас қосып бнрге,
Женис пенен жеггии ж ақа өмнрге,
Ец бирившн нрет дава Ленннгс,
Тарийхый ордепди тақтық Хорсзм
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Әжиниязым күтип таннын атарын,
Сеннен таиты туўысқан дос қатарын,
М зхи у д Пзлўан мене» Әўез Отарьщ,
Бул заманда қанта туўды Хорезм!
Мэўнж урсып дослырымыз ҳағласып,
Тахиаташым берди Ильнч шуғласын,
Бахыт бағларыпда халқық шағласын,
Монги саў бол хапаласым Хорезм!
ГҮРЛЕН

РАЙОНЫ МИЙНЕТКЕШЛЕРИНЕ

Тыниап еккен бағы менен бостанын,
Шәўкетлн ел Қарақалпақстаным,
Бир туўысқан, бир отарлас халықтан,
Сэлсм Сизге Хорезмли досларым!
Қушағымды ашып солем бергеиим,
Маған бахыт шалқып дәўран сүргемин,
Шалқып тасып келднм сәлем бсриўге,
Амансыз ба гүркиреген Хорезм!
Егиэ елмиз алп туўғап анадаи,
Мэрт перзситбиз данқы көпке таралған,
Қаҳарман ел, қайта туўғаи халықпыз,
Қолымыздаи жақа дүнья жаралған.
Қонсы елмиз бнр-биреўге усаған,
Бахтымыз бир, өмкр шерик, бир сағам ,
Талўас етип кеўил тасып келгенде,
Гүрлек болды аглагткирер босағам!
Халцық шадлы, бай елятсан Гүрлсним,
Дэўир дәрман берди тынбай гүрледин,
Жигербентнм жетип келип жерине,
Қуўанғанман жсл маядай гүўледим.
Күидей ашық екн елдин жамалы,
Өмирге нур еки көздиқ жанары,
Жернмиз оар
бағлар менсн бөлепгсп,
Қос шынармыз зейииди ашқан саялы
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Еки елдин бәҳәри бир, жаэы бир,
Еки елдин қосыкы бир, сэзы бир.
Ашық кеўли, дастурханы, дэстүри,
Еки елдин мийнети бир, ҳээи. бир.
Мийнет етер гүреслерде басма-бас,
Мэрт жүрекли бул еллерде туўған жас,
Жальшлы ер, жигитлери жеделли,
Қыэлары бар ай жузли гнл қалсм қас.
Иәўбәҳәрдин күни шықса жарқылдап,
Бирге атланғаи гүреслерге жаўқылдап,
Сизде Айша, бизде Айым қаҳарман,
Жеўлан урған жулдызлары жарқырап ч

Шадланамыз өмир бағы-бостан деп,
Ел дослығы таўылмастай дэстан деп,
Хорезмли дослар бүгин ат қойдын,
Колхозына «Қарақалпақстан» леп.
Бул ат еки туўысқаннын тилеги,
Партиямыз, халқымыздын тиреги.
Бахыт пенен жайнай берсин өмирлер,
Жүрегимиз шыы дослықтыи жүреги!
Хорезмлн дослар менен ханалас,
Сенин қанын жүрсгиме аралас,
Мәнгн ешпес атым қалды езинде,
Миннеглзрман ҳүрмет пепен ийнп бас!
ҚАЛҒЛН ЖҮРБГНМДИ ӨЗИН. АЛЫП КЕЛ!

Жоўлан урған ж ас жнгиггсй жасардым,
Үш күн, үш туи Оолыв қуш аш аы зда,
Жүрегине жүрек қосып жас.тардын,
Қосықлар жацлаттым қышлағыпызда.
Ксўилимяип ҳеш қалмады әрманы,
Меннн ушып аштьщ «алтын» аршаны,
Жүрек сөзнн жасырмастан айтаман,
Ҳор баслығыц пахташылық маршалы,
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Қара түнниц ашып таслап қамалын,
Т&кда сыйпап оятқанда самалык,
Кен далаца кез тасласам Хорезм,
Көз тоймайды сулыў з(усни-жз.малмя,
Ж ан Хорезм дослық қолым қолына,
Алғыс ата-анаға, улы-қызыка >
Нлнмс кел баўырыма басабып,
Дсп қарабмац күни-түнн жол ына.
Шадлық пенен иамаларын шалып кс«1 ,
Сүиген слдпқ сулыўлыгын алып ксл,
Қушақ ашып Қаратаўдаи қарайман,
Қалғап жүрегнмдп өзви алып кел.
1967'жыл !0~15-дека6ръ.

дослық қосыгы
Дослық дәўлетвмнз қуяшларында,
Мпллнонлар жасайды болып меҳрнбап,
Шадықуррам болып бахыт багында,
Леинн дәўраиында жасайды аман.
Кремль қуяшы халыққа шашып нур,
Жср жүзиндо жанбақ Ленин пгырағы,
Ленин жолламасы алға баслап тур,
Борҳа қолымызда Қызыл байрағы.
Ленип партиясы меқрябаиьгмыз,
Монги жексеи етти қуллық дәўранып.
Ана—Уатанымыз жанажанымыз,
Орыилатты ҳор иисаннын орманып.
С С С Р халықлардын жакы, жүреги,
Нурланған қуяшы дослық замаинын.
С С С Р да боржай халықлар твлеги,
С С С Р бахыты ҳәрбнр адамнын.
КҮТИП ДЛДЫ ТЛН ҚУЯШЫН

Түн қойнында, тынышдықта төрт торсп,
Жаздык желн сыйпап ссср жүзиқди,
Түнде тыныш мүлгигендсй ақ тсрек,
Көркемленип тартып турар козинди.
79

www.ziyouz.com kutubxonasi

Аспакда ай луры мснеи жер қушып,
Қас қаққандай жымынласар жулдызлар,
Бгр-бостанда қосық антқан сес қосып,
Уйықлап атыр, рошшақ жигит ҳәм қызлар.
Тумлы-тусқа жибергендей төрт көлик,
Сз.чад есер
шөпти-шарды шуўлатып,
Ж ас бнлимпаз түн уйқысын төрт бөлип,
Тадпыпбақта ой толқынын туўлатып .
Кернп киятырмыз эййем эаманнан,
Әсирлер гүўасы төгилген қаилар,
Өлген көп, санасак тири ада.чнан,
Өмир ушын болғак қыршын қурбаилар,
Деп ойланып отыр билимпаз жигит,
Талўас етип ойы так атар шақта,
Атом күши менен меи ексем шигит,
Атом күши менеп пнсирсем пахтг.
Түн бойы тебиренип билимпаз жнгит,
Бьлмейдс қалыпты 1 акнын атқанып.
ЖаГшаган қ>'яшқа кеўили жибип,
Көрди перзентиник уйықлап жатқгнын.
Перзектикин суйип пешанасынаи,
Зайыбынык барып сыйпады шашын,
Ырэа болып туўғап жан анасынаа,
Күтип алды атқан тақнын қуяшын.
Юбб-жыА. Ямаръ
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П А ХТ А

БАПЛ Ы ҒЫ М Ы З —
ДАНҚЫ М Ы З

П АХТА

П АХТА

Мерске, ыәжилнсте, бабрам, жыйында,
Сүикнмлн сөйлессек сөзнмиз аахта!
Бәлки узатылғац қызлар тойында,
Айтар қосығымыз — сезнмнз пахта!
Ата-анамыздын белге мәдары,
Сағынып көрнскен достаи днйдары,
Хальгқтын қуўаты, сүйикли кәри,
Абырай-атақ, ггурлы жузнмиз пахта.
Жалытглы жаслықтын жстер комалы,
Ай болып ашылған қызлар жамалы,
Өмирднн ырысқысы, тиллердиқ палы,
Дүйым журтқа берер дузымыз пахта.
Пахта данқымыэдын тнреги бодды,
Пахта халқымыздын тилеги
болды,
П ахта, — ығбал, доўлет, жүрегн болды,
Қаднрли нураннй көэимнз пахта.
Пахтаныа қадврни бнлген ҳәр уста,
Бэлки жумыс ислер тынбастан қыста.
Пахтакеш дийқанда таўсылмас қысса,
Қыс, бәҳәр, жазымыз, гүзнмиз пахта.
Пахта қуяш алар иурлы танлардан.
Пахталы кэрўанлар тынбас жолла рдан,
Алтып пахта өнер, алтын қоллардан,
Масайрап мақганар геэимиз пахта.
Кез жнбсрип кеп далаға қарасаи,
Терсен де таўсылмас ҳаиран қаласан,
81
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Атызларда эүрәәт көп орасан,
Мийнет еткен манлай теримиз нахта.
Қөрсен кец салалы сайлы, қырларын,
Үйген яқлы ақ шағырдын қырманын»
Алпыс жылра үлес қосыў әрманын —
Бежерднк. Берип тур жеримиз пахта.
Егср етер болсан нанды теберик,
Ссн еткеи боласан жанды тсбсрик,
СонывдаЙ ет ақ пахтанды тсберик,
Биз ата дийқанбыз кәримиз пахта.
Ҳәр шигит көгсрнп тонна қосады,
Ёгер эая болса ҳәрбнр қосағы,
Зая болрап янлы наннық усағы,
Атызларга басқан изимиз пахта!
Қысы-жазы сткен исимиз пахта!
Октябрь,

1977-жыл,

ЛАХТАБАй

Пахтабай деп атын қойдым улымпын,
Пахтажапым деп суйсди анасы.
Пахтагүл дсп атын қокдым қыэымкыц,
— Пахтагүлим дер өмирнмниц панасы.
Пахтабайым — менин бахтым ашылған,
Барлық халықтыи, барлық елдин
тилипде,
Өмир ушын онда терен мәни бар,
Пахха дегеи ҳәрбир сөздиқ түбиндс.
Шымбай.

авгусТщ

АҚ АЛТЫН

Мыц-мын, жыллар батыл болып бупш
ашылғап сағақ»
Мыа жыллап дийқап бабам манлай тсрин
төкти сагая,
Билнмпаз квз нурьш тегип, шайырлар
қосықлар жазған,
Тутасқан туўысқанлықтан тарийхыц
дәстаи ақ алтыя!
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■ Бир жылда он еки ай ссиии
гирнптарьщ болғап,
Ҳасыл жер, тасқын суўлар, қуяш
мэдаткарын болған,
Ҳәрбир мнймст сүйген инсан, сүйнкли
ярын болған,
Дормаи алдым пуйым журттан тагыда
дэстгн ақ алтын!
Мийкстке шабандоз болғаи, батыр
палўаилар сеидс бар,
Ел ырысқы алтын гүзги қырманлар
сснде бар,
Гүлхатша, Гүлҳәсел, Саҳибжамаллар
ссндс бар,
Мэнзил-мәкан өскен жерин гүллигүлистаи ақ алтын.
Қысларда да ғамын ойлап, нэўбәҳорде
срмсс жер,
Ғалаба хзлық атланысып, мацлайыиан
төгер тер,
Ерлерим ерлик етер, рәҳәтшин
көрер сллер,
Сеи ушып сапта турамыз ен әўел
бастан ақ алтыи.
С«н ҳаққьшда ҳәр үйге, ҳзр адамға айтып үгит,
Жер тсгислсп, жер суўғарып, жер сүрип
нсшше жкгит,
Жер қыртысын қырық бөлип, гоўҳардаА
твашып шпгит,
Балбыраған норестсдей торбиян
жастаи ақ алтып!
Ел ырысқы, Уатаи байлығы ақ алтын,
аппақ пахта рой,
Табыслар таўлардай болып, туўысқанлық
басланар той,
Кекирекке орден тағылар, шығар нсшше
батыр гсрой,
Өшпеснн деп атын жаздым мерўертли
тастан ақ алтыи!
»3
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К УТЛ Ы Б О Л С Ы Н Д О С Л А Р

ПАХТА БД Й РА М Ы Ц

Батыр пахтакешнм — мнйнет палўапым,
Қутлы-мүбәрек 6 0 у1 Сын пахта байрамық!
Ьүтнн та^ртып келлин тарнйх кәрўанын,
Дослар қутлы болсын Қызыл байрағын!
Са$ирд|щ самалы жер бетип қушьш,
Аспаиыкнан ғанқылдасқан ғаз ушып,
Кек далац бәҳәрде қызыл суў ишнп,
Таяр болды керек қурал, санманын.
Мнйнет бнлсе мацлайдағы тер тнлве,
Днйқан билер дүр ағызғаи жер тплин,
Бар өнерднн, ақыл-күштнн бплимнв,
Жсрнн ушын мыц әсирлер сайладыд!
«Ақ алтыныц» жайнап-жаснар моҳәлде*
Көк аслан сел қуйдырса да бэҳирдс,
Қаҳармандай қарсы турып сәҳәрде,
Апаттын бәлеснн қоймай айдадыц.
Түсингсн сон барлық гүрес ларқына,
Терткүллилер бөлепдн ел данқыиа,
Берунийдиқ батыр туўған халқына,
Уллы тойда дослық солем арнадым!
Алтьш болды Ксгейлиииц бостаны,
Халыққа аян Хожелиннн дәстапы,
Қызыллады ҚоныратымныН қосқапы,
Қутлы болсын жайиар жақты айларын!
Буўылып бел, түрилгсиде шалғайын,
Қыран қустай жер-жаҳанды шарладыц,
Қуўып жеттиқ Шомаиайым, Шымбайым,
Қутлы болсын туўысқаилық тойларын!
Дос шадланды көрип табыс иоўпирия,
Моотлер ели Әмиў, Тахтакөпирим,
Тойға кслдин тарап тулпар кекилин,
Қутлы болсын дослар уллы тойларъш.1

www.ziyouz.com kutubxonasi

Пүткил елим, ғарры менен жасларым,
Қуўатыма дәрман берген досларым,
Нур қуяшлы Қарақалпақстаным,
Қутлы болсын бул тарийхый тойларын!
1$68-жыл, 12-декабрь

СУУШЫ қыз

Өмир ушын
Жаслайынан
Ай даланык
Саратаннын

откеллердсн өткен қыз,
мақсетине жеткен қыз,
ашығындай ақ жүзли,
сулыў танын күткен қыэ.

Кек тенизип бултлар сузер шэртандай,
Тан жулдызы тарқамақта шолгандай,
Ж аз тақыиа жолдас етип жүрсгид,
Күтпектесен
жайлаўдағы шопандан.
Түн гөззалы жулдыз кетти таралып,
Сары сағым көкте квркем таранып,
Күнде шықты мийпет жырын жар салып,
Пахтазарға сснде шықтыц туў альш.
Насослардан атызларға аққан суў,
Бурқасынлап, көбик «түйме» таққан суў,
Жымбыр-жымбыр жср жүрегим, жанпатып,
«А қ алтынға» ҳасыл қапдай жаққан суў.
Күнде ыссы, қуштар мийнет, ағар тер,
Мнйнет суйгиш манлай тернм өзинс ,
Сулыў дала саўлатысан суўшы қыз,
Саратанда суў симирнл ишер жер.
Бостан етнп шөлднн атын жойшы қыз,
Нәўпир суўды мол ағызып қоншы қыз.
Суўға қансып саратанда сап алтын,
Суў хожасы — сл геззалы суўлы қыз.
ПАХТАГҮЛ

Қыйқаш қаслы, ақ денсли арыўым,
Жнгитннмен журек қосқан Пахтагүл!
Ссник ушын ақыл-күшим, қарыўым,
Халық аўзынан түспес қызсан Пахтаглл!
85
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Кен даламда ҳасыл жерим өзиие,
Мийнет сүйгиш маклай терим өзиқе,
Ашықлықтан көз тигемен өзине,
Өскен жериц ғумша бостан Пахтагүл!
Бәҳәрдиқ нурына жуўып деиекди,
Ж аз липасы меиеи орап денеқди,
Гузде гәўҳар етип барлық дәмемди,
«Алтын
қьтрмаи» болып тасқан Пахтагүл!
Ссн изн үзилмес қызыл қәрўаным,
Сеиин хызметицде барлық палўаным,
Ғаррылық ықласым, жаслық жәўланым,
Қызғын муҳаббатым қушқаи Пахтагүл!
©зине арнап қосық пенси сазымды,
Жолларықа қойдым өнсрттазымды,
Халқым көтереди жилўа-назыкды,
Шер тарқар қушаққа қыссам Пахтагүл!
Шикаслаксаи меиин кеўлим жаралы.
Ашылсан жайпайды ы дик жамалы?
Сен бир халқым сүкгеп гөззал жанаиы,
Пахта байрам тойын — йошқап Пахтагүл!
КӨЗ АИДЫН

Лна журтым, ата мокен—Шымбайым,
Бүгия келгек кәрўаиықа көз айдын.
Асқар таўдын асып тускен шықларын,
Мнннет сүйгнш палўаеыка көз айдын.
Узақ жолдыц ярымынан асқанда,
Қойыў бултлар қабақ үйип аспанда,
Сел-сел жаўын қарсы алдықнан тосқанда»
Тайсалмастап турғанына көз айдын!
Көз айырмай кундиз бевен кешиқнеа,
Тоқтамадын та.тўас сткен иснқнев,
Таў-таў алгын ақыл менсп күшиннен,
Қызыллаған
қырманықа кез айдын!
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Алтынлы, қырмызы, қуидызлы елсек,
Журтшылыққа белли жулдызлы елсен,
Ж ас қыран жигитли, сен қызлы елсен,
Ж үрек қосқан жәўланыца квз айдын!
Мортлик майданына бурыниан жоспар,
Елдиқ азаматы сөзлерии услар,
Қутлықлап қуўаныи, шадлапды дослар,
шымбай халқы шадлығына көз айдын.
Данқлы елсен жүрген мереке саўып,
Байрам
саўғасына алтынлар таўып,
Бүгин тойға келдин узац жол шаўып,
Салтанатлы саўлығьща көз айдын!
АЛПЫСТЫН АЛҒЫСЫ

Алпыс жасап, алпыс гүзди көрсемдс,
Ҳеш ўақта көрмедим буньщдай гүзди,
Таў-таў болған сыяр емес керсеиге,
«Ақ алтын» көлинен алтыилар сузди.
Алпыс бәҳөрнмннн қулпырран шағы,
Алпыс жыл жайнағак жазымнын багы,
Дүнья жузин дүбнрлстти усы жыл,
Алпыстағы арғымағым дойиағы.
Ж айпаса да елиў тоғыз жасымда,
Қондырса да бахыт қусын басыма,
Алпыс жастай болган емес досларым,
Өлшеп көрсем тәрезиминқ тасыпа.
Алпыс жыллар ассам да жол матдаиып,
Коргеним жоқ бундай алтын кәрўанын,
Аллыс жаста — алпыс асқар көрссм де,
Кермеп еднк бундай тасқын қырманын.
Қырық жыл боны қайтпай қадем керсем де,
Қырық жыл бойы шабыс, жарыс көрсем де,
Бынылғыдай мнйнет жениснн кермеднм,
Талай жарыслардан озып келсем де.
87
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Аўырға да, жеднлге де кендим мен,
Алпыс жаста арғымаққа миидкм мен,
Қудиретли қуўатынан халқымнын,
Алпыс жаста көрмегендн керднм мен
Алпыс жастыц тврт тәрепин тақласам,
Бар сырымды халқым ушын сақласам,
Қелип қалар Берунинлер кеўртине,
Батырым деп Төрткүлимдн мақтасам.
Ырза болып аўыл мевен қалама,
Куўаныштан сыймай турмак қаыама,
Әмиўдәрья райоиы озғанда,
Хожелинн мақтамасқа бола ма.
Ҳәркүии тац менен тыцланмаи хабар,
Қгп-қап алтын менен толмақта қамбәр,
Таў-таў табыс пекен жасай бер үлкем,
Деп жақаиды бойлап тынбаб урдым жар«
Таў үстинен тац қуяшы нур сеўип,
Ж&Р үстинен ҳадал мнйнет тер сеўип,
Алпыс жастык ақ нийетли кеўили,
Зкйнет еттн знбаныиан дүр сеўип.
Атыз алтын, қырман алтын, жер алтын,
Туўған жерге гүл көгерткен тер алтын,
Алпыс жастыц алғыслары Сизлерге,
Табысларға табыс қосқан ер алтын.
Халқым қуўат алға жүрди кәрўаным,
Қутлы болсын кәрўан таотқан палўаиым,
Әрмамым жоқ ақ алтынга бөлендим,
Алпыс жасқа алып келип дэўраиым.
АЛТЫЯҒА ТЕН. ҲӘР ГРАММНЫҚ САЛМАҒЫ

Кен салапык көксин қасып халық тур,
Майдай жағып алтын қолдын бармағы,
Ақ қалпағын кийип пахта қалғып тур,
Алтыиға тек ҳәр граммныц салмгғы.
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Ақ лахталар
Алтын көдин
Буўдақлаиып
Ақ жумақтай

аҚ қуўындай айдыннық,
араласан азанда,
кирип атыр бункерге,
аты шыққан оэалда.

Қызғын қыймыл, зор ҳәрекет раўаж»
Ғалаба халық сап тутып жүр майдаида*
Баҳадырлар мийиет етип гажжа-ғанс.
Канар, Фартук қап тутып жүр майданда,
Қанар-қапсыз машиналар тасығал,
Қурдай қатнап ағыз бснеи қьтрманға,
Қырмаи толған қызылланғаи қасылдан,
Күи қуры емес, жоллар толған қэрўанға,
Саҳра, майдан—сыр далалар ке*иегй,
Мнйри қанған көк майсалар жамылган,
Ел қолынан онык ҳорбир кессги,
Алтын берген, дуйым журтқа танылған.
Алтын өнгеп алтьш қолдыц к\ппинен,
Ана жерим кснпеи жанып қ\глашыи,
Мақлай тери үлкен менен кишннин,
Ҳадал мийнет селкен нурлы қуяшын.
Дийқан бабам мийиеткеш хальгқ, палўаным,
Қутлы болсып қутлы қадем гүресин.
Өмир қуты орынлансын әрманын,
Артсып табысларға қосқан үлесин.
1977'Ясыа.
ҲАДАЛ НИЙЕТ, ҲАҚ ТИЛЕК

Арғымақты алпыс жсти асқарға.
Шаршамастан келип турман шаптырып,
Айиурынан ақ түс берип шашларға,
Келнп турман кеўялимди шад қылып.
Келип қалдым алпыс жети боҳорге,
Палўандайман,
булшық етли билегим,
Мъщ шүкирмеп қайғы-дәрт жоқ ксўлимде,
Жалыилап тур еледе ж ас жүрегим.
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Алпыс жсти бәҳәримди көргепим,
Шадлыҳ толып бахыт пеиеп бөленип,
Әсирлсрдиц гүўасыиа тенгерии,
Мен берейин шөллеринс бағ егип.
Жайиап турған алпыс жети қуяшым,
Алпыс жети қыс қамалын жеқип тур,
Халық пенен жайылып өмир қуяшым,
Жәзийралар гүлистанға дөнил тур.
Шопан болып маллар баққан жерлерим,
Аўыл болды қала болды қарасам,
Тислем ттаиға қор-зар болғаи еллерим,
Абад болды. Байлығы мол орасан.
Жстим едим, жалғыз
Хәзир оилап ул-қызым
Алты миллет уйимдс
Ошгаи артық ақлығым

едим жалғыз бас,
бар, келин бар,
бар аралас,
бар, күним бар.

Көргенимде опжетинши бәҳәрим,
Октябрьдиц ои жыллық тойыц жырдадым.
Араладым аўқамнын ел шоҳорнн,
Бплмск ушып уллы әмир сырларын.
Ҳәр свзимпсн алтын, гүмис внгсндей,
Қызыллапды қаҳармап халық қырманы,
Ойда емир, қырда малы өргендсй,
Жснис пенси аман келии турғаны.
Бос келмеднм алпыс жети бәҳарге,
Елиў жыллық кәрўаншыман, жүгнм бар,
Аман-ссен жсткергеп бул заманға,
Аил Уатан,, жаи партням мәдагкар!
Дсн саў болып аўырмасам, жатпасам,
Халқым қуўат, кеқ өмирдн гвзгенде,
Алтын тапқаи азаматтай атласам,
Жамбул усап үмитнм бар жүзден де.
1977-жыа,
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Март,

Яенинабод*

МӘРТЛИК М АЙДАНЫ НДД

Шыққал куяниц шурласында ш£рласы))|
Мәртлик майданына басқан қадеми.
Мык қыял мәўжирил муқамға басып,
Тынбай зынғыр шайырлардьщ қалсми.
Гуз гүмис есигин ашқапда бирдеи,
Жарқырап жайиады алтынлар терден,
Тыцлайсац хошадәс, хош ҳаўаздарды,
Мийнет майдаиында қайтпас ерлерден.
Ийняге көтерип аўыр тасларын,
Алға атланысты аўылласларым.
Генде озып, гейде болып зонгнлес,
Жолға рәўан болды жылаўласларым.
Той жылынық таўдай тасқаи гүзинен,
Кәрўанлар жол тартты издл-изинен.
— Елиў жылға срлик үлсс бодсын деп,
Қырманлар қызыллап алгын дизилгеп.
Мақлай терден өнген аппақ ҳасыллар,
Жүзге-жүзлер, мынға-мыклар қосылар,
Гүз қырманы граммлардаи таў цуишп,
Миллион-миллиои тошта болар усылар.
Алтьш
Алтын
Алтын
Бахыт

көлде жүзгеи алтыи сал көрдим,
көлде жасты көрдим, шал көрдим,
келден еигеи таў-таў ҳасылдан,
көрдим, унем кердим, яал көрдим,

Тамшы терден алтыи берген жер көрднм.
Кек далада мийиет сүйген ер көрдим,
Дослық пенен бахытларға бөленген,
Мәртебесн бийик асқан ел көрдимТоггырағы торқа туўғаи жеримкик,
Швллерин қаидырған манлай теримиик
Барлығыда усы елге арналғаа,
Мунарланьш тасқаи мийиетлеримиищ

—■

Хош хабар тынласын халықлар үлкемнен,
Туўғаи елим бийик болсын мәртсбен!
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А қ алтынык ана — Уатанға жарасып,
Дәстан жазын масайрайын сртец мен.
1974-жыл.
АРАЛ САМАЛЫ

Арқадан Аралдын самалы есип,
Мени бугин так сәҳәрдсн оятты,
Шолпан қызлар:
— Ғарры шайыр тур дссип,
Үстиме қуяштын, шапағып атты.
Шырайыциаи айналайын Шолпаным,
Меи болайын ўәдеге берк опалық!
Д сл оянып ушын турсам орнымнаи,
Қуяш жапқан екен зербап шапаныл.
Тап шуғласы сәўле шашса жүзиме,
Мийиет заўқы йош арнады өзиме,
Қууапыштан қушақ жая қарасам,
-Өмпр көрки елсследи козиме.
Арал теннзннде жылым ыайлаўда,
Төрт түлиқ мал қыслаў менен жайлаўда,
Шопан достым тағып Лсиин орденин,
Шалқып отыр еқ азада жайларда.
Ҳәрқайсысыиьш жалт-жалт қарап жүзинв,
Әжем ертип ақлық.парып нзине;
Мийри қанып бақшасына баратыр,
Шүлдирлеген нәрестенин сөзине.
Келннлери күндей болып күлнмлеп,
Қкз,пары жүр ипстғтутта бнлнм деп,
Өзбекстан машинасын айдап ж үр,
Үлкен улы халық танығап ернм деп.
ПАХТАЛАР

Кен даланын көксинде,
Көлбеп жатқан пахталар,
Алтын толқын атқаидай,
Кел боп жатқап пахталар.

www.ziyouz.com kutubxonasi

А қ шағырдық мэнзнлин,
Елеслеткен пахталар,
Ө з тағдийрин өмирга,
Үлес еткен пахталар,
П ахта десе халқымыз,
Қаҳарманлық сапта бар,
Пахта менен дацқымыз,
Мәқгн жыллар мақталар,
ДАЛА КӨРИНИСИ

Араладым, көрдим, аўыл-қаламды,
Ҳэр көшем, ҳэр үйим, көзиме оттай,
Көк жасыл жамылған гөззал даламды,
Кврдим, қулпы дөпген қызғыш борлаттай,
.Жулдыз семнп, шолпаи туўган мэҳэли,
Қоразлар шақырып, бүлбнл тебиреигон,
Тан шуғласы нурын шашқаи мэҳәлн,
Қой-сшкн маадраған, маллар ыоннреген.
А қ билекли келиншеклер, арыўлар,
Сыйырларын саўғаа, пнсиргсн сүтни.
Ж ана уйқыдан турған қызлар-жэўаплар,
Малларын ладаға айдағаи пүтнн.
Үйрсклер ғарқылдап, ғазлар ғанқылдап,
Ж ағадан суўларға таслағаи бойын,
Кэл устинде шағалалар шакқылдап,
€мир әдстннше көрсетксн ойын.
Қоян қыр қойнында, орманда қуслар,
Қуяш ҳүрметине қосқан даўысты.
Ҳөр көрген сапары боласан қуштар,
Таранып, долапып жүрген таўысты.
САЛЫКЕШЛЕР ҚОСЫҒЫ

Булжымаған беккем бирлик бнлектин —
Табыслары салтаиаты салымыз!
Мнйнет сүйген миллнонлағаи жүректиц,
Ерлнк дацқы, куш-қуўаты салымыз!
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Ана жсрднц ақлығыпдай салалы,
Ақ алтыннық сары алтын сықары,
Салына белеггип ойьг-қырлары
Егинлердиц ҳасыл заты салымыз!
Халыцтыц цаигпағац каҳарман күшн,
Салыга жумсалды болып ел нсн,
Өмирдин маржаны — Әмиў ҳипжиси,
Адам ырысҳы — ел үиеми салымыз!
Аўҳамласқан дослығымыз орна.тғап,
Мәязиллерге корўанымыз жол алған,
Жигеримиз — жаслығымыз арналгаи,
Ел байлығы — дэўлетимиз салымыз!
АНАЖАН

Өмир өмир емес сенсиз дүньяда,
Өмирдин, тирегн сенссц анажан,
Сеп өзиме көринесен; зыяда,
Ссн өзиме цаднрлисеқ апажаи.
Ссн болмасан бул дүпьяньзц тиреги,
Сенсиз жсрлер жатар еди тас болып,
Өзиқдс гур өмиримиин өзеги,
иўилдеўдсн жол басладық бас болып,
Адам ушыи ар-намысгы, уятты,
Уўыз сүтцц меиен сиадирдиа бойға,
Дуньяға кслтирип адамый затты,
Жетистирдиқ уллы бахытлы тойғз.
Сенсиз аспаидағы жулдыз жулдыз ба?
Сенсиз. аспандағы керек емсс ай.
Пана болдыц, шяўлыҳ, ақлық ул-қызға,
—Дедиц кслешекте аэў-заддыц болғай,
Күпнен де артықсан: аспаииан да кен,
Мортлигиқ миллион жыл дәстаи бо.чынты»
— Дейсец балаларым урыса көрмен,
— Урысқанлар гүлдей болып соль:пты.
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Т ас шыдамас жерде, шыдаған басын,
Басынньщ қурбаны болаййын ана.
Әкем, бабам, ағам мәнги мукласық,
Өмирищнин қорғаны болайын ана.
Өзин
Өзин
Өзин
Әзин

дийқан, взин шар^-а, балықшы,
рабочий, өзин билимпаз,
өмир берип, сүйдик халқынды,
барда өмиримнз бәрҳа жаз.

Лтызда-ырғалғаи аппақ пахтадар,
Алтын қолЛарыннап өнген анажан,
Ҳор азамат сснин мсцен мақтанар ,
Ҳ а қ тилегин жаўды жекген аиажаи,
Сен өзиқсец мәцгилнкке меҳрибан.
1977-жых
П А Х Т А Л Р Н А

Заўлап өтшх ксттим алпыс бсстен де,
Ақ гүлге айналды қал-қара шащым,
— Әй достым абайла сенде сескен бе,
Келип қалар жетпис деген ғардашык
Тапжылмай арқалап өмирдиц тасын,
Нслерди кермедя мснин бул басым,
Қазғанман бел ыенен «Пахтаарна»ны>
Ж ана оижетнге келгенде жасым.
Сопиан берлн ярым әснр болыпш,
Влли боқәр гүллеп, солды талай гүл>
Талай баг көгерип, ҳасыл болыптьг,
Талай қыршын кетип сайрағап бүлбил*
Сол Пахтаараапыц тасқап суўлары,
Ьллнкқала жернн ярындай сүйген.
Жслбиреп-жайнап тур тнккен туўлары,
Лдам бул саҳраға алтыилар үйген.
Елнў жыл саҳрамы ҳандырып суўға ,
Бурқып аққан суўы Пахтаарнаиыц.
Аргымақпы минин тү?сыл қыйқыўға,
Мен де туўғап СуТге омир арнадым.
95
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Зуўлап өте берсип алпыстапда жас,
Өмирге жарасық болсыв аппақ шаш,
П ахта арна суўы ҳасла таўсылмас,
Е л келип Елликке жайды кеқ қ^лаш!
КОЛХОЗ БАСЛЫҒЫ

Қулап, икек атып ағарғаеда тад,
Кён дала көксинде киятыр баслық.
Ата мергеи янлы нзлегендей ан,
Ж араспақта жәзийраға жолдаслық,
Халық жоқ, адам жоқ, тек жалғыз басяық»
Усы шолистанға киятыр өзи.
Сары түсли сақра, таў менен таслық,
Баслиқ ойға кетти тнгплип көзи.
— Ен эййсмксм жатқан қалыц қорғанларЕлли қала болып атанған бнр ўақ.
Өрттей болып откен нсшше заманлар»
Ақыры орнаған бахытды бир бағ.
— Кадирлисец бабам басқан топырақ,
Әкемнин кез жасы аққан ҳасыл жер,
Ҳүрметлисеқ анам басқан топырақ,
Ертец ел келедн саған ана жер.
Еркин бәҳәр дәрмаи берип далаға,
Биркм-бирнм көшип келип қалды ел,
Ҳүжимдн басладық Еллгжқалака,
Пахгаарнадан суўға қанды саҳра-шел.
Келди механиклср , келдн шоферлар,
Келди тракторлар — экскавагорлар,
Келди ж ас жнгитлер, қызлар ҳәм шаллар, •
Тын жергс туў тнкти қаҳарман батыр.
1
Қазылды капаллар, қазылды салма,
Жсрлер тегислеиди, сүрилди бирден,
Егялди жүзимлер, егилдн алма,
Аппақ алтын енди жаиа мәнзилден.
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Қулан ийек атып ағарғанда тақ,
Масайрап шадланып киятыр баслық.
Еллнкқаласында еллер шадымаа ,
Жарасады жевдслерге жолдаслық!
АҚШАНЫН, ҚӨЛИ

Елге ертек дәстанларда сеа болғаи,
Әййсмгн заманиан Ақшанын көли,
Талай-талай тар заманға гез болғаи,
Тукшығып туманнан Ақшаныц көли.
Топырақ қаланын қубла тусында,
Елдик^көз жасындай жыйналып жатқаи,
Жон-жағыи ж аў басып жазы-қысында,
Кепирген қанлардын зоқэриц татқан.
Атамнын кез жасы Ақшанық көлн,
Бүгин сен көлбедин нәўпирли суўдай,
Әтирапына қонды азатлық ели,
Суўыода жүзсмсп гаэ бепеи қуўдай,
Әййемги замаииаи қалған бир көзсен,
Бүгин бөленипсен сулыўлық сәйге.
Мийирим қакгады жағацды гезсем,
Елликқала халқы дем алмақ сенде*
АЛТЫН ҚУМ

Күн ыссы қапырық, отескен самал,
Канал қазды экскаваторшы ер,
Ҳадал мнйнетинен таппақшы кәмал^
Еллик қаласынан ашып тыднаи жерГүцирении қосыгык айтса машица,
Жер қыртысын жыртар темирла тислер,
Жеткснинде ески дийўад қасыка,
Экскаваторшыда өзгердк түслер...
Араласып топыраққа тасларға,
Жер астыиап шықты нағыслы бир қум,
Дәрриў хабар етти барлық жасларға,
Экскаваторшы емес евд сум.
3430
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Еллнкқаласынын халқы жыйналып,
Қумды ашты, иош екен толы алтын.
Деди жигнт жузи жайиап қуўанып,
—Саған несип етснн барлығы халқыы.
Еллик^ала Нокис !Ў7$*жыл.

ЕЛЛИКҚАЛА

БӘҲ ӘРИ

Жыллар бойы мүлгип жатқан даласыи,
Жайнап-жасиап келгсн оятты бәҳәр,
Әййем заманлардан қалран қаласын —
Жакартып мийнетти ойнатты бәқәр.
Ата-бабамыздык туўылран жери,
■ Фарабий, Бериний жайларан ели,
Төрткүл, Берунийдиц қақарман ери,
Елликқаласына атланды сәҳәр.
Еллик қаласына
келдн қуўатлаэ,
Кекти қушар ақ алтынлы қырманлар,
Гүллер шешек атар, бағлар қулпырар,
Мәнги нурлар шашсын бахытлы бэҳ?р.
1978-жш.

ШЫМБЛЯ ТЛН.Ы

Гүллсрн ашылып, булбнли саЗрап,
Сәўле шашып атар Шымбайдын, гақы,
Таннан турып ғаррылары, ыасайрап,
Уйқыдан оятар Шымбайдик таны,
Бәҳәр паслы жнбнн узгендей булқып,
Төрт тәрептен түнннн пердссин жулқып.
Таў басынан өрнелсп сағымлар толқып,
Ш уғлалар тарқатар Шымбайдын таны.
Мысалы көкаснан көлемии керип,
Күи шырыстан сары сәўле саз берип,
Қуяш шықса пал ҳэрреси гүл тернп,
Гүллерди ойнатар Шымбайдык таны.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Такға қуяш болып мысалы қалқан,
Қара түн қорғанын етип тас-талқан,
Шадлыққа шыққандай жарқырап шолпап,
Ышқынды қозғатар Шымбайдын такы.
Бәҳәр вахтасында өнерпаз болып,
Зор мийнетнн ақылына саз болып,
Көллеринде үйрек ушып, ғаз қонып,
Кеўликди шағлатар Шымбайдып таны.
Халқы кишипейнл, кеўлн жаз болып,
Жигитлери қошадәс, қолда саз болып,
Қызлары қосықшы хош ҳаўаз болып,
Шадлықты жанлатар Шымбайдын таны.
Туўысқанлық пенен тойға келсениз,
Қызлар менен ойпап, сырын билсениз,
Қолларынан бир кесе чай ишсениз,
Мәнги өзине тартар Шыйбайдын тақы.
Еллер қонып жайлаў менсн жағаға,
Дүркин-дүркин малы өрер падаға,
Шопакына шийрин жаным садаға,
Сүттен пал тамызар Шымбайдын таны.
Жерн ҳасыл, жасыл липас жамылар,
Атызында ақ пахталар малынар,
Ырғалысьш сары алтын салылар,
Гүзде кәрўаи тартар Шымбайдын, тақы»
Зербараққа бөлеп елдин зийнетин,
Досқа дәрман етнп ердин мийнетан,
Көркейтнп мнйнеткеш елднн келбетин,
Жайнап-жаснап атар Шымбайдын таны,
БАБА ДНЙҚАНЫМ

Ассалаўма әлейкүм баба дийқаным.
Дәўлет қостын бүгин ығбал бағыца,
Бүгин шадықуррам үлкем аймағы.
Тойхананын төриндесец тағыда.
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Қутлы болсын тойын қадирдаиларым,
Бүгнн шадықуррам үлкен аймагы.
Мийнеттен мэп тапқан меҳрибанларым.
Қолында желбирер женис байрағы.
Ллтып қолларында өмир ырысы бар,
Сары алтын салымыз, ақ алтын пахта,
Манлайдағы тамшы терин мәдаткар,
Тапжылмай терт мәўсим турасан сапта.
Баба дийқан дэрманысан дэўирдин,
Жердиц тнлин билнп, сырларын ашқан.
Тонларды ериткен ыссы ҳәўириц,
Қ}'шарыца нурлар толған қуяштан.
Тецизде балықшык жылымы майлап,
'Гуўлаған толқыннан ел ырысқып сүзгсн,
Қыр қойнында дүркин-дүркин мал айдап,,
Бәҳәрде төл алар шарўан егиздек.
■ Үсшрт, Жаг^адэрья, Плликқаласы,
Миллиоа жылда мийнетицнеи оянған,
Бозатаў, Қызылжар, Мамый. даласы,
Бағ беяен бөленнл жасыл оранган.
Узақ жолдаи келди аўыр корўанлар,
Таў-таў табыс толды туўған жерлерге,
Қаҳармап халық, батыр туўгаи палўанлар,
Мын-мын алғыс сл баслаган ерлергс.
Бәҳәрдс март болып айтқан сәзице,
Бүгин жетти халцым батыр досларым,
Он үш қаҳармапыц ерип изице,
Алга басты Қарақалпақстаным!
ПАХТАКСШ

Өмнр ушын ксрек болса ҳәрдайыи,
Бурқыған суў, таза ҳаўа, нур қуяш,
Сондай керск бул енирге пахтамыз,
Пахгакы сүн, шыннан ашып кец қулаш.
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Колхоздып. кен даласында қулпырып,
Көзге ысық көрипедн пахтамыз,
Жасыл жапырақ жамылып тур жаўдырап,
Ерке қыздай ксриледи пахтамыз.
Жапырағы гәўҳэр, алтын түйнеги,
Жарқырайды Кремльдин нурынан,
Кестеленген жердин сулыў ернеги,
Көрннсди кен даланык қырынан.
Туўысқан халық уллы дослық сабағы,
Мнйпет пенен өсксн қасыл патхэмыз,
Уллы өмир—тынышлықтыц қуралы,
Бахыт ушын пахта ектнк—саптамыз.
Жкгер салыв, мийнет етсен тср төгип,
Пахта берер бнзин қасыл жернмоз,
Өзбекстан базасы деп пахтанык,
Қуўанады уллы совет елиниз.
ШАББАЗЛЫ БАҒМАН ҚЫЗҒА

Тан сәҳар бүлбиллер
Оятты наз бегюн, эй
Бағында ушырастық,
Ҳәм қуўанып кслдим

ҳаўазы бнзди,
багман гөззал!
Сиз бенен шадлы,
достым Айжамал!

Ол Айжамал сди тракторшы қыз,
Сиз бағман едициз скеўшшз қәмдам,
Женис тойларыида даиқьщыз шыққан,
Ж ана табысларға жетесиз мудам1
Танлайыма татлы жсдим жемисиц,
Гүлзарға бөлснген жүзим багынаан,
Мийриы қапып жсдим пашшайы торлы,
Шийрин-шекер татлы қаўынларыннан.
—О Ш аббаз қаўыиы дедим мақтанып,
Ҳэм мақтадым, пүткил дослар елнне,
Бул қаўыи дослықтын шнйрнни болып,
Урқан атып өсксп Шаббаз жсрнне
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Қаўыиды айттым, лийкин оннан да татлы,
Дәм таттым «қызбармақ> жүзимлеркқнен,
Ырзаман бағман қыз алтыи пахтакиық,
Тойлар менен толғап алтын гузинен.
Әнжир, анар, алма татлы жемиси,
Нәлшесин сен алдын бахыт бағьшаи,
—Айпалайын ақыллы қызсак—бағмаи қыз!
Сен үйреидиқ уллы рус халқынан.
Пүткил достыц уллы бахыт бағмаиы.
Ж аҳаи жаннан сүйер Советлер елии,
—Коммуиизм ушын деди гүрссин,
Халықлар данасы әднўли Ленин.
Соныа ушын бағман қызы Шаббаздыц,
Тағы кушейт табыслардык жекисин»
Дүньядағы пүткил дослар жеп тойсын,
Қолдац еккен бағларыцнық жемнснн.
Сол ўақытга бағларыцда, тойында,
Дослар менен қуўанайын бағман қыз.
Қушақ ашып мақлакықнан сүйейин,
Жарқын жүзля, күидей күлип турғаы қыз!
Ш абба1953-ж ыл.
ЭКСКАВАТОРШЫ ЕРИМБЕТ ДОСТЫМА

Экскаваторшы Еримбет достым,
Пүткил елге аян сенид тарийхык,
Бабац, жарлы еди, ул-қызлары көп,
Тек паналап жүрген туўысқан халқьш.
Бай қолында қулдай болды суў ушын,
уйине қонбай жүрди еуў ушын,
Қолында бел тыибай жүрди суў ушын,
Сснин бабан сондай еди Ёримбет.
Татлы уйқысьщ бөлип түнде оятып,
Жаплар қазды, таяқ жеди ес танып,
Сонда дағы суў ишпсди бир қанып,
Бабақ бүлип жылап етти Еримбет.
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Тер орпыиа тас тебеден шапты қан,
Ақ сақалын бояп жапқа ақты қан,
Суў орнына толтырғанда жапты қан,
Бабан өлди сол қазыўда Еримбет.
Бай зулымлар қулақ салмай арзына,
Суў-суў деди жаны шығар алдында,
Бирақ тамшы суў тнймеди аўзына,
Сол ушында влди бабаа Еримбет.
Сол бабапды карип еди көзлсрим,
Ядында тур жетим қалған гезлериқ,
Ҳәзир достым айдай ашық жүзлериқ,
Мийпет сри слдиқ улы Еримбет.
Созлеринди досларына тыалатып,
Экскаваторды айдап жақлатып.
Шелистанка канал қазып ҳарлатып,
Ж ергс жан да, суў да бердип Еримбет.
Сақра дала, шөлиетанға суў бердиқ,
Жер қандырып бағ-бостамға суў бердин,
Шөллеп жатқан досларра да суў бердин,
Мийнетиқнен алғыс алдын Еримбет.
Шелистанда суў сынқылдап ойнасын,
Шалғын егис бағ-бостанлар ориасын,
Ж ақа жерде жана өмир жайиасын,
Сен де жасна, жайня достым Ернмбет.
26 сентябрь, 1956-жыл.
ПАХТЛ ГҮЛЛЕРИ

—Ашық болған яилы интизарына,
Хош келдиқиз жигит пахтазарыма,
Жадырап жайнап кетти жаздын күнлери,
Сизге сыйлық болсын пахта гүллери!
Таргынбай айта бер қандай кәрин бар,
Машина трактор, барлығы таяр!
Мийнет сүйгиш төрт мәўсимннн күнлери,
Қушатықа толсыи пахта гүллери!
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Бир сүйнкли ярда болса ойыныз,
Мийнет сүйсен бирге болсын тойымыз,
Мийнетке заўық Йерер жаздын күнлери,
Тойда қулпы дөисип пахта гуллеря.
Ж арасқан, жайнаған жаслық шағыма,
Бахытқа бөлеиген өмир бзғыма,
Өмир рәўшаны жаслық күнлери,
Жайнасын жарассын пахта гүллери!
1977-жыа.
6ӘҲӘРИМ

Гүл қондырып бағларыма, жазыма,
Хошадәске қосқан хош ҳаўазыма,
Қырқ мын қыял-қыз балалық назыма,
Шадықуррам болып ойна бйҳәрим,
Шадлы қызбан жақан кшрә қыялым,
Алып ушты мени айға боҳорим,
Ай куннен де артық ашық жамалым,
Нур шашты ен узақ жайға боҳәрим.
Аспан әлеминде жердин үстинде,
Сэйир етсем таўлар қалар пәстимде.
Өмир цудирети билим дэстимде,
Салтанатлы жолды сайла бәҳәрим.
Ж упар ийис бәҳәр жели еседи,
Бүлбнллер сайрасын шадлан деседи,
Жыл-жыл сайын қадди бойым өседи,
Жэўлан ур жақанда жана бәҳәрим.
1977-ж ыл

ҚАДИРДАН

ДОКТОР

Аяз тибип аўырып,
Түн бойына тынбадыи,
Жүрегимнин соғыўын,
Тукғыш ирет тындадын...
Қарадын мени,
Таныдым сени,
Қадирдан доктор!
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Бармағьща тамырым,
Бүлк-бүлк етип тийгенде,
Кетерилди кеўилим,
Мыйық тартып күлгенде...
Көзин жүзимде,
Дәрман сөзинде,
Қадирдан доктор!
Арнадын ба деймен мен,
Дәрин менен көзинди,
Ҳеш умытқым келмейди.
Доктор жигит өзииди
Дәрин дәрманым,
Сеи қадкрданым,
Меҳрибам доктор.
КӨКИСИМ ~ МЕНИК ПАЙТАХГЬШ!

Нөкисим иурлы пайтахтым,
Өмирге бахыт пай таптым,
Күш берер Ленин ордени,
Көксине күндей нур тақтым.
Шалқыған Әмиў бойына,
Қаиатын кеткеи жайыла.
Қаланда қызыл шоқларын,
Нур шашты бахыт тойына.
Бостамға дөнди бозларын,
Жағьшлы жыллы жазларыи,
Бағында ойнап шадланды,
Ғош жигит, гөззал қызларын..
Пайтахтым ашық асланын,
Дәрманын болды досларын.
Гүресли
жьтллар туўылған,
Л^үректин жыры дэстанын.
Сэўлели сулыў сәқәрим,
Өмирдин гүли бәқәрин,
Нөкисим: ай-күн, жулдызым,
Жайнай бер сулыў шәҳәрим!
196?•жыл. Май, Нокис.
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ТУУҒАН МӘКАНЫМ

Танларыа элемге пурлар шашқаида,
Жлгымлы с а м ш к оятты мекн,
Қуяшларық ақ жүаимди сүйгенде,
Ана журтым дедим шадланьга сени.
Путкиллей дос болып еаилген адам,
Алрыр қыран болды. Ж аў болды тамам.
Ж сқис байрақлары желбиреп мудам,
Бахыт Уатаиысак туўған мәкаяым.
Сенде И5и жатыр ата-анамнын,
Мнйнет сүйгипг псрзенткмен даланнын,
Шырағы парлап тур Ленин бабамиық,
Нур&шда жатгайбер тууған мәкаиым.
ҲӘУЖАР

Трактордын устинде,
Яр келеди қәужар-ай,
Бойларына бойларым,
Сай келедн ҳәўжар-ай,
Тракторшы жигиггин,
Кваи жақсы қәўжар-ай.
Ҳадал жүрек ақ пейил,
Өзи жақсы ҳоўжар-ай.
Трактордын шырасы,
Жайнап кетти-ҳоўжар-ай.
Жүрегимди қытықлап,
Ойнап кетти ҳзўжар-ай,
Тракторшы жнгиттин,
Яры болсам ҳәўжар-ай.
Әрманым жоқ озиие.
Дәри болсам қоўжар-ай.
УСЫ ЖЫЛДЫН ГҮЗИНДЕ

Шашымды азанда тарал өрсмен,
Айнада ярымныц жүзин көремен,
Сол айнаны алып келген яр еди»
Жүзигямдей бәрҳа сақлап жүремен,
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Орамал ксстелеп тигисин бүктим,
Яр кедер дсп жолларына көз тиктим,
Бағ ишинде ойнап-күлип жүрсин деп»
Нзўбэқэрдея қатар-қагар нал ткк?н*г.
Ярым шоиан жигит малдын изанде»
Жан жүрегим иси менен сөзинде*
Екеўимизде ерлик пенен ўәде бир,
Той қыламыз рты жылдык гүзинде.
НОСЫҚ АЙТЫЛ БЕР

Колхозыка кслдим жкгит,
Кордим бойынды.
Мыйық тартып күлдин жнгит,
Билдим О Й Ы Қ Д Ы .
Жүрск хатьш оқыдым меи,
Қара көзиннеи.
Яр меии ынтық қылдын,
ТукБЫш сәзккнен..
АйдаЙ жүзим ақ пахтавда,
Кеўлим козинде.
Тарийхымнын достаны бар,
Ышқым езиндс.
Пахта тергсн машинацпыц,
Сендс күши бар.
Сүйдим деўге уяламан,
Турған кисн бар.
Колхозы на келдим
Қосық айтып бер!
Қумарымды халық
Қосып айтып бер!

жигит,
алдында,

ОПНАП-КҮЛНП КЕТ

Тан самалы сыйпағакда жүзимди,
Ядқа аламак мииезинди, өзиндк.
Мақул тапсақ мағаи айтқан сөзнндн,
Сөз цумарьш, көз қумарым келғш кет.
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Шайы кейдепш ш т я«шнн түрейин,
Енсем басқан шашларымды өрсйин,
Кесте тиктим егер десеқ көрейии,
Жипегимиин. ҳәрбир тальш керип кет!
Мийпет қылсам мағызына қарайман,
Көлге барсам қундызына қарайман,
Өзин келсен жулдыэыца қараймаи,
Журегимиин сизде сксиин билип кет!
Толып-тастым тракторға мингенде,
Куўанаман аўырлықты жеқгеиде»
Жолыц түсип бизиқ жаққа келгенде,
Ярым маўқын басып ойнап-күлил кет!
БАҒ АРАСЫНАН

Ж ас жүрек, жаўдьгр кез, әзиз бағманым,
Нәлшеқнен бер, бағларыма тнгейин,
Жадырап жайиады бул бэҳәр шағым,
Гүлиниен бср ақ снйнеме егейин,
Ғумшалап гүллегеи алмац бар екен,
Алмана кеўдимде орман бар екен,
Қыз десс күймсгсп қандай яр екеи,
Өзнк ойланып көр басқа не дейян?
Маған қуштар болған яплы жасыннан,
Өтсем сеи қарайсак бағ арасыпан,
Ж ер жасыл жамылар бәҳор басынан,
Сен уш ьт гүл болыи қулпы двйейии.
1970-жыл,
ЕРКИН МУҲАБ6АТ КОСЫҒЫ

Көкте куидей күлнмлеп,
Ж ерде жүяиц жайнзған,

— Ғошшақ жигнт келин дсп>
Көзин күлип ойнаған.
Күлген көзин жалыиы
Жүрегиме ушқандай,
Мен берейин жанымды,
Ш убҳа етпе ҳеш қандай.
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Ж үзтх ашыҳ жайлз?анг
Ж аз айыныи күниидей.
Су«пыў сестиқ сайраған,
Ж ас бүлбилдин үниндейБнзди еркин сүйдиргеп,
Уллы азатлық дәўраны,
Сүйсеқ мәнги сүй дермеи,
Қалмаи ксўил армаиы!
ҚАРАМА ЖИГИТ, ҚАРАМА ОЛАЙ

Бағына кслдим,
Сенил етпекке.
Алдымпан ]лығып,
Қарадық жекке.
Қарама жигит,
Қарама олай.
Жүрсгин жалын,
Квзнн қуралай.
Әажир-анарды,
Жүзимди үзип.
Жүрип қарадъщ,
Квзинди сүзяп.
Қарама жигит,
Қарама олай,
Жүрегин жалын,
Көзиқ қуралай.
Бнр квзин алмада,
Жүрегиқ мевде.
Менде қумарман,
Коўилим сенде.
Қарама жнгит,
Қарама олай.
Жүрегин жалын,
Квзиқ қуралай.
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ТОП ҒА

КЕЛ

ДЕИИН

Б Е , ҚУРДАСЛДРЫ М А

Кеўнл жазын ыссы екен орасан,
Қысларда да бәҳәр болып турасан,
Ғошшақ жигвт қақыйқатыи сорасаи.
Өзинди млқтадым жолдасларыыоКзмбаиншы болып артгы ығбалын,
Ырғалысып өсти атызда салыи,
Қосылып жүректен жүрекке жалын,
Сүйген ярыхг дсймск сырласларымаҚуўанысып қосық айтыл дэсме-дэс,
Коэге н&з қарасыо болды зэбердес,
Бнрге өстик аўылымыз иргелес,
Бки кеўил аян яр-досларыма!
Е еи ашық бир-бирине қарасар,
Қарасам көзице көзим қамасар,
Тен турсам бойыпа бойым жарасар,
Тойға кел дейик бе қурдасларыма?
САРАҒА

Қөзим көрди Сара қыздыц шаққанын,
Санай алмай қалдым адым агқаныт,
Кврдиме екек оны туўған анасы,
Аяқ созып бир арқайып жатқанын,
Күии-туни аўырыўдыц қасыпда,
(Тец қарайды ғарры мевен жасына),
Ойнақшыған қара көзге ылайық,
Жарасып тур ақ қалпағы басына.
Кабинеттен кабынстке шабады,
Ҳэр кеселге керекли ем табады.
Кеўли ашық қолы женил қыз екен,
Дәри берип шанышса майдай жағады.
И с буйырып ақыл меиеи сапаға,
Жазылады дәри салса жараға,
Мыц-мыц алғыс айтып кетти адамлар,
Қара көзлн сулыў сымбат Сараға!
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САЙРА БҮЛБИЛ

Келди гезаал бәҳәрим,
Сайра бүлбил шағында,
Гүллср шешек атып тур,
Лўылымнық багында.
Сайра бүлбнлим мсннн,
Кеўлин күндсй ашылсын,
Жаслығыма сән гүлим,
Шадлығымды асырсып!
Иошқа бөлеп бағымды,
Сайра сулыў бүлбнлим,
Жырлап жаслық шағымды,
Ырғалысып тур гүлим?
Сайра-сайра
СүЙгсн яры.м
Маған бахыт
Ярым дәўран

бүлбилим,
келеди.
бул күним,
сүрсди.

БӘҲӘР САЎЛАТЫ
Бүлбил Қуслар сайрайды ,
Ҳэркүни тан сәҳәрде.
Козди тартып жайнайды,
Жер қушағы бәҳәрде.
Багман жиғит бағыпда,
Қулпы двпип жайнар гүл.
Гүд ашылған ўағыида,
Сүйгенинди сайлай бил.
Кернп сулыў гүллсрди,
Бийҳуўыш болып қалмақыз,
Хх>ш ийис көп гүллсрдс,
Бнрдеи мафтун болманыз.
Алма-әнжир. анар бар,
Бгғман ж й г и т багъшда>
Әйпе бәҳор шағьпгда,
Гоззаллықка қаранлар*

1978-жыл, июнь.

т
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КУРДАСЛ АРҒА

Сыры бнрге сырласларга,
Жипек шаш, қыйқаш қасларға,
Москвалы қурдасларға,
Дослық салем алып келдик.
Әпе қурдас жүэн жақсы,
Мынаў қурдас кезн жақсы,
Барлығынан өзи жақсы,
Көрисиўге жетип келдик.
Бизде бар ссмиэ сазанлар,
Ақ қуў менен үйрек-ғазлар,
Бүлбил қуслар хош қаўазлар,
Сэўбет сазды шертип келдик.
Шалқыл тасқаи Әмиў, Арал,
Қуслар ушқаи, жүрген марал,
МеЙлии Обнан,, мейлин дем ал.
Сиз'ге мнрәт етип келдик!
Баўыр бастық бизлер бурын,
Қолан шашлар, алтын бурым,
Қыз-жигитлер қалмай бирнн,
Тойга кслнк, айтын келдик.
1978-яялл, шонь.
ҚЫЗЛАР

Тыцлан қызлар бир қупыя сөзим бар,
Жапымды алған жаўдыраған козин бар,
Тилсим болып тартқан айдай жүзна, бар,
Узатайын қолым ушып тарт қызлар.
Өиир қуяшымнык нуры Сизлерге,
Жаслық жүрегимнин жыры Сизлерге.
Муҳаббат гилтимна сыры Сазлерсе,
Отлы көздериқнен ушқын ат қызлар.
Сүй деп тартты сүмбил шашын сийпендеи,
Еркин сөз айтамаи Сизди сүйгеннен,
Жүрек журек емес қызды сүймеген,
Кос жүректик отын лаўлаттын қызлар!
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ЖУЛДЫЗДАЯ АҚ ЖӘНИУАР

Қайшы қулақ бедеў ат,
Ел-журтымнын жүрмели.
Өзи жорға аркымақ,
Жулдыэ яплы тобели.
Жүрегинде жалын бар,
Жулдыздай ақ жәниўар.
Қарабайыр туқымы,
Жалтыраған жалы бар,
Жол танабын қуўырған.
Жорғалайды жәинўар.
Жүрегиадс жалыи бар,
Жулдыздай ақ жәниўар.
Ж ас баладай тербелип,
Шалқаяман ырғала,
Шаршамастаи шапдағы,
Ьәйгилерге жорғала.
Жүрегиндс жалыи бар,
Жулдыздай ақ жәниўар.
1978-жыл.
ДИИҚАННЫН, КЫЗЫМАН

Дийқанныц қызыман, кеўлим аспанда'й,
Доўирим дзрманым болды досқа-ай,
Рәҳәтке болеп ҳадал мийиетим,
Шадлакаман кекте күиди қушқапдай.
Гүл ғумша ҳор иэи дийқан бабаыиын,
Ақ алтын, сары алтмн көрки даламнын,
Ҳадал мийиет пенен барлық тапқаным,
Бэри өмир ырысқы ҳәрбир адамнын.
Мийнет заўқы менен қосық айтамак,
Халықтын қуўанышын қосып айтаман,
Мийпет сүйгиш комбаиншы қурдасым,
Ақ алтын қосығып йошып айтамағ,
пз
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Ж адд жерлер ашьш шеллердек, боздан,
Мийнеткеш, жапакеш, ел сүйген қызбан,
Мәқгн қуяш күним — аиа ўатапым,
Жарқырап жайнаған жақты жулдызбан.
ҚЫЗЛАР — ЖАУАНЛАР

Айдай ашық жүзлн, пураный кезли,
Өмирдик гөззалы қыэлар-жаўанлар.
Уәде ықрарлы дөнбес бир сөэли,
Тиллери мазалы қызлар-жаўанлар.
Әдеп-икрамлы, жылўалы-иазлы,
Қошадәс, хош ҳаўаз ҳәм өиерпазлы,
Бәҳәри нурлантып, жайнатқан жазды,
Әзалин меҳрибан қызлар-жаўанлар.
Бялимде, мийнетте бостак-бағында,
Аспан әлемнкде жердин шарыпда,
дослық дәўран сүрер Сизлер барында,
Өмирдик боҳәри қызлар-жаўанлар.
КУШТАРЛЫҚ

Гүлден
Ш ақаца
Сүйдим
Лалдай

қосығы

гүлге қонған гүбелек болып,
қоныўға болдым интнзар.
деп айталмай гүнелек болып,
тил қатпаўға болдым гиэиптар.

Көзим қамасқандай қарай алмай тикке,
Кеўил шәўкилдейди оралып бүкке,
Алшылаған асық түскендей шикхе,
Сизге қарап қыялларым қулшынар.
Ийба еттим, әдеп-икрам өзикнен,
Шадлықларым, шийрин-шекер сезианен
Өмирим шуғласы қара көзикнен,
Сен бир парша айсан — мен айға куштар1974-жыл,

ГҮЗЛЕРИН СЕНИН

Жигитлер ишинде ғошшақ екенсен,
Зейнимди ашты шадлы сөзлерик сенин,
Жанып турғап бир қызыл шоқ екенсек,
Кеўлиме унады көзлерик ссник.
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Жайнаған көзиқпен таным атқандай,
Шайыр көрсе кетпес сеии мақтамай,
Кеўлнц ашық екен аппақ пахтадай,
Жүрекке жайғасты жүзлернн сеник.
Жигитлер ишинде батыр екснсен,
Жалғыз взиц жүзге татыр екснсен
Комбаинды а'йдап атыр екенсец,
Шалқып, тасыл турғае гезлерин сепиц.
Дийқап улы шын жапаксш екснсеқ,
Жигитлер ишинде сеи беш екенсен,
Мен пахтакеш, сен салыкеш екенсек,
Табысларға толсын гүзлерин сеннд.
1975-жыл.
С.АПАРГҮЛ

Естен тандым кесел тутып жүректен,
Ҳал үстинде жаттым шаныштын билектен,
Шийрнн жанға шыпа еттин, Сапаргүл,
Соннан берли жүрмен саўлық тплеп мен.
Ҳэр исти бежсрлиц кетпсстен өтип,
Врачтын буйрығын булжытпай стип,
Берген дәрилериц дәрман денеге,
Кеселлср жазылды, мақсетке жетип.
Қара көз, қыйқаш қас бир қыз екенсек,
Кезлерин нураний алғыс дегеынен,
Кудиретли шыпа берген қолларын,
Адам өмирннде жулдыз екенсеқ.
Саиана ыланық сымбат Сапаргүл,
Қаднриндн билгенге қымбат Сапаргүл,
Қир басқак кеўилди ашасан кундей,
Саўлатлы елде салтанатлы сапа сүр!
1964-ЖЫЛ,
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ЖАНАН

Аспан әлеминен көз таслап жерге,
Суў сүзген сазандай сайранлап өрге,
Самолетте келдик Ташкенттен бирге,
Айдай жамалынды гөзледим жанан,
Машинаға мннип кеттик эымырап,
Мен қалдым лал болып кейниннсн қарап.
Мэнзнл-мәқанынды алмаппан ссфап,
Нешше жыл, неше ай изледиы жанан.
«Излеген табзды» деген цақыл бар,
Тапсац сүйгениқе дейдн жақын бар,
Мийиет сүйгиш қызсац сенде ақы.1 бар.
Тусил гүдеримдя үзбеднм жэлал.
БОЛАР МА

Атызлардан ақ алтынлар терген яр,
Алтын липасларын кнйсем болар ма?
Корабль үстнндс көэи күлгсн яр,
Ҳүрметлеп басымды ийсем болар ыа?

Ерлик еттип елгс алтыплар т а р п ш ,
Мен ушын шөллсргс баглар орлаттыкАқыл-ҳуўшып, минезинди унаттым,
Сәўср яр деп сени суйсем болар ма?
Кеўлин ашық екен аспанымыздай,
Сөзиц шнйрнн екен дәстанымыздай.
Ҳәыме тнлек тилер досларымыздай,
Сен мснеп шадлықта кулссм болар ма?
Сен менен дәўранлар сүрсем болар ма?1
САЛА КСЛНПСЕН

Еснгимчз ашық ел мийманына,
Лқ дастурхан толы мнйнет наиына,
Әмвў бойыпдағы гүлистапыма,
Сүйикли сәўәр яр сапа келипсед,
Әмиў бойы менсп Арал жағасы,
Нур жамылған түсип күиниц шуғласы,
Ғошшаҳ жигит, гөззал қызлар ағласы,
Хызметице таяр сапа келнисеқ.
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Пахташылық, сали қулпырған бағлар,
Майлы шөрек, татлы қаўын-ғарбызлар,
Той-тамаша, ойын, қошадәс сазлар,
Меннқ елныде бар сапа кслнпсея.
Әыиўдиы суўынан бир жутқан адам,
Бнр иәртебе емес, мын келер иудам,
Жолына вур шашып жанады шырам,
Келсен ел шадлаиар сапа келнпсен!
ШЫМБАЙ ГӘЗЗАЛЫ

А й десе ай жүзли, күи десе кезли,
Қыйқаш қас, қара көз, қайтпас мэрт сезлн»
Әдеп-нкрамлы, ҳадал лсбизлн,
Шадлықта шарқ урган Шымбай геззалы.
Боҳәрде баг бенен жерге сккен шигит,
М ал баққан жайлаўға ақ отаў тигип,
Ж амалықа апшқ болган ҳәр жягит,
Мийнетке тақ турган Шымбай геззалы.
Сәрўидей. саллапған
Шәялн*шэўкет пепен
Көргенлерди салғаы
Ашықпан ҳәр заман

суутыўлық бойда,
жарасқгн тойға,
мын бир қыялға,
Шымбай гезэалы.

АНТАЯЫҚ

Ай жүзинди көрген сайын ҳәр сапар,
Күйгелек кезике болыппан қумар,
Хсш ҳаўазлы болсак қоша дәстим бар,
Қумар болсац бирге қосық айтайық!
Нурлы қу’яш шашқан күним езицссн,
Бәҳәрде ашылғаи гүлим өзинссн.
Талўас еткен тан бүлбилим езицсск,
Қос жүректик сырыи қосып айтайық.
Дартке даўа берди жилўалы нгзык,
Ксўилгс йош берди Шадлы ҳаўазын,
Сен менеи беленсин* бахытқа жазым,
Кеўил ашып кел геззал йошып пйтайық,
Ж үрек дэстаиларын қосьш ацтайық!
117

www.ziyouz.com kutubxonasi

ЯР-ЯР АЙТАЙЫН

Көк гүмбезнн бойлап дизилген разлар,
Зейникди ашар ғаққылдасқан ҳаўазлар,
Гөззал бәҳәримнен әкелдин хабар,
Жьплўа назым менеи яр-яр айтайын,
Қулдыраған қызыл суўлы толҳынлар,
Нәўбоҳәрден шөлге жоллар тартынлар.
Яр елине мәўиж урып бурҳынлар,
Сәўер ярым мснен яр-яр айтайын.
Муҳаббат қыялы жүректе хатлар,
Жаслықтық жүреги шарық урып шағлар,
Қулпырсын-гүллесин яр жүргеи бағлар,
Хош ҳаўазым меиеп яр-яр айтайын.
Дослық-бирлик муҳаббаттық кәмалы,
Меҳирбаылық миллиондарльщ мәдары,
Жаҳанға нурлы тан жаслық — самалы,
Шадлы сазым менен яр-яр айтайын,
1974-ЖЫЛ4
САҒЫНДЫМ

Қара көзли қыйқаш қаслы саўер яр,
Алтын жүзик салдын, сырға тағындын*
Күйгелек кезике мсы болып қумар,
Жолларына шәшме болып ағылдымСенсиз атыра алмай узақ тадымды.
Сенсиз саяламай бағлы талымды,
Сенин ушын пндә етип жацымды,
Айтқан жерде қазық болып қағылдым.
Жан-тәннен сүйдим деп турсам да саған,
Ҳсшбир сөз қатпассак жананым маған
Бул жүрек жул ынын үзгеннсп жаман,
Гүбелектей отқа күйнп жағылдым.
Күнднз жүрсем снзнн жайға қарайман,
Түнде жатсам ақшам абға қараймаи*
Муҳаббат мөлдир суў сеии ойлайман,
Сүнген ярым сени жаннан сағындым1977-жыл.
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З Ә Б Е РД Е С ҚЫЗ ЗЕМ ФИРА

Бүгин байрам, б \ғш той,
Тон.тар тойға улассын.
Бир қыз көрдим сол тойда,
Бағқа гүлдей жарасқан,
Зәбсрдес қыз Земфира,
Маған жулдыз — Зуҳра,
Кеўлим кстти көриўден,
Онын зыя зулпына.
Қыйқаш қасы қыйылып,
Қара көзи ойиаған,
Ақыл-ҳуўшым жыйылып,
Тек сол қызды ойлаған.
Қара нгашлы Земфира,
Қыйқаш қаслы Земфира,
Сендей қызды көрмедим,
Қыз көрсем де гейпараНур бар екен жүзивде,
Иитизарман изинде.
Тағы тойлар улассын,
Усы жылдын гүзинде.
Сен пахтакеш екенсен,
Мен салыкеш Земфира,
Жүрегимнин жумбағын
Тезирек шеш Земфира.
1978-жыл*
АЙЖАМАЛ

Ақшамыма ай болған,
Күндизиме күн болғанҚосық айтсам қуўанып,
Хош ҳаўазға үн болған.
Ақылы дапа бир қызсан,
Күндей күлген Айжамал.
Жүрегиме жулдызсац,
Жаным сүйген Айжамал.

т
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А қ пахтамдай ашылған,
Сары алтындай шашылған,
Мийнет сүйгиш микеэнн,
Қумарынды асыргап.
Ақылы дана бир қызсақ,
Күндей күлгсп Айжамал,
Жүрегнмс жулдыэсак,
Жаным сүйгсн Айжамал
Манлай тернк ақланған,
Батыр болдыи мақталған.
Халқыц сүнген қыэ болдын,
Ел баилығы пахтанпап!
Ақылы дана бир қызсан,
Күндей күлген Айжамал,
Жүрегнме жулдызсан,
Жапым сүнген Айжамал.
1977-жглл, 24-свКТйбрЬ.

БОСТАНЫМНАН СҮЙГЕН ЯРЫМ ӨТТИ МЕ/

Жецгежан-жсқгежатт жүзиниз жарцын ,
Жүректен жүрсккке жалын өтти ме?
Мен билмскши едим шадлырык парқын,
Ж аслы қ. шырақлары жанып ©тти ие?
Жецгежан-женгежан свйлей го'й тездсн,
Ггўҳарлар өнип тур бул гүмис гүзден ,
Бийкешин айлансык бир қара көзден,
Тсзирск айт арысланым втти ме?
Дэстан болған дослығымда дэрман бар
Дослыққа шертилди жүректе қос тар,
Айт женгежан тарқатайын мен қумар,
Бостанымнан сүйгеи ярым өтти ме?!
1975-хыл.
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ЕГИЗ

ҚЫЗ

(\азнл)
Ж алғыз үйде жалт-жулт еткеп сегяз қыз,
Бәри сулыў гүл вмиргс кврик қыэ,
Барлығым да жаннан жақсы көремеп,
Ен сүйгсним Гулхан-Айхаи егиз қызЕкеўи де қуйып қойған қалиптсй,
Қара көзлн, қадди бойы әлнптей,
Айхан қыздын ай жүзине ашықпаи,
Тыпбзй жүрмен муқаббатты тәрийплей.
Айлар бойы ашық болсам Айхаиға,
Ушырасаман айыра алмай Гулхапга.
Гүлхан қайсы, Аихап қайсы бн.пмеймен,
Екеўи дс усар атқан шолпанға.
Жақылысып жүрсем жыллар огипти,
Еки қыз да кәмалына жетнпти,
Ақырында пәнт жеп қалдым поккийип,
Пнржан, Нуржап алып қашып кстипти.
1977-жыл, 24 август.
КЕЛ ЖИГИТ

Келмейсен, күлмсйсен,
Сарынаман мен.
Багларда жүрмейсеқ,
Нел(ыламаи мен?
Бир мертебе көрип,
Болғанмап қуштар.
Сағындым келмейсец,
Ҳақым жоқ қыстар.
Бир дэсте гүл алып,
Қолларыкызра.
Келер деп қарайман,
Жолларынызга!
Пахта байрамында,
Көргепде секи.
Д еп ©зим ойладым,
Ж оқ екен теки,
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Мейли бәҳәрде кел,
Егейик шигит,
Мейли сәҳәрде кел,
Тезден кел жигит!
ИЗЛЕМЕ

(ҳәзнл)

Өзннник ярын турғанда,
Басқа жерден яр излеме.
Қара көзлк сәўдигин бар,
Көзлери қукҳар излемс.
Ышқы дэртн қабат-қабат,
Бнри ҳақыйқат, басқасы жат.
Өмир гилти шын муҳаббат,
Ғалаўыт хабар излеме.
Дүньяда айдай жүзли көп,
Сейлессец шийрин сезли көп,
Сслар ышқыидя жандым мен,
Бнйорын қарар излеме.
Шөлистанды бостаи еттин,
Мийнетиқди дәстаи еттиц,
Яр сүйдин мақсстке жеттин
Басқа бир қумар излеме,
Яр үстине яр излеме.
ҚОСЖАҚПАС ЖИГИТ ПЕНБН ДЬ.ЙҚАН ҚЫЗ

^ И Г И Т

Қ

Ы

— Сапар шеккеи

кәрўаишы қыз
жол болсын,
Бир аўыз саўалға қолай
екеи жер.
Тағы-тағы байлығыныз мол
болсын,
Ақ
алтын жүгиннин бир
мызқалын бер.

3 — Жол болсынға элей болсын
жигигнм,
Сора 1 Әнға бериле бермес
ҳарбир зат,
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Иэўбаҳәрде сепкен гәўҳар
шигитим,
Мийнет пенен етгди сатылмас,
қымбатЖ И Г И Т — Қурдас болғаннан соц келдн
дегишкнм,
Қептеи берл и келиспеди
егисим,
Мол-молақа й екен шинрин
жемисик,
Соннан бир ящигин бсрсеқ не
болды?
К

Ы

3 — Көптен берли келиспесе егисиц,
Кем усайды манлайдан тер
төгнсин,
Шынтлап мийнет етиў сенин
кемисиқ,
Жерлер кеп, бағларды ексец не
боллы?

Ж И Г И I *— Боқәрде ышқы етип көктеги
ғазға,
Суўға жарымадық өткен жыл
жазда,
Мутөжбиз помидор,
гешир-пиязға,
Оннан да азырақ берсен ие
болды?
Қ

ЬТ 3 — Онекя мүшен бар, емессен
майып,
Тиленшидей турсац қолыпдн
жайнп,
Билсен жигит — бул ислериц
дым айьтп,
Мийнет егип жемис жесен ие
болды?
ч 123
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АҚ ВУЛАҚ

Таўдық жырасмиак аққан ақ булац,
Ҳәр тамшыц көргеннин көзине уиап,
Соған ышқы етип болғандай қонақ,
Қумар етип қарап турған яр ма еди?
Тулған тас аспанда турсац да бийик,
Булақлар бурқыттыд баўырын ийип,
Мен бир мерген едим, излеген кийик,
Кайик десем турғанчназлы ярма едик?
Ақ булақ сынқылдап тамшылар шашып,
Бир тамшысы қуўып, бир тамшы қашып,
Меник гөззалымнын зейииии ашып,
Сеиин де мениндей ышқық барма едй?
Ашылған ақ булақ салтанат сәним,
Бурқып ағьш тасқан өмир булағым,
Ақ булақтыц басындағы жананым*
Жүзин күи, қасьгн ай, сөзик пал ма едн?
1972-ояыаШ ЫМБАЙЫМ

Шымбай десем кэкти гэзлеп кеўклим,
Кэркемлеиип күндей болып көриндпн,
Ен сүйикли еркесиндей елимнин,
Дөрман алдық пүткил достан ШымбаЯым.
АрқанАрал, үйрек, аққуў-ғазларык,
Кэктеи шсртип келер бэҳәр сазларын.
Бгдеўлерин байлап шабамдозларық,
Бэҳәрде мыц дэпер бостан Шымбайым,
Ғошшақ жигитлерин, гөззал қызларьш,
Мийнеттсжақлатты қысы-жазларын,
Жақлаған сазларық, хош ҳаўазларын,
Тарийхларда достан болды Шымбайым,
Тэрт түликли елсец, саўлат сөзин бар,
Ақ алтыныц, сары гүмис салық бар,
Қусқана, Кегейли — тоғай кәнин бар,
Еркии елнм, гүл гүлистан Шымбайым.
1976-тсыл, 4-йЩст.
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ТЫ РНАЛАР

Тырналар-тырналар, ушқаи тырналар,
Бэҳорди яр қусап қушқаи тыриалар»
Әл аспанды бөлсп сулыў сеслерге ,
Даўысты даўысқа қосқан тырислар,
Таннан ушып талўас еткси тырналзр,
Шөллердеи, таўлардаы еткек тырыалар,
Боҳоримди бөлеп жилўа-назларға,
Арал айдынына жеткен тырпалар.
Сес қостыныз сазларыма тырналар,
Йош бердиниз ҳаўазыма тырналар,
Жадырап жайнап келди менин боҳорим,
Қосылыиыз пәрўазыма тырналар.
ШОФЕРЛЛР

Турмыс толқынында тыным тэппасган,
Так шуғласы менеп жүрср шоферлар!
Түнииц қушағында кнрцик қақпас^ан,
Сайран етип омир сүрер шоферлар!
Ғалле, жемис, салы, лахта тасыған,
Темир-терсек, ағаш, тахта тасыған,
Барлық жукти тыибай пухта тасыған,
Гулләп қьгйыилықты жекер шоферлар.
ХАЛ ҚАБАД

Әсирлср гүўасы халқын қаҳарман,
Гуресии нур алдыи азатлық тацлан ,
Мәнгиге орнаттык бахытлы заман,
Тарийхлардан орын алдыц Халқабад.
Н а қ ы р а т ы: Өмирдин кәни Халқабад,
Сүйемеп сени Халқабад,
Жерлсрин ҳасыл, елик бай*
Үлкемиин сәни Халқабал
Миллиоига пал болды мийнет қылғаиық,
Бағ бенен бөленди ойы-қырларық,
Қызыллап тасып тур ««алтыи» қырманыц,
«Ақ алтыпға> мәкац болдыц Халқабад.
125
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Н а қ ы р а ты:
Дослық-туўысқанлық күшин жыйиадыц,
Ильыч нўры мсн€к жақты жайларыно
Ж ана замап жулдызындай жайнадық,
Жайна жасна күшке толдын Халқяйад.
Н а қ ы р а ты:

КӨРИНДН
(1934-ж ы аы А ч п б е р г е и а ға н ы и з я е п уш ы р а са
л л м а ғ а н е д а м . Ж а қ ы н д ы қ о л ясазбя л лры м д ы қ я р а са м
мына қосықты да А я п б е р г е н а ғ а ғ а ж азы пп ап )

Шақаманнан шығып миидик кемеге,
Ҳурмет пенеи сөзди баслап Дә.меге,
Мен ҳақылы бо.лдым жолдас демеге,
Арал тсниз көз ушында көринди.
Таллық пенен Мэделинин бойында,
Аяпберген аға түсти ойыма,
Қосық жаздымкеўилимди қойдым да,
Сүйген кеўил сол созлмде көраиди.
Дийқаынап пнтедн барлық жер иси,
Тоқтамайды арғымақтын желиси,
Аяпберген ағаныд ҳасыл жемиси,
Татлы болып жер жузинде квринди.
Аяпберген аға торт мәўсим толғап,
Ақыллылық пенен сөз айтты болжап,
Ҳәрбир сөзи жүреғиме тур унал,
Күн нурындан халық жүзииде көринди,
Мойнақ, Таллық, Қоцырат, Соркөл жерикде,
Ориы таяр қәрбир үйдин т&ринде,
Туўысқан ел менен рус тилинде,
Қосығыадай тап өзи де көринди,
Қарыў берип ата менен анара
Ақыл айтып синип кеткен санаға,
Бирдей болып аўыл менен қалаға,
Шийрин сөзи халыққа маржан көринди,
НИНАҒА
(Жиштлер тилинен)
Қөзди тартқан ақ гүлиндей бағымнын,
Ай нурьшдай жүзге түскен сағымнын,
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Толқьпш оол ышқы дорья ағьшыиын,
Сүйдир сулыу я бапмаса сүйсенши,
Куяшьш бол шафағымдай шашыра,
Көз жанарын фонтан болыгг шашыра,
Өрге жүзген үйрегиндей -өзектин,
Шоласа'йын алтын-гүмис шашыка.
Қумартқанда қорғанлы жай бол мағаи,
Түн ишинде аспанда ай бол маған.
Күндизлери жарқырағаи күн бол да
Түнлеринде жулдызымдай бол маған,
Сақый болсан. кеўилден суў сыйда жаи,
Көнейин мен кеўлнц алса қыйна жан,
Сени керш! айрылмайын есимнен,
Бир поса бер болсын ести жыйнаған*
Мәй, шарабы шампав янлы суўымсан,
Лралымда еркин ескен қуўымсаа,
Еркиилнкте сайран етил жүргенде,
>Күрек йошыи желбиреткеи туўымсан,
АҚ

СҮТ

БЕРГЕН

АНАҚДЫ

Ақ сүт берип емизди,
Түц уйқысын торт 6ӨЛИ0,
Кәмалықа келтирди.
Енгизнв сезнм-санакды.
Уйықласан барып қасьгна,
Бир хелгеиде төрт кслил,
Қымтап қойды корпенди,
Корнп жатақ хананды.
Қара борац қысларда,
Дүбелей даўыл боравда,
Сақлады сени суўықтан,
Умытпа ҳасла панацды*
Сенин ушын қан төгип,
Сеииқ ушын жац бсрип,
Ул бахытлы болсын деп,
Қыз бахытлы болсын деп,
Берди айдай жамалды.
Қандай азап бодса да,
Қандай қыйын болса да,
Ҳеш ўақта қапа қылмағыл,
Ақ сүт бергеп ананды!
1979'ЖЫл> 8'Март.
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Ж И ГИ ТЛ ЕР

— Неге қалдык қарағым-аў уиилип,
Қапамысан, қараўытқан жүзлерин?
— Қяйттын ба бир нәмәрттен түнилип,
Ашыў кернеп турыпты ғой кэзлерин.
Оэйле!
Айтшы!
Дебдиўивди шығаршы!
Саидықта сыр сақламастан ашагөр,
Капалықтық ат арбасыи туўаршы,
Сөйлс жаным кеўиливди басагер!
Жалыисам да үндемедн қара кэз,
Бир жамап ис болған шығар жарамас,
Арзыўлы қыз айтпаса да жалғыз сөз,
Қара көздсн тамып кетти мопшақ жас,

Айлшса да тамып кеткен моншақ жас,
Сыр ашып тур. Неге керек үгитлер.
Сеннқ ыенен қызлар мәагн заманлас,
Барлық қызды ҳүрмет етнн жигитлер .
1979-жыл, Март*

гүл ЖАЙНАҒАН ЖАИДАМАН
Гүллер, гүллер, қулпы донгеи ж ас гүллер,
Ҳәмме ашық. Мен де ашықпап — шайдамад .
Маған усап гүл шайдасы бүлбяллер,
Бүлбил менен гүл жайпағап жайдаман.
Сайра бүлбил, сайра булбкд шяғлл дя,
Келди ҳәўесим, мийрим қансыи, жанадап.
Сен саГфамай ким сайрайды бағларда,
Ел жацарған ,жер жанарған — жақарған*
Гүллер, гүллер — қызыл гүллер, сары гүл,
Шатыраш гүллер, гулпы дөнген,, ашылғаи.
Ж анға жан қос! Сайрадағы жас бүлбил,
Бәҳәр келди липас кийгеи жасылдаи»
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Гүл жасарсып, жасарт мени т а ш да,
Қартаймасып
жас-1 ық манги жайнасып,
Сансыз бүлбил сайрай берсик бағымда,
Қаҳдрманлық жаслық қарыў қайнасын.
Гүллср, гуллер — қулпы денгсн ж ас гүллер,
Ҳдмме ашық. Менде ашықпан — жандамак.
Маған усап гүл шайдасы бүлбиллер,
Бүлбил меиее гүл жайнагаи жайдаман.
(979-жил. Таш&&нтч
БИР САПАР

Есигин алдыиан талай өтсем де,
Төзнмнм таўсылып сени күтсем де,
Сәтн түсип ушыраса кетсем де,
Иллә деп сөз айта алмадым бир сапар.
Еснгин алдыида турган терегин,
Талай түнлер тынлады урса жүрсгим,
Бул дүиьяда өзин еднк керегим,
Сырлы сездн айта алмадым бир сапар.
Уәде бердим,
Багларымиан
Ссии көрсем
Дортлеримди

жеттим, бәрин улгердим,
саган ғүлдәсте тёрдим,
айды көрдим, күн көрдим,
айта алмадым бир сапар.

Сен өзин болсанда езиме мөдар,
Мен қара көзиқе болсам да қумар,
Муқаббаттын қарыў-ғайрат күши бар,
Мсни дилгир етпе қара бир сапар.
ТАН. АТЫПТЫ

Күндиз гүўа болды кекте күлген күн,
Түпде гүўа болды аспандағы зй,
Жайнан-жаспап турды көзш! қуралай,
Еснмде жулдызлар жайнағап сол түн..!
Бағыгшын ншиндегн шынарык гүўа,
Сүйенил турғанда салғыл ядықа,
Аўзына бнр басқан орамалына,
Кезйм та.1 ғаи еди жалтақлап қарай.
129
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Көкте жулдыз жымынынласып ойнасып,
Турған янлы бизйн менен ойласып,
Шуғлалы танда бүлбил сайрасып,
Мауқымыэды бастық шадланып ойнай.
Қөз көзге түскенде жумылып кетти,
Ж үрек жүрек пенен жуўылып кетти,
Жакбыр жапты самал суўырып кетти,
Тан атыпты бизлер қалдық анламай...
РУХСАТ ӘЙЛЕ

Сағынып, саррайып келдим сәўер яр,
Барына кириўге рухсат әйле.
Сонша ўақ көрместен болыппан қумар,
Бағына кириўге рухсат әйле.
Тнлегнм тардирге болып мүнәсип,
Дийдарласып турман толқынлап тасып,
Бир дэсте гүл киби баўырыма басып,
Аймалайын гөзөал рухсат әйле.
Қара көзлериннеи, сүмбил, шашыкиаи,
Оймақтай аўзьщнан, қыйқаш қасыннан,
Интизарым едиц менин, жасымнан,
Шадланайыи
гөззал рухсат
әйле.
Дүньяда не татлы мнйнеттен артық,
Дүньяда не қыыбат қүрметтен артық,
Бағларыцнын иши жәннеттен артық,
Шарық урайын гөззал рухсаг әйлеРОЗА

Айдап дөрегендей айға мегзейсен,
Қүннсн дөрегсндей күлгенин жақсы.
Н ур сәўлесин шашқан танға мегзейсен,
Тотыдай доланып жүргеннн жақсы.
Сулыўлардав асқан сулыў екенсен,
Сөз таба алыай қалдым кеўилди гязнеп,
Ҳурмет-иззетлерден рәҳәт кврген сон,
Турсан айдындағы ақ қуўға мегзен-
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Гүллердиқ сәрдары Роеа атық,
Атықды етермеи ҳәр күн тәкнрар.
Бнр аўыз сөзиқди еситкен ырза,
Ҳүсни-жамалыкд болыппан қуиар*
БИР ЭАМАН

Порўаз етсендағы ышқы аспавын,
Талўас еттим жанан тоқтан бнр заман.
Мийри-муҳаббатық, дослық дәстанық,
Ж аиға ләззет бердн жанан бкр заман«
Арзы-ҳалым айтып ссннеи сорайыи,
Өзин түсинерсен ойлар орайып.
Жаўдыр ала көзлерине қарайын,
Тоқтан күйдирместен жанан бир заман,
Өзик кетип қалсан кимнен сорарман,
Сснсиз бул дүньяда қалай турарман,
Сснсиз дәртлер шегип, аҳ урарман,
Тоқтақ иптизарым жаиан бир заман.
Дәўир дәрман берер жақты дүнья кеқ,
Кстил қаламан деп мени өртемек,
Бнр заман тоқтасан бйр әсирге тсн,
МкГйрим қаисын маҳнтабан бир заман,
ҚАРА ТАЛ

Есигимннқ алдыидағы қара тал,
Боҳэрде бертеди жазда жапыраҳлап,
Сылдыр-сылдыр етер сеске қулақ сал,
Тербелер, шайқалар сулыўлық сақлапГүмис жалырақлары сылдырлағанда,
Сулыў сез айтқандай болып ма?ан да,
Сулыўлар сүйсинип сайран еткенде ,
С ес еситнлер қызлар сыбырлағандай,
Ж азда жапырықларық жасыл дөнеди,
Саяласам маған қуўат енеди,
Бабам тйгнп кеткен скен нәлннди,
Тамырықнан мын-мык шақа енедя<
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Керекли жеринде жарасығымсац,
Бабамныц көзнннн қарашығысак,
Ө с, өркенле, тамырды жай терецнен,
Сенде бир өмирдик жарасығысак.
АНРЫЛМАСЫН

Ғумшалардан гүллер өнип, бағы-босганға
жарасқан,
Бағы қуўрап шелде қалып ғумша гүлден
айрылмасынШайырлардаи шийрии сөзлер, сулыў дәстанға
жарасқан,
Дәстан сози мүлтик болып шийрин тилден
айрылмасын.
Сақра шөллер қарап болар, уртлам суўларға
зар болып,
Жасыл дөнген кеклер солар, бир тамшы сууға
зар болып,
Ышқы оты жаиған янлы шөллер көлге қумар
больш,
Бир-бирине жәрдем бсрип шөллер қөлдеп
айрылмасыи.
Адам улы өмир бойы ҳәмнйше

шын жолдас
болип,
Дийқан баба мнйнетиник рәҳәтин көрип
мәс болып,
Дәўнрнне дорман берген динқан жерден
айрылмасын.
Ж ас қыранлар, ж ас жүрсклер, жаяа доўнрдиц
нйеси,
Шадықуррам, шадлы өскеп, ҳеш бнриннн
жоқ гиннеси,
Жулдыз ҳам ордеи толған жарқырап турған
снйнесн,
Внлим мийнет, техникалы жаслар кәрден
айрылмасын.
Уллы аўқам алтыи үлке, ез маканы —
өз Уатаиы,
Уатая ушын, азаматтын аялыайды шнрни
жаиы,
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Ана-ўатанды шын сүйген ерлер халыҳтын ҳәл
қуўаты,
Ар-намыслы азаматлар туўран елден
айрылмасын!
■*и'чтЛ*тЛ
Дүньядағы ец қымбатлы, ец шыдамлы
күш-қуўат,
Соншелли кец аспан, жерди тиреп турран
адамзат,
Өмир, бахыт, дослық күшке ийе болған
азамат,
Жолмурзанык тилеғи сол: еллер ерден
айрылмасыи!
ҚЫЗЛАР ТИЛЕГИ

Дәрьяныц дегиши қулап баратыр,
Кеўлиме бир жигит унап баратыр.-.
Дәрьянык кәнары көзге көринСес,
Менин ярым жүрген изи билинбесДәрьянын толқыны шалқып урады,
Яр сүйген жүрегим балқып турады,
Дәрьяпык суўьшан алдым бир қабақ,
Қабагымда оймап кстти бир шабақ.
Дәрья толқынындай әрман келедн,
Ярымнык қәр сөзи дәрман бсредн.
Дәрья суўы жерди жайласын турсын,
Ярым меннн менен ойнасын-күлсин!
Дәрья суўы шөл мийирин қандырсын,
Душпаниык жүрегин өртеп жаидырсынЯр деп мийрим қансыи дэрья суўыиа,
Бөленсйнн ярдын қызыл туўына.
Дәрья суўы жағар сккен бағыма,
Бағда ушырасқайман ярға тағыда.
133
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БАБАНИЯЗҒА СӘЛЕМНАМА

Сен бнр зор жигитсен атык Бабанияз,
Өзин ҳасыл улсак затын Бабанияз,
Сағак жазған сэлем ҳатым Бсбанияз,
Ҳеш ўақ цапа-дортти кормс Бабалияз.
Бахыт туўын тигип мәканымызға,
Жақсы ақыл қосгық жанаиьшызға,
Уақтында қал қойдық заманымызға,
Ҳүрмет пенен шықтық төрге Бабанияз.
Алпыс, жетпис, жасап сепнн мсиен биз,
Халыққа бас нйнп сәлеы берднк биз,
Мын қатли шүкирмиз ул-қыз көрдик бвз,
Ш адлаи, қапалықта журме Бабаиияз.
Ҳақыйқатлық пәк көрпесин жамыл да,
Уәде берсен айтқая создеп табылда,
Бизден сәлем айтып қонғыд Жацылға,
Жанылын яўқылдап жүр ме Бабйнияз.
Сиз бенен биз жеднк ул-қыэдын ғамын,
Ығбал-бахыт тойға жарассын тамық,
Бәрҳа жамылғайсак бахыттыд танын,
Ҳасла ксйни кетпей өрле Бабанияз.
Сеи менен жетпнс жыл емирлер қостым
Нөкис . шәҳәринде жатырман достым,
Ҳор күи келерме деп жолынды тостым,
Жолын түсип келссқ төрле Бабапияз.
Ҳомме ўақ саў болсын, халық-халайық,
Халық пенен бнрге алға барайық,
Бизлер де жаслардай ғайрат салайық,
Өмирдин керўаиын сүйре Бабанияз-

АЙ МЕЙЕН ӘНГИМЕ
Аспан ашық, жағымлы жел, тынық тун,
Толғанаман, тумлы*тусқа ой тарап.
Ел уиқыда. Түн ишннде тыыыш түн,
Мен отырман әйиегимнен ай қарап-
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Сәлем беряим нур сулыўы аспаннын,
Д еп тил қаттым арьгўымдай айға да.
Деп меп уштым сен гөззалы асланнын,
Айға жақын орбнтада айлана.
Қуры ушыў, босқа пәрўаа емес бул,
Нурлы қуяш, ақ алтындай төс көрдкм.
Озалдан-ақ ай гөззалым екен тул,
Билим менен төрт тәрепин тексердим.
Әснрлерше ашық едим жүэике,
Ж үз мык жыллар жымын қақтын жананым,
Қүлип қарап кеўил ашқан көзиме,
Жүрегиме жалык берди жамалын.
Дегеинмде гөззал айым тил қатты,
Азаматы уллы совет елинин.
Тукғыш ирет келип мени оятты,
Қеўлим сүйди мен болайын келиниц.
Тыада шайыр, түрим сулыў, торнм кен*
Ашып жнбер театрын тарийхтыцСүйсинейнн сизлер менен болып теқ,
Қолын қысмп қуўанайын халықтыц.
Билимли ел қолынды соз, кел маған,
Ашығымсақ аймалайын, қушайын,
Кеўлимди аштын күидей болып күл мараи,
Күняке қәм түнине нур шашайын.
Дедидағы маған қарап сулыў ай,
Жарқырады, жайнатып бир нур тектн,
Қуўанышым қушағыма сыя алмай,
Елжиретти, йошландырды жүрсктиБилим менен таў менен шөл, шық асып,
Сазлап бердим жер мепеи ай жолларыи.
Ж ана дэўир тур сизлерге жол ашып,
Айға, ушын, жан улларым-қызларым!
МОИЫНЛАУ

Көрдим мен қансыраған қара тунди,
Еситтим енирескен зарлы үиди,
Әсирлер армаиынық сырын ашқаи,
Квргеныен атқан тацнан шыққан күиди,
130
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Көргенмеи көз жиберип жер жа^анды,
Көре-кере журектнн мийри қавды,
Қуўанышым қо'йныма_сыймап едн,
Көргенде Октябрьден атқан танды.
Пснтнп, оқып, билип дана сөзнп,
Ашылды жумылыўдан еки көзим
Бахыттын бсснгиие бөлеп қойып,
Леииннин өзи өсирди айтар сөзлм.
Көргенмен аққан суўдыи врив-ыгын, ‘
Көргенмен ел қайғысын ҳэм шадлыгын,
Гүресте миллионлардық бири болыл,'
Бергенмен өмиримпин. б зр жаслығын.
Кергенмен ксц далапын көсилгспин,
Өмир ушын арқаўдай есилгенин,
Мийнет, ақыл, билимнин қудиретин,
Жүректик жумбақлары шешилгепин.
ХАЛҚАБАДТЫН ҚЫЗЛАРЫ

Халқабадтын қубласында қара тзл,
Сәўирдиқ
самалы меиен ырғалган.
Қушағывда менде өснп болдым шал,
Мсннен бурып бабамиан да яз қэлғаи.
Сол излерге шыққак алтын пахтасып, —
Жазыўшылар дэстан етип мақтасын,
Мацлай тердик мзржаны бул пахтаны,
Көз пурындай етип елим сақласын.
Ильнч пуры жайиаттырса қаласын,
Дүркин-дүркин мал жайлаган даласын,
Халқабадтыц барлық халқы қаҳарман,
Ким билыейди Валтаниядып баласынҲэм м е бялер ҳәрОир-слде қыз барын,
Қыз бар жерде жылўа менен паз барын,
Мийнет майданында бәри қаҳарман,
Ҳүрмстлейди Халқабадтыц қызларын.
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Бери бнрдей кек қушақлы, ай жузлв,
Қыйқаш қас, сүыбил шаш ҳэм қара көзли,
И с буйырсан орынлаймыз ден айтса,
Уәдесинен таймайтуғын мәрт сөзли.
ҚЫС ПЕНЕН ХОШЛАСЫУ

Жылиамасы төрт мәўсимге бөлнннп,
Қьгс бәҳәрге, жаз гүа бенен алмасар,
Ҳэр мәўсимде өзгешелик билииип,
©мир откеллери болып жалғасарТөрт мәўсимнин бири қалык қыс болар,
Аспан б’азда ашық, базларда жабық.
Тереклерднк шақасыиа қус қонар,
Жер жамылып аппақ қардан ақ мамық.
Гтжимлер кийгендей қардан ақ телпек,
Тсрек шақалары салланар қыздай.
Қалык бүк көринер мысалы шертек,
Жердик жүзи жалт-жулт етер жулдыздай.
Қэянлар ининде, қыргаўыл бүкте,
Ақ атлас кийгендей мүлгип тур тоғай,
Шағырайыл көривер жулдызлар кокте,
Қамаўдан шыққандай дүрлейди торғай.
Жасыл жер өзгерип болған ақ шағыр,
Үстинс кийгсндсй мелле шапанлар,
Қалыц қарды қыршып қурып ақ шатыр,
Қыр қойиында қойын баққан шопаилар,
Қумнық аржағында узақ жерлерде,
Қасқырлар, улыған, шуўлаған шағал,
Тсбнренгендей тыиым таппай түнлсрде,
Кеўилге жағымсыз еседи самал.
Қыс қамалын қопарғандай пур қуяш,
Ж ергс жағып, жадырап жайнай баслады.
Қар кстип жазық жср жайғандай қулаш,
Қыстын қалык тонын шешип таслады.
Қақаман суўық, ысырап боран, аязды,
Куўып салып, атты қуяшлы бәҳәр,
Ғаз квятыр ғанқылдасып ҳаўазы,
Қыс пснсн хошластық киргсн сод бәҳәр.
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КҮНДЕЙ ЖАРҚЫРАП

Ғошшақ жигит пенен,
Гөззал қыз келди,
Жяйнаған,
Жалынлы,
Жыллы жүз бененҚыэдын қуўанышы,
Қо'йнына сыймай,
Наэлана қарады,
Жаўдыр көз бенен.
Жигиттиқ жүреги,
Қыздын жамалы,
Ҳүрмет,
лэззет пенен тутты жолымды*
— Мынаў китабынызды,
— Естелик етиқ!
Түсиндим,
Сөз жаздым,
Койдым қолымды.
Ҳурметли еки жас,
Алып китапты,
Қолларымды қысты,
Жүзиме қарап,
Сол ўақта,
Менин де,
Жаслық шағларым,
Көзге елеследн,
Күндей жарқыраа. ‘
УЛЫМ МЕНЕН ҚЫЗЫМА

Бердим китабымды естелик жазып,
Биреўин қызымсыз, биреўиқ улым,
Талай түнлер тебиренгенмев ойланып,
Ақ қағазға төгип көзимниқ нурын.
Китабымда ақ сүт бергеи ананын,
Өткен өмнринин зары жазылран.
Ойда дийқан,
Қырда шарўа,
Балықшы —
Болған адамлардын бәри жазылған.
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Кнтзбымда қойған ҳәрбир ноқаттық,
Сыясында мийнеткештян тери бар,
Ҳзрбнр қағазында,
Ҳәрбир бетинде,
Туўьш оскен елдиқ гөззал жери бар.
Китабымда снздей жайнаған жастыа,
Ышқы-муҳаббаты айтылған бастаи.
Шын журектен суйнў, ҳурмстли жасаў,
Жүректик жалыны тивкарғы дәстанОқы қызым,
Оқы улым жалықва,
Китапта бар өмирищгақ бәҳәри,
Билесиз ғой билим менен нурлаиды,
Бахтынмзға атқан тақнын сәҳари.
Шошмеси ол сана сезим, ақылдык,
Дал-дал еткеи наданлықтық ордасын.
Суў,
Күн,
Ҳаўа,
Кор$к болса емиргс,
Китап ссник жаидай сүйер жолдасык-

қүттим СЕНИ
(Қ* М . Симстоеқа)
Меяи күт деп қосық жаздык сеи шайыр,
Ҳгрбир сөзин. жүтэегиме орыады.
Қүтиў қаадан бнлесец ғой өзик де,
Сондай сүйднм кутпесиме. бол м ады.
Ысыран суўық: минтнедей муз үстинде,
Дүбелей даўыл күнлерде де күткенмен,
Сеня бйлап, татлы уйқымды терт болип,
Түнерген булт түнлерде де күткенмен.
Қан майдзннан қайтқан сорап солдагган»
Кокте ушқан ғазларға да көз салдым,
Ерте ашылған ҳәрбир гүлдя инисксп»
Иошлгиғаннан сазларға да свз салдых.
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Жайнап-жаснап жазда мийнет еткснде,
Күт деген свз күндей аш га ксўлимдн,
А қ алтынды жүргенимде аралап,
Турқын-түснн көз алдымда көрннди.
Қосығынды қуўат етнп қасына, —
Қосып қойды жүрегнме ж ас жаным,
Қүттим сени ақырында гүз келди,
Аппақ таўдай үйнлди алтын қырманым.
Келднн шайыр, қушақладым қуўанып,
Ё ар екенмен мен де сенин ойында.
Миллионлаған қурдаслардык биримен,
Еркин өскен Әмиўдәрья бойында.
Қердим сени қумарымды тарқаттым,
С а ў бол ша'йыр туўысқан халық бахтына.
Әрыаным жоқ егер енди еситсем,
Достап жаэсан күткенлигим қаққыпда.
ҚУРБАНБАЙ АҒАҒА

Ксўликде йош қайнап Қурбанбай аға,
Өсип шықтык қарақалпақ елинсн
Қайтадан жасарып, нурға бөлендиқ,
Ленин сүйген Октябрьднн күнннез.
Әййемги заманда әсирлер бойы,
Дөрелген дәўнрден уллар меиен қыз,
Халық қайғысына қара түнлерде,
Жанлап қосқаи еди даўысыи қобыз.
Сол қобыз қолыцда халық пенен болдық,
Халық пснен қайғы шектин ыкрандын,
Халық қуўатыпан қуўатлар алып,
Рәҳәтин көрдиқ бахытлы такнынДәрьялар теннэге қуйған сыяқлы,
Халық ғазнасына сөз дүрин қостын,
Тарийхый дәстанды гәўҳардай үйип,
Ел ишинде сркнн шадланып ествн.
Сенин қобызынныц ҳәрбир намасы,
Халық дәстаныныц тасқын булағы,
Сенин жырларыкнан шашқанда дүрлер,
Тәсирленер тарийхшылар мудамы.
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Қурбанбай қуўаныш қойнында сайрап,
Шадлық дэўиринде қобызыкды шал,
Мудам геэзаллықты мәртликти жырлап,
Халқык ушын исле ғайратыцды сал!
Қобызын жацласын йошсын кеўилиц,
Сағак ғамқор партия ҳәм ҳур Уатан,
Халық пенен қуўапып Қурбанбай аға,
Жырлай бер ҳам узақ жыллар бол амаи.
ШАЙЫРҒА

Уақытсыз уйық.тама,
Уақытсыз ҳәргнз,
Уйықлаўдык орны бар, ўақтында уйықла!
Биз ушын ҳәмме ўақ халқымыз негиз, —
Халық ушын қосық жаз — халық ушын жыр
Қарақум ишннде княтырмыз биз,
Халық қуўатынан салынғап бул кол,
Қум ншинде жатыр, халық басқан из,
Уйқыға берилме ҳәрўақ шаққан бол!
Қара, Қарақумнык сулыў пейзажын,
Қуйынға ушқан қанбақлардан дәрск жоқ,
Қара, Қарақумиыц жайнаған жазык,
Қулпырып көк өскен болып шоқ-шоқ.
Қарақумпық кергил жана двўранын,
Ул сүйген анадай өзине тартар,
Кергил коммуннзм уллы кәрўанын,
Шайырсан созлер тап қумарык артар.
Бабакныц табанын тескен таў-таслар,
Днанныц мацлайын куйднргсн алтап,
Ҳәммесн бас ийдн — бағынды саҳралар,
Тйбият бағынды. Жазгыл камал тап!
Вагонда биз бенеи киятыр дослар,
Усы жолды салған. Дарақлар еккен,
Рабоний, нпженер, техкик, усталар,
Ҳадал мийкет еткен, манлай тер теккен.
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Олар тапып көрсетеди қол менен,
Ец бирииши егип, өскен дарағынУйықлама киятырсац айдын жол менен
Жырла!
Көтер —
Коммунизм байрагын!
Чаржоў—Қоцырат темир жолы,
АБАТҚА

Қандай бахытлысац улым Абатжан,
Мектепге оқыдын, онбирге толдыц.
Өмирике нурлар шашты бул заман,
Дос пенен той көрдиц, азамат болдыц!
А рзц онбир жаста еди басы таз,
Шопаи еди, бир пада мал алдында,
Таз басыида шыбын быжнап болса жаз,
Алдыра алмай жүрер еди шашын да.
Белнндс зағара, қолында таяқ,
Жетимлик дэртинен жасы болып сел.
Шекийие қалталы ҳәм ж алац аяқ,
Болса да сақлады ғамқор болып ел.
Мине сен қәзирде оцдай емессек,
Самолетта уштьщ, поезда жүрдин,
Аған киби ҳасла қорлық көрмейсек,
Халық пенен бирге дэўранлар сурдиц.
Ильич илимине қанғыл перзеитим,
Даиа Ленин атац, жүректе сақла!
Дослық, бахыт ушын болсын хызметиц,
Ўаташшн-халқынлын исенимнн ақла!
Чаржоў—Қоқырат темир эколы.
НУРЗАДАҒА

Бул уллы Уатаннын қойнында өстин,
Жүзлеринде даиа Ильич иуры бар,
Ильич шырағынан ашылып көэин,
Бахытлы замаяын болды мэдэткар!
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Ғамқор мәрданамыз ана Уатанын
Сгнин жүрегине мэнғи қан берди,
Қойды алдына уллы бнлим булағын
— Қаи да таиы — деди халықты, елди.
Уатанға садық бол! Досқа қуўат бол!
Туўысқаи халық айтсыи
— Жайна жулдызым!
Даиамыэ Лениннии бнлими ушыи!
Ақыл-ҳуўшынды бер, шаршама қызым!
1952-жыл.

ШАШЫМ ҲАҚҚЫНДА
(Сопғы жылларда тап усыадай квл ғаиа қосықлар,
хвтлар алзмән. Жыллы ҳазил сөзлар еснтсиеа.
Кул маған куш-қу?ат, йош бередп, Сол ушын мыва
төмендеги қосықларымды жаэдым).

БАХЫТ БАҒЫНАН

Қара көзлер қорықпаныз,
Шашым ағынан,
Бул ақ емес, — гүл тақтым,
Бахыт бағыпан.

МНЙНБТТИ ЕГЕР...

Қараманыз тигилип,
Қәзиннз тнйер,
Қарамай кетсениз,
Жүрегим күйер,
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Деп албырап жүрме,
©зиқ бол шеберШашық ағарса да
Узақ жасайсақ.
Аиықлап сүйсеқиз,
Мийнетти егер.
ҚАДИРИН БИЛДИМ ҚАТАРДЫД

Жигирма жыл илгери, '
Сал жигит деп атандым.
Еллиниқ ашып есигин,
Ақ шаш деген ат алдым.
— Қутлы болсын «ақ шашық»!
Деген достан хат алдым,
Мийнетимди сыйлаған
Қадирии билдим қатардық.
ТИЛЕГИМ

Дурыс шашым ағарды,
Жастай еле жүрегим.
Балға-орақтай қосылған,
Ақылым менен билегим.
ОРНАТТЫ

Өмир гүрес, өмир тартыс, ҳәм қызық,
Мийнет ақыл — алдағыны ойлатты.
Жарыс пенен жәзийрадан жол сызып,
Тәбияттық түн уйқысын оятты.
Миллион жаслар машинаны меқгерип,
Кеқ далада тулпар етип ойнатты.
Қаратаўды қақ айырып жол ашып,
Ерлик пенен ел тилегин орнатты.
Қаратад—Нокис. Декабрь 1969-жыл,
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МАРҚУМ ӘМЕТ ШАМУРАТОВТЫН. ЕЛЛИ Ж АСЫ НА

Әмет достым бүгии елиў бәҳәриқ,
Ел ишинде — ер исинде жайнап тур*
Әмиўимниқ еки бойын қулпыртып,
Жүрегиннеп шыққан жырлар жайлап тур,
Қырық бәҳәрин көргениқде өмирдиқ,
Көзди жумдьщ, көк аспанныц астында,
Он жыл бойы үлесиц тур жүректе,
Барлық исиц, жап жүрегин достыц да.
Сол досларыц, жүрегицииц дәрманы,
Сол досларыц партияны жырлағаи.
Сол досларыц, әсирлерден әсирге,
Ел исине, ел бахтына тақ турғанМезгил жетпей аўзын ашқан сум әжел,
Алып кетти бир шақасын гүлимниц,
Қара матам менен болды жаппақшы,
Миллионнан бир шуғласын күиимниц.
Сен от едиц, жалынлаған алаўдай,
Дөреп турған миллиоилаған ушқыннан,
Тамырыцнан жаўдыраған жаўҳардай,
Ж аслар шықты, ҳадал жүрек ышқыцнан,
Сен достымсац,
Жигеримсец,
Қалемлес,
Сақланасац жүрегимде, жанымда.
Егер өлсем сениц дослық атыцды,
Қалдыраман ул-қыз әўяадларымда,
Сен булқыйсац,
Таўсылмастай сағац бар,
Сен булқьГйсац,
Булағында елимниц,
Сениц қосықларыц,
Сениц сөзлериц,
Тынбай ағар,
Фонтанындай жеримниц.
—3460
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Сеииц атыц,
Өшпейтуғын жулдыздай,
Жайнап турар,
Күндиз бенен кешииде,
Ҳадал мийнет пенен,
Атын сақланар,
Коммунизм,
Бағларыныц ишинде.
КЕТТИҚ ШАЙЫР

(Хож амурат Туры мбетовшыц өлимине)
Бир талшыбық едиц нәўбәўәр сүйген,
Ж аслай қазан урып солдыц да кеттин!
Тамырын жерде, төбец асцанға тийген,
Ҳәр изице нәлше салдыц да кеттин,
Туўылған ер едиц еллерге ашық,
Ақылы зийрек едиц тиллерге ашық,
Ғошшақ жигит един гүллерге ашық,
Ж аца тан атқанда талдыц да кеттиц!
Әдеп—икрамлылық пенен бас
Бир гиддиман едиц қатардан
Жазған қосығынды оқыйман
Дослық муҳаббатым алдында

ийип,
бийик,
сүйип,
кеттин!

Жақсылар дүньяға сыйып болар ма,
Ерди сум әжелге қыйып болар ма,
Көл болған көз жасты тыйып болар ма,
Өз сазықды қысқа шалдьщ да кеттин,
Тацнан талўас етип ерте қозғалған,
Поэзия булағына мийири қанған,
Тынышлық кептери ийнине қонған,
Бир азамат болып толдық да кеттиқ!
Кеттин шайыр — изимизде биргесен,
Бәҳәр, қыс жаз — гүзймизде биргесен,
Жүрек тербер сөзимизде биргесеқ,
Бизин есимизде қалдыц да кеттиц.
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БЕРДАҚТЫҚ ЕСТЕЛИГИНЕ

Баба шайыр, ойшыл дана — мәрт перзент,
Бүгин туўысқан халық жыйналды саған*
Бүгин орынланды сен айтқан тилек,
Бүгин пүткил елден келип тур мийман,
Арзыў-әрман еттин, дослар изледин,
Түнекте жүректен жағып шамшырақ,
Бүгин алтын болып басқан излериқ,
Бүгин тойға келди баўырман урпақ.
Сен уллы шайырсақ, қайта туўылған,
Отырыпсақ алтын дәўран төринде,
Пүткил совет халқы болып туўысқан,
Сени сүйип оқыр ана тилинде.
Қадиримди халық билер деп едиқ,
Даналығық ҳеш қалмады ескирип.
Мәқги сақлаў мақсетинде жүректе,
Ө з қолынан халқық қойды естелик.
ШАЙЫР

ҲАУАЗЫ

йошлы кеўлим! Сайра мениқ зибаным,
Әмиў бойларында жақласын ҳаўаз!
Бир тарқады қурышланып қумарық,
Тақнық нуры менен көкке ет пәрўаз.
Сөйле бүгин, ақтар алтын қабықды,
Ел ғазийнеси болып шашылсын гәўҳар,
Ж үрек жыры нәўпир ет сен жабықды,
Бүгин сайрайтуғын келип тур шағлар.
Қайта қуўат кирип ғарры тамырға,
Бүгин урқан атты қартайған бағым.
Бүгин қайта келди бөленип нурға,
Ғыршылдаған жигирма бестеги шағым!
Күш ҳәм қуўат берип баба дийқаным,
Таў-таў етип алтын үйди алдыма,
Рәҳәтке бөленди жасарып жаным,
Мен алғыс айтаман батыр халқыма!
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Ақ алтын ақ пахта, сары алтын салы,
Ырғалтқан бул халқым батыр әййемнен
Аиа журтым ашық айдай жамалы,
Ҳеш ўақ аямайман жанымды сеннен.
Узақ жолдан келди аўыр кәрўанлар,
Таў-таў табыс толып, туўған жерлерге,
Қаҳарман халық, батыр туўған палўанлар,
Ҳүрмет-алғыс ел баслаған ерлерге!
%
Бәҳәрде мәрт болып айтқан сөзине,
Бүгин жетти халқым, батыр досларым!
Онбир баҳадырыи ертип изине,
Алға басты Қарақалпақстаным!
Төрт жүз мын тоина тур нәзеримизде,
Гүреслер қызбақта нурланған танда,
Барлық табысымыз быйылғы гүзде,
Уллы сыйлық болды партиямызға.
1975-жыл, 1-октябрь^
АЛҒЫСЛАР АЙТАР

Жарасар көкке күн, ҳасыл жерге гүл,
Өмирге он еки перде жүрек бул,
Адам саўлыгынық тиреги доктор,
Сол доктор қыз екен бизиқ Пердегүл!
Тамам етип келгеннен соқ С А М И ди,
Доктор болып көрип шықты сан үйди,
Бийтап болып барағойсақ алдына,
Түр-түсиқнен кеселинди таныйды.
Киши пейил жатық екен минези,
Жыллы жүзи, майдай жағады сөзи,
Бийтапларды баласындай олпешлеп,
Түиниқ жарпында да жүрер бир өзи.
Мәҳәллери жетип өшсе де шырақ,
Тақнық шуғласында жүзи жарқырап,
Пердегүл жүр түн уйқысын төрт бөлип,
Барлық кеселлердиқ аўҳалын сорап,
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Барлық аўырыўға болып мәдаткар,
Қараса кеселдин қаҳәри қайтар,
Ессиз келген есин жыйнап, саўалып,
Аўырған жазылып алғыслар айтар,
ТАРАС АРАЛ ТЕҚИЗИНДЕ

1
Қурдай қаплап,
Кулаш жайды қара түн.
Ен далада —
Ериксизден жатты ел.
Үрдис етип,
Үқгирлерден шығып үн,
Жарты түнде,
Жағымсызлаў ести жел.
Мециреў болып —
Мүлгип жатқан майданды,
Өмир ушын,
Оятқандай болды ел.
Таў тебиренди,
Тоғай киби, түн тонын,
Куштар болды,
Қолтығына қысып қол.
Сыбыр-сыбыр...
Сылдырласып суўлары,
А қ сақаллы —
Арал көзин аща алмай,
Қарацғыда,
Қанат жаймай қуўлары,
Бүлинди де жатты,
Баўырын баса аламай.
Дәрт жаўдырып,
Дәрман бермей дүньяға,
Қанлы заман, салды,
Қара қурсаўын.
Ғамлы сесте,
Ғаққылдасты ғазлар да,
Ғырра шедте көрди,
Ғаплет ғаў-ғаўын.
Ыссы түнниқ, —
Ықранысқан ишинде,
Илгериге,
Ысыра алмай «Степан»
Көз жиберип,
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Кец даланыц көксше,
Ақырында орын алды,
Аралдан.
Тунжырады,
Түнерген түи толқыны,
Түнекти ашып,
Төцкерилип туўды ай,
Көрип турып,
Кец тециздиц толқыўын,
Тарас турды,
Түнниц и.шин сығалай.
Елди-көрип,
Ерди көрип,
Ециреди,
Мөлтилдеген көзден ақты,
Моншақ жас.
Қағазында —
Халықтыц ақ кеўили,
Алпарысқан толқын,
Ацын ала алмас,
Қосық жазды,
Куў далада,
Халық ушын,
Қарап көрип,
Қос Аралдыц қырларын.
Дәрман берип,
Жәзийрага жыр менен*
Сүўрет салды,
Сырдын ашып сырларын.
II
Кеп жыл болды,
Көк Аралдан кеткели,
(Жүз он жылдай,
Уақыт өтти арадан).
Тац да атты,
Орнап Тарас тилеги,
Ильич нуры,
Орын алды Аралдан.
Атыц менен,
Дацқыц қалды Аралда.
Комбинаттыц көксинде тур,
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Күн болып.
Аты шыққан,
А қ сақаллы Аралдық,
Төсинде тур,
Туўысқанлық үн болып.
Қос Аралдық,
Қырларына халық келди,
Жәзийра емес,
Ж ақа жерлер — жайлаўлар,
Шарўалардық,
Кеўлин шадлы көтерди,
Шуўдаларын,
Ш ақ баспаған боталар.
Комбинаттық консервасы,
Күш берер,
Балықшылар,
Туўысқандай тойынды,
Украинанық —
Ҳасыл бийдай—нанына.
Комбинаттық
Ислеп шыққан балығын,
Жеди Бирма,
Индистаинық ерлери.
Көзге түскен,
Е қ кишкентай Аралды
Билди Корей
Уллы дослық ерлери.
Бул алтыншы—Бес жыллықтық планы,
Ғарры Аралды,
Тағы қайта жасартпақ,
Алтын балық,
Қос Аралдық қойнында,
Тағы-тағы
Комбинатлар жасатпақ.
Балықшылар бийлеп,
Беккем күшлерди,
Балық сүзбек,
Күши менен атомнық,
Мық-мық тонна,
Балық алып Аралдан,
Деп айтады:
— Пайы Тарас атамнық.
Миллион-миллион
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Жулдыз жанып Мойнақта,
Жақты етпек,
Әтирапын Аралдық.
Көлдиқ иши,
Қомбинаттан күш алыи,
Суўдан сүйреп,
Алар көбин аўлардьщ.
Жырлап елдиқ,
Туўысқан халық тилегин.
Мине бүгин,
Орынланды сол тилек,
Туўысқанлық дослық,
Бахытлы өмирге,
Ж ер жүзинде,
Бирге соқсыи бул жүрек.
— Тарас келди,
Тарас бизиқ Аралда.
Деп айтамыз:
Пүткил дүнья халқына:
Ат ҳәм даққық,
Халық ишинде өшпейди,
Мойнақ ушын
Күш берип тур Москва!

Москва—Нөкио
ҚАР
Ж алпақ жер,
Ақ мамыққа қушақ ашып,
Қарсы алды, қар кетпеди көкке қашып,
Ж ер қарға қумарлығын билдиргендей,
Жиберди сақыйлықтық нурын шашып.
Сулыў жер сийнесине сәўле салды,
Ақ түйедей аппақ қар шөгип қалды,
Таў төсин, тумлы-тусты аққа бөлеп,
Жырасы тик көтерди аппақ жалды.
Көк жийегн турғаидай жерге тийип,
Ж ер бети ақ жипектен липас кийип,
Жаниан сүйген қыз бенен жигит усар,
Екеўи қушақласты беттен сүйнп.
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Мергёнлер қарды мақтар ҳасылындай,
Қуўаньш услар «алтын» асығындай,
Қар жатты кен даланық қушағында,
Көп ўақыт көриспеген ашығындай.
Бәҳәр жазға, гүз қысқа жанасады,
Сыйырдай ҳәўкелерин жаласады,
Ерке туўған егиздей бүгинги
Жердин бетин жайнатып жарасады.
Аппаҳ қар алтын шашты айналаға,
—Деп шақырып турғандай,—кел далаға,
Қар атып қуўанысып қыз*жигитлер,
Күлисип ойнап кетти кеқ далаға,
Кеқ дала қаидай көркем көзди тартқан,
Көрген сайыи жадырап ыклас артқан,
Жаелығым көз алдымда жайнап кетти,
Қызларға қумар болып қарлар атқан.
ҚАУЕНДЕР

БЕРДИМУРАТОВҚА!

Түнниқ ихни, отыр -жигит ойланып* : .
Көз алдында елеслейди кец д а л а .( . .
Аспанда ай, көкте' жулдыз, жумсақ жел,
Тынық ҳаўа. Тынышлықта айнада,. .
Бул ким өзи, түн ишинде' тебренйп,
Базда отырған гүбирленип ти л 'Қ аты п,
Космонавттай көкти шолып кеўили,
Не қылып отыр келиншектей толғатып,
Бул отырған бизиқ елдиқ житити,
Сүйсинерсеқ сымбатына салсақ ‘ сер,
Өрлеп басып ортақ болған өмирге, '
Жақын жолдас ж ас художник Қаўёндер.
Көз алдында
Сымбаты тур
^Қаййаўытлап
Көз алдында

өткен өмир көринйси,
әжём менен бабамнық.
бүгин бахьгг бўлағы,
жыллЫ жүзи данамнық.
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Қалық тоғай, Әмиў, Арал, Қарата>г,
Елеслейди жатқан Үстирт оянын,
Таланты на Ильич нуры йош берип,

Отыр жигит

өмирлик ис ойланып,
СОҚЫР СОЛДАТҚА

Ассалаўма әлейкүм деп басладым,
Қолынды алып ен биринши сөзимди»
Даўысымнан танып алдыц жан достым,
Қөзин менен көрмесен де жүзимди.
Таныдыц да қушақладық айқара,
Баўыр басқан дослық мийриц елжиреп,
Алп туўған аянышлы кеўилим,
Шыдамады жасты төкти ециреп.
Төккен жасым ақ жүзиқе тамғанда,
Жалынланды жүрегимнен ыссы леп,
Қосық жаздым қарсы алдыцда отырып,
Жәмийетке жәриялап достым деп,
Ана Уатан, туўған халық, ел ушын,
Мәртлик пенен сен айрылдыц көзицнен.
Уллы жецис жайиап келди ел ушын,
Миллион ерге күш қосылып өзицнен.
Улы-қызын бар, жулдызыц бар, бахтын бар,
Ж ас қырандай жетилискен изицде.
Ж ас әўладыц келешекте—өмириц —
Нурлар шашпақ көрмей қалған көзиқе!
МЕН СОЛДАТПАН

Мен солдатпан гүреслерде шыныққан,
Мен солдатпан бәрҳа еки майданда,
Жер жүзине жецис туўын орнатқан,
Мен солдатпан қорған болған миллионға,
Тыным таппай күндиз бенеи кешинде,
Қара түнде қанлы майдан ишинде,
Туўған жердиц жаўын жексен еткеним,
Сақланады тарийхларда, есимде.
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Мен солдатпан, алп туўған анадан,
Жаўызларды қуўып шыққан арадан,
Желбнретип байрақ тиккен Берлинге,
Шийрии жаныи дослар ушын арнаған.
Мен солдатпан тоғызыншы Май куни,
Жаўды жеқип, ж ец и с туўын жайнатқан,
Сәлем Сизге туўысқанлар досларым,
Женис күни жаўынгер дос-солдаттан!
1966-жыл, 9‘Май.

Жумек Орынбаевқа
(60 жасқа толыўына қутлықлаў телеграмма)

Молния —
Нөкис,
Калининниқ көшеси,
Сексен бир жай — Орынбаев Жумекке,
Алпысбай деп атақ алған кешеси,
Жайнай берсин жаслығы тур жүректе,
Алпыс жасьщ-алпыс асыў өмирин—
Ол өзинди бөлеп қойды зийнетке,
Алпысбайға ашқан аппақ өнирин,
Қутлы болсын қыз минезли Зийнепке!
Документиқ жасьщ алпыс болса да,
Ж үзиқ қызыл, қыршылдаған қырық жаста,
Әтирапықа қырық қыз келип толса да,
Деймен көзиқ қарай-қарай тоймас па?
Кеўлиқ көкте; бойларын тик палўандай,
Кетилген жоқ мүсиниқнин мүйеши,
Көзин илгир, йош баслаған қәрўандай,
Өзии болдын халық тойыныц ийеси!
Ақыл-ҳуўшыц гүрес пенен қатайған,
А қ жүзицде дөнген гүлдиқ шоқ түри,
Муғаллимлер атасы деп атайман,
Сол билимнин болдын туцғыш докторы!
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Мыц-мьщ десем шәкиртицнин, шәкирти,
Ҳеш бир адам бул сөзимди етиес лап,
Билимимниц булағыныц бир гилти,
Өзиц болдыц Жумек аға кәмал тап!
Көзлерицде бабаларым тилеги,
Жүзлерицде бир әсирдиц нуры бар,
Халық мүғаллими— елдиц Жумеги,
Миллион жастыц жүрегиниц жыры бар.
«Мектеп кеме — билим тециз»—бул иақыл,
Сол кемеге өзиц болдыц капитан,
Ленин данам өмир берди, берди ақыл,
Қушағыцда Маркс берген Капитал!
Ж умек аға! Алпысбайлар кәрўаныц —
Алдыға тарт! Ж үз елиўге ет пәрўаз,
Ж үз елиўде көр Зийнептиц жәўланын —
Заманымыз сол өмирге болды саз!
Доктор досгым!
Ақсақалым,
Ж ан ағам!
Партиямыз нур жайнатты жүзице!
Жумек аға!
Сен баслаўшы жулдызсац,
Жолмурза да жетсе ырза изиқе.
1967-жыл, ‘2 3-сентяврь,

ГҮЛИСТАН ҚЫЗЫМ
(1975 жылы 31-январь күни 1-февральда
Нарл Маркс атпындағы орта мектептщ оқыў тылары менен болатуғын ушырасыў кешвсине
шақырып келди М ен оларға ырза болыў менен
естелик ушын нэсият қосығын жаздым).

«Өмир мектеп, халық мүғаллим!» деген бар,
Усыған кеўил бөл сен жастан қызым!
Мийнеттен, билимнен паллар жеген бар,
Ақыл-ҳуўшыцды бер сен жастаи қызым!
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Халқынын, қадирин билген ер болар,
Ана—Уатанық туўып өскен жер болар,
Ҳадал инсан болсан орнық төр болар,
Бәрҳама дәрман ал сен достан қызым!
Зейниқ зийрек болсын узақты гөзле,
Узақ жолға кәрўан тартып дос изле,
Доктор болып жеткер қәммени жүзгө,
Сонда шайырларға сен дәстан қызым,
Мүғаллимиқ ата-анақдай меҳрибан,
Сен оннан күш алдық бас ийер жаҳан,
Өзиқди бахытқа бөлеп тур заман,
Масайрайсақ жериқ бағ-бостан қызым!
Қадирин бил нурлы атқан бул тақнық,
Сүйикли перзенти болғыл Уатаннық,
Нәсийҳаты берген шайыр атақнық,
Саў-саламат өскил Гүлистан қызым!
1975-жыл, 31-январь.
ҚУТЛЫ БОЛСЫН ҚЫРЫҚ
ЖЫЛЛЫҚ ТОЙЫҚ КОМСОМОЛ!

Жайнағаи жаслықтық ҳүрмети өзиқ,
Сүйикли Уатаннық хызмети өзиқ,
Дүнья жасларынық досты комсомол,
Данамыз Ильичтиқ перзенти өзиқ!
Пүткил халық бахтынық тилеги өзиқ,
Қелешек турмыстық тиреги өзиқ,
Партиянық салтанаты, солдаты,
Данамыз Ленинниқ әўлады өзиқ.
Гүреслерде жаўдын үнин өширдин,
Пүткил жасқа аштық өмир есигин,
Қутлы болсын қырық жыл тойын комсомол,
Тербетиўши коммунизм бесигин!
Жайнаған жигерлн,
Ерсеқ комсомол!
Ильичтин әўлады,
Сенсеқ комсомол!
157

www.ziyouz.com kutubxonasi

МЕН — комсомол
Қансыраған, қабақ үйген, қара түн,
Аш қасқырдай дүбелей даўыл ышқырған,
Ш ағал шуўлап, шөлистаннан шығып үн,
Әжел сумлық сур жыландай ысқырған.
Таслар ерип, таў-тоғайлар өртенип,
Жылдырымдай жалт-жулт етип жаўды оқ.
Өмир көрки—жазлаў, қыслаў өртелип,
Жалын лаўлап әтирапта қызыл шоқ.
От
От
От
От

ншинде қалды аўыл ҳом қалам,
ишинде—ини ҳәм де қарындас.
ишинде—туўып өскен кен далам
ишинде—дос-туўысқан, жан жолдас.

Кек қайнады. Масаладай жанды көз,
Шалтлық пенен әтирапыма қарадым.
— Қан ушын қан, жан ушын жан! — деген сөз*
Жанлап кетти. Ж арқ-журқ етти қуралым.
От артынан аш қасқырдай апталап,
Келип қалды турған зулым анлыған.
Фашист жаўыз қылышынан қан жалап,
Айқасқанда асқар таўдан атты тан.
Оқлар аттым, қылыш урдым, айқастым,
Катюшалар жылдырымдай жайнады.
Қурал еттим ҳәр бөлегин таў-тастьщ,
Уатан ушын ызалы кек қайнады.
Мен комсомол едим қанлы күнлерде,
Қопарылмас қорған болдым елиме,
Қаилар жаўған, қара думан түнлерде,
Дана Ленин қуўат берди белиме.
Мен комсомол гүреслерде шыныққан,
Қорғадым мен ата-ана баламды.
Шөлистанға бағ орнаттым шыбықтан,
Ушластырдым аўыл менен қаламдьь
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Мен комсомол қаи майданда қайтпаған,
Гүреслерде еқ биринши орында.
Ғамқорым бар, партия бар баслаған,
Мен жасайман коммунизм нурында!
НАУРЫЗ ЖАПАҚОВҚА

Ақылынды асқар шықда ойнатып,
Өмириқе билим, туўын орнатып, с
Доктор болдық қутлықлайман жан иним,
Жүрегимниқ сахнасын жайнатып.
Саған деген
Басланыпты
Жаслықтағы
Дәми кетпес

муҳаббатым озалдан,
туўылған күн азаннан,
бөлип жеген бөкпенниқ,
кеўил деген қазаннан.

Жаслайымнан жүрек қосқан жаршыман,
Күнге күнмеи, қара бултқа қарсымаи,
Өзиқ менен өткеллерден өткеиде,
Қасқырларды қоймай қырған қаршығам.
Бағқа бағман, шөлистанды жайлаған,
Гүлге гүлмен, усы бағдан жай алған,
Досқа жайған дастурханық ишинде,
Жемисиқмен жүрегиқдей жайнаған.
Жетимликтен журттан журтқа көшкеним,
Жүректе жыр, қанлы суўдан кешкеним,
Барлығы да белгили ғой баўырым,
Омар Ҳайям болып шарап ишкеним-..
Күндиз кеўил
кеқ далаға ушқанда,
Кеште қыял қызыл жулдыз қушқанда,
Жастан жүрек, бастан ақыл қосылып,
Дослар менен дәкқи бердик душпанға.
Ғүреслерде әжел келип атты тас,
Шыдам берди,
шытиамастан жалғыз бас,
Кәрўан тартып қатарымды сапасам,
Қөринбеди талай-талай қыршын жас.
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Ерди сүйер, пүткил дүнья әлеми,
Өйткени олар халық сүйиўди қаледи,
Ж ақа дәўир жүрегидде жайнап тур,
Не ойласақ айтқанымыз келеди.
КУРЫЛ ЫСШЫЛАР қ о с ы ғ ы

Тозған дийўал, ширик ағаш, изей жай,
Жүргон болса усы күнге жарамай,
Бульдозерге буздырамыз тегислеп,
Жойбарлаймыз жайдық орнын жадалай.
Курылысшымыз мийнет сүйгиш қаҳарман,
Сулыў етип жақа жайлар саламыз,
Азада жай, өмиримиз абадаи,
Рәҳәт турмыста жасар баламыз!
Кеше
Бүгин
Төрт
Бийик

жатқан қурғақ дала дүздеги,
маржан яқлы жайлар дизбеги,
тәрепи жақты Ильич нурындай,
жайлар көкте жулдыз гөзледи.

Билим берди тәрбиялаи туўған жер,
Шебер уста, архитектор, инженер,
Шөлиетанды қала етемиз қулпыртып,
Курылысшы мийнет сүйгиш батыр ер.
1966-жыа, 5-мар'*'
ҚЫЗ БЕНЕН ХУДОЖНИК
(БёрдаҚ' атындағы сайлықтық ма*реаты
■ ■
ЖОяОасбек Қутлымўратовқа)

„

Кеўил жазьщ ыссы болды орасан,
Қыслардада бәҳәр болып турасақ,
Қырық айырып, қара тасты, ағашты,
Шебер қолдан тынбай шөккиш урасақЖақсылық бар жалт-жулт еткен жүзиқде,
Мейтин тасқа мөлт-мөлт ағар тамшы тер,
— Шаршағанда дем ал, келип жүзим же,
— Жумыры таўдьщ етегинде бизиқ ел.
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Деген қыздын, қуўанышлы мирәти,
Кеўилге унап көркемлетти келбетин.
Ой тербетиў художниктин әдети,
Мраморға ойды қыздын сүўретин.
ТҮЙЕМОЙЫН

Күн астында көкке қарап сүзилип,
Мүлгип жаттық миллион жыллар дизилип,
Әмиўдәрья ҳаллас урып аққанда,
Кетпек болдын түйе мойнын үзилип.
Миллион жыллар мүлгип жаттын шыдадық,
Зар еситип муздай қаттыц шыдадыц,
Хийўа ханы үстиннен қаы қуйғанда,
Суў орнына зәҳәр таттын шыдадын.
Тәбияттын тарпыўына тарылдын,
Сары уўайым сеси болды сарылдын,
Иймекленип Түйемойын атанып,
Зарлы өмирдин зардабынан жарылдын.
Тар заманда талай-талай түр көрдин,
Көрдин талай үнилгенин үркердин,
Талўас етип тилек еткен күн келип,
Түйемойын мине бүгин түргелдин.
Белин буўып күш-қуралын жыйнаған,
Адам келди өмириқди ойлаған,
Гидроузел қурып сениц қойнына,
Ел болмақшы төрт тәрепин жайлағаи,
Қанигелер қыр-ойынды шолыпты,
Әтирапын күш-қуўатқа толыпты,
Қала орнап Қызылқумнын қойиына,
Бул күнлери
жана мәкан болыпты.
Отаў тигип қарақалпақ, өзбекке,
Аз қалып тур барлық исиц питпекке,
Еки-үш жылда қала есиги ашылып,
Әлўан-әлўан жай орнапты Питнекке.
11 — 3460
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Әмиў сүтли сыйыр биз турмыз саўып, ,
Шөллерге суў берер шарқ урып шаўып,
Қарақалпақ, Хорезмниц жерине,
Жарқырап тур бахыт пенен нур жаўып,
Хан заманы қанлар төгип қойынға ,
Мәкан болып жатқан шөлге, қуйынға,
Батырлары бизиқ заманымыздыц,
Жана өмир орнатты Түйемойынға.
Тсиикент, 1974-жыл.
ШЫНАР

Әмиў жағасында Түйемойында,
Әсир гүўасындай турыпсан шынар,
Ана—жерде, Қызыл қумнық қойнында,
Тамырынды тереқ урыпсан шынар.
Қыздай сынқ-сьщқ күлип суўлар ағады,
Жулдызлар сағымы толқындай жайнап,
Жасыл 'гүллер бөлеп еки жағаны,
Қөкте ай көринер көзге жадырап.
Жаздыц жипек жели жүзицди сыйпап,
Желпигендей жслбкретер шашынды,
Қыял кетер қозылардай жамырап,
Тапқан янлы етип жубайласынды.
Шәнли-шәўкет тутқан
яцлы турыпсақ,
Ш ар тәрепке жайып шақаларынды,
Ҳәр күн мкйман келип маза қылыпсан,
Сыйлық етип салқын саяларыцды.
Талай гөззаллардын қуштары болып,
Саяцда сал жигит ышқыда жанғап,
Қушағын муҳаббат қостары болып,
Яки қыршын кеткен, я мийри қанған.
Малын баққан шопан зәнги бабасы,
Таяғын ийт ғайзап дәрт пенен жатқан,
Ғаў-ғаў урыс болып елдин арасы,
Саған қарап задым жаүыз оқ атқан.
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Саянда қыялдын салына минип,
йошқа пәрўаз еткен шайырлар шығар,
Жасьит жапырақлэрын көз тартар дөнип,
Дарақлар патшасы өзинсен шынар.
Неше жүз жыл өмир сүрип өстин сен,
Қан ақцан заманда көндин қыйынға,
Бүгин сәўлатынды сулыў көрдим мен,
Мардыйып турыпсан Түйемойында.
ТҮЙЕЛгОПЫН ЛҚШАМЫ

Талўас етип келсем Түйемойынға,
Жайиап, жарқырап тур миллион шамшырақ,
Ақшамы бөленген зәрбаплы тонға,
Ж ана жайлар бир-биринен жақсырақ.
Жаннан қушағына кирдим шадланып,
Кеўил ашып шарқ урдым шадланып,
Қулпы дөнип мунарланған гүл-ғунша,
Жәўлан урып жастай жүрдим шадланып.
Сулыўдан сулыўдын көп болар парқы,
Түйемойын қурылысы жайылған данқы,
Бас қосып баўырман болып жасаған,
Шөлге мәкан басып туўысқан халқы.
Ақ сарайлы әлўан-әлўан көшеси,
Мийнет сүйгиш-халықларынын пешеси,
Күндиз күн жарқырап сәўлесин шашса,
Түнде нурға бөленеди кешеси!
Салқын сарай көк тиреген пақшаны,
Жарасып тур күннин қуяш шашқаны,
Қызғын қурылыс — мийнет түби рәҳәт,
Жайнап өскен Түйемойын ақшамы.
ДИЛБАР 1У1ЕНЕН АЙЖАМАЛ

Бири өзбек қызы исми Дилбар,
Бири қарақалпақ агы Айжамал.
Екеўине туўған ели мәдаткар,
Еткен ислеринен таўыпты кәмал.
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Әмиўдин бойында айдай ашылып,
Еки гөззал бир-бирине қарасқан,
Ай жүзине күн қуяшы шашылып,
Түйе мойын қурылысына жарасқан.
Булттық баўырына киргендей жулдыз,
Тац шолпаны кетти өз жолын сайлап,
Тац менен таласып турып еки қыз,
Әмиўге көз тикти тағдирин ойлап.
Түйедей гүркиреп толқынлар атып,
Памир таўларынан келдиц зымырап.
Саҳра, дала, шөлистанды оятып,
Ж аца өмир бердиц күндей жадырап.
Қус жолындай Қарақумды қақ жарып,
Арал тецизине тиреди табан.
Таза топырақты қамырдай қарып,
Таў-тасты унтадыц мысалы сабан.
Асаў арғымақтай әсирлер бойы,
Узақ жоллар жүрип тынбастан ҳағлап,
Орта Азияныц қыр менен ойы,
Сениц суўыц менен гүлленди шағлап.
Жәўлан урып жер қыртысын жапырып,
Суўларыцды сүттей етип сапырып,
Тапқан-тупқаныцды Аралға бердин,
Қус-қоян, қырғаўыл, маралға бердин.
Ж аиа өмир: Еки бойын болды ел,
Шалғыи егис болды кешеги дала,
Мийри қанып маўқын басып саҳра-шөл,
Ай далаға орнатылды сай қала. .
Бахыт нуры орнап еки жағаға,
Тақыятастаи қурдық таза тас көпир,
Тас тарнаў орнатып гүллан сағаға,
Тынларға толқынлап суў ақпақ нәўпир.
Халық қутылып суўсызлықтан қыйыннан,
Таў-тасларды жарып қазылды канал,
Гидроузел қурып Түйемойыннан,
Бүгин қурылысшы Дилбар—Айжамал.
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Айжамал, Дилбардық мақсет-мураты,
Хорезм оазисин етпек гүлистан,
Тарийхқа жазылды Түйемойын аты,
Ж ақадан дөремек бир нешше дәстан.
Дәстан қаҳарманы Айж амал—Дилбар,
Ен гөззалы болар жананымыздын»
Әмиў бойларына шашқан гәўҳарлар,
Жайнаған жулдызы заманымыздын.
доктор

қы з

С С С Р Ж о қа р ғн Советиниц депутаты врач
Тилеўбийке Бекниязоваға
Булттан шыққан күндей болып жарқырап ,
Халыққа қуяштай танылдық жастан.
Мәнзил-мәканында өстиқ масайрап,
Сен зийрек қыз болдық ен озал бастан.
Сәрўидей жарасып қадди-қаўметиқ,
Оқыдық билимнин булағын иштиқ,
Ата-ана, халқықа жағып хызметин,
Доктор болдық инсан тағдийрин шештиқ.
Дәртке даўа таўып, дәрилер бердин,
Ерлигинди елиқ сүйген искер қыз,
Қыйынлықты жендин рәҳәт көрдиқ,
Сени жаннан сүйер туўған үлкемиз.
Өмирге саўлықтын шырағын жақтық,
Қолыныз шыпалы, тилде атықыз!
Халық пенев жайнасын бәрҳа бахтыныз,
Сүйикли доктор қыз — депутатымыз!
1976-жыл, Имарт,
ШЫПАКЕР

Өмиримнин дәрманы,
Өзин болдын докторым.
Кеўилимнин әрманы,
Орынланды докторым.
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Бахтыма нур шашқандай,
Үстиндеги ақ халат,
Емледиц қайта ер еттиқ,
Өзин берип күш-қуўаг.
Берген дәри-дәрмағын,
Өмиримиин булағы,
Ден саўлығым дүньяда,
Бахытымнын шырағы!
Сақшы болған өмирге,
Қадирли доктор азамат, .
Сени сүйер жүректен,
Дүньядағы адамзат.
1977-жыл,
ДОКЮ Р

ҚЫЗҒА

Қапелимде қатты аўырдым досларым,
Қосық жазып отыр едим биймәлел,
Жаннан аяп жылап отыр қостарым,
—Сойқан салып кетпегей деп сум әжел!...
Кеўил жабық, көз аша алмай жатырман,
Зайыбымиын бетке тамып көз жасы,
Шолпан еди бүгиғ танды атырған,
Узақ түнде болып илчам жолдасы.
Таннын атқан қуяшына қосыла,
Алып кетти больницаға тез жәрдем,
Қыйналдым ғой қара терге қысыла,
Албырақлап ацсат болмай алыў дем.
Ессиз жаттым, екинши күн азанда,
Сығалады терезеден шоқ жулдыз,
Сәске ўақта маза қосып мазама,
Дзри менен дәрман берди доктор қыз.
Ен қымбатлы, ен биринши байлығым,
Саўлық екен биле билсен адамзат.
Халқыма, өзиме керек саўлығым,
Саўлықта екен ақыл-ҳуўшын, күш-ғайрат.
166
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Мық-мын, алғыс дәрман бердиқ доктор қыз,
Саў бол! Саған шийрин жаным садаға,
Бул жаҳанда сендей сулыў жоқдур қыз,
■ Сондай болып кирдиқ салты-санама.
— Ким боласақ! Қимниқ қызы едиқ сен?
Қысқа ғана өмириқди баянла.
Қуштарланып егер қосық жазсам мен,
Өмириқе бир естелик болар ма?!!
— Әкем деди... қайғырды да, қамығып,
Жеқис пенен келип еди елине,
Зар жыладық, бизлер қалдық жабығып...
О жан әкем өлди туўған жеринде.
Көп узамай мәқги көзин жумды да,
Анам
байғус.... кетти әкем изинен,
Тағдкйр мени журдай жетим қылды да,
Сел-сел етип ж ас ағызды көзимнен.
Қара көзим! Қадирдан қыз — докторым!
Бул дүньяда өлмей адам қала ма?
Түнге емес, тақ нурына тақ турьщ,
Қосылайын қуўаныш пенен қайғықа!
Менде жетим едим, жетилдим сендей,
Сени доктор, мени шайыр дейди ел,
Сен бир өмир ба?ы — ашылған гүлдей,
Екеўимизди ержеттирген туўған жер.
Қадирли қыз қосылыпсақ халқықа,
Өзиқ күн бол, өзим үлкеқ болайын,
Қосық лекен даққлар қосып дадқықа,
Әкешшн ориына әкеқ болайын!
1977-ж ы а ,

ҲӘММЕ УАҚЫТ ҲАҚЛЫҚ

21-апрвлЬш

БОЛСЫН ЖОЛДАСЫҚ

(Саўда — кооператив техникумын пшпкериўши
қызларға)
Саўда хызметинде ислерлик қызсан,
Саўда деп саўдаға түспесин басық,
Көпшилик көзине түскеи жулдызсақ,
Қырық мық қыялдасақ, алдамшы жасын...
167
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Алдамшы дегеннин мәнисин сора,
Ай жүзин ашылған айнаға қара,
Жилўа-назлар менен жүз мын долана,
Көзлерин қап-қара қыйылған қасын.
Көзлерин көргениин жүрегин жаққан,
Ҳәр қарасын өткир жанған шырақтан,
Шадлы кеўиллисен, екенсен шаққан,
Тап өзине усас екен қурдасын!
Еккиниз қосылған Саҳибжамалсыз,
Жүзлерге жарасқан бир қоса қалсыз,
Сизди көрген жигит қалар ҳамалсыз,
Тенли-тенин менен жүрип сыйласын.
Ашық болған бир-бирине
Көз қараслар бир-бирине
Сизлерди көргеинин көзи
Опасыз муҳаббат кеўлин

қарасар,
жарасар,
қамасар,
бурмасын.

Саўда хызметинде ислерлик қызсан,
Көпшилик көзине түсер жулдызсан,
Биреўлерге жазсан, биреўге қыссан,
Ҳәмме ўақыт ҳақлық болсын жолдасық,
НӘСИЙҲАТ

Бабалардан бизге қалған ўәсият,
Бизден әўладларға болсын нәсийҳат.
Бир ғарры шайыр деп сезип өзимди,
Уллы нәсият деп тьщлан сөзимди.
Барлығын турмыста еситтим, көрдим,
Сизлерге естелик жазып үлгердим.
Мәртликти үйренип ен озал бастан,
Турмыстын маржанын сүзип ал жастан!
Бул дүнья кен, көзин жетпес ушына,
Қушақлайман деп барлығын қысынба!
Қанаат ет, халқын менен бирге бол,
Бирге болсан саған ашық айдын жол!
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Пайдалы жерин ал, зыянын тасла,
Ақылы даналықта өмирди басла!
Анық билсец төрт мәўсимнин келисин,
Түсинерсен өмириннин желисин.
Өмир деген жанып турған қызыл шоқ,
Бир сөнген соқ еки ирет өмир жоқ.
Ақыл менен сыйлай билген өз басын,
Жарым жолда қалдырмайды жолдасын,
Айға кесек атпа, төбеқе түсер,
Тас түскен жер я ойылар, я исер!
Баз биреўлер сықмар, дүньяға жақын,
Ҳәттеки жеп кетер сағыйра ҳақын,
Базбиреўлер жалғыз басын биледи,
Бирақ жалғызлықтан азап көреди.
Базбиреўлер алдар бәрҳа адамды,
Ақыры арқалар қайғы ҳәм ғамды.
Ҳийле менен жесен достықнын асын,
Ақыры қор болып жоғалар басық.
Билимди ийеле зор болғық, келсе,
Ҳадал мийнеттен қаш қор болғық келсе.
Пахта ексеқ пискенше ет ҳәрекет,
Ҳадал ҳәрекетте бәрҳа берекет.
Жер жақсысын бөлер болсақ салыға,
Тракторды таярлап ал жанықа.
Ҳәмме ўақ қай иске етсеқ де машқы,
Сени жаздырмайды сол истин ышқы!
«Дос басықа, душпан аяққа қарар»,
Аяқ кийимине болғыл ықырар.
Достыннық ҳәр күни үйин көрип кет>
Ата-анасына сәлем берип кет!
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Ул-қызьща ҳәр ўақ урыссақ бийорын,
Үзгендей боларсақ жүректиқ тарын.
Ойланып сөйлесен. қызбайды қанық,
Қызсақ ҳәр ўақ қапа болады жанық.
Мийнет етсеқ дем алдағы жатып иш,
Ж арма ишсеқ асқатығын қатып иш.
Улықды зорлама сүйгенин алсын,
Қызық теқин таўып қоса ағарсын.
Жем жемеген сыйырда сүт аз болар,
Тәрбиясыз қыз көтере наз болар.
Әдеп өзиқ әдеп-икрамлы бол,
Сол әдетин әўладықа ашар жол.
Табан тозар, несийеге зат берсеқ,
Батпаққа батарсан суйыққа ерсеқ.
Егер алдаўшынық сөзине көнсеқ,
Суўда қалқып жүрген сен де бир сеқсеқ!
Тереқ бе, сайыз ба көрмей шешинбе,
Сырлас емес адамларға шешилме.
«Мал шақынан, адам тилден» деген бар,
Ақлап сөйле ҳәр сөзге бер итибар.
Қоқсықды ойласақ шығады атық,
Сени жақсы көрер ҳәтте жек-жатық.
Жапты қазсақ суўдан мийриқ қанады,
Мақлай териқ күйсе ишиқ жаиады.
Ҳеш гүнасыз сөз еситсеқ достықнан,
Дүиьядағы ашшы зәҳәрден жаман.
Егер тықлар болсақ шуғылдык сөзин,
Қара перде менен қапланар жүзиқ.
Биреўди бир-еўге душпан еткениқ,
Өкиииш пенен өз баеына жеткениқ.
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Ж аш мпаздьщ жүрегинде мәргия,
Иси питсе көздзн болар зым-зыя,
Торақғылды тынбай тессе тоқылдақ,
Урысқанлар мыйды тесер тоққылдап.
Дүнья-малға толсады қушағық,
Ҳешбир заялама наннық усағын.
Ақыллы ис етип бәрқулла сақ бол,
Досқа дәрман берип жақты шырақ бол!
Босқа жүрме, минутты көзиқе илмей,
Өмирдиқ өткенин қаларсақ билмей.
Китап оқыў болсын бәрҳа әдетиқ,
Сонда дүзиў болар тутқан нийетиқ.
Китапты оқысақ айтылар бәри,
Барлығы да сениқ өмириқе дәри.
Билим менен ай, күн, жулдыз қушасақ,
Адамды сүй егер адам усасан.
Менменликтиқ туўын қолықа тутпа,
Достық кирттай жақсылығын умытпа,
Шағаўық шаянды өлтирмей кетпе,
Егер тири қалса дақ салар бетке.
Ҳийлекер суўпыдай киймегил сәлле,
Достық ашыўланса бергил тәселле.
Ҳәр заман беккемле дослықтық күшин,
Дослық тирек болар өмириқ ушын.
Дослық тар жоллардан сени өткерер,
Мурат-мақсетиқе сөзсиз жеткерер.
Базда бир сөз бенен тағдир шешилер,
Жалған сөзге ерсеқ мойнық кесилер.
Ж аста жетим қалсақ жетерсеқ аман,
Қартайғанда жетим қалыў дым жаман.
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Есаплы бол өмириқди қор етпе,
Қарньщ бир тойғанға мардыйып кетпе.
Жасывда тойдырса нан менен палға,
Ҳәмелдар болғанда умытын қалма.
Билмейди дегенлер өзимнен басқа,
Ақырында жолығады ипласқа.
Нақыл бар: «тақланған тазға гез болар»,
Мәҳәлинде үйленбеген сөз болар.
Мийри қанар мийнет пенен суў ишкен,
Адам емес өтирик сөйлеп уў ишкен.
Ул-қыз жақсы болса төбеқ көк тирер,
Ж амаи болса өзине сөз тийгизер.
Ҳадал териқ жуўар жерде шорықды ,
Перзент жаман болса қуртар сорықды.
Егер ата-ананы етсеқиз қапа,
Қылған қүрметлериқ зая кетпес ҳеш.
Егер-ананы етсеқиз қапа,
Күни ертен өзиқ де шегерсеқ жапа.
Алтындай басықды тыйынға сатпа,
Мәртебем
бәлент деп шалқайып жатпа,
Дәўлетин қайтқанда жалқаўлық басар,
Уақытша қол берген досларын қашар.
Шығар малға себеп болса ийеси,
Ж аман болар наннық тутса кийеси.
Алманық шақасын сындыра гөрме,
Жемиси көп болар жарасар жерге.
Нәлше ексеқ тәрбиясын умытпа,
Бағман емеслердин сөзлерин тутпа.
Қадири артқан яқлы пискенде, ерик,
Даналардын ақылы болар теберик.
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Аўырыў астан деген елде нақыл бар,
Аўырсац тез врачларға жақын бар.
Аўырсан мысалы солыған гүлсен,
Врачқа емлетсец тағы гүллерсец.
Аўырдым деп жатпа қайғырып ҳарып,
Врачларға емлен тезирек барып,
Жуўын, шомыл, ҳәр күн сайын таза жүр,
Денени шынықтыр, узақ өмир сүр.
Егерде қашпасац аўыр мийнеттен,
Ҳәмме ўақ аўлақсац жаман нийеттен.
Жасыцнан билмесец қадирин нанныц,
Ертен душпанысац бул шийрин жанныц.
Туталмасац қолыц созба жулдызға,
Сулыўлық жарасар ақыллы қызға.
Басқаларды көрип өзициен пәс деп,
Ийтице талатпа көз қысып бәс деп,
Көтере алмай қалсац өмир тасларын,
Жәрдемлесип көтерисер досларыц.
Ел-журтыца болғыц келсе мийирман,
Жигерицди жумсап жасыннан ойлан.
Сөйлер сөзлерицниц алды-артын бил,
Ец әўеле дос-душпанныц парқын бил.
Алма пис, аўзыма түс десец болмас,
Өмирди жаздырма мысалы алмас.
Билмегенге үйрет, билгеннен үйрен,
Жақсыдан айрылма, жаманнан жийрен.
Бузсац ел дәстүрин, елдиц қадесин,
Бузғанға барабар бүлбил қапесин.
ГТердеси сөйлетсе дуўтардыц тарын,
Жүрек қозғар сүйген ярдыц қумарьпт.
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Жигит йошлы болса
туралмас жалғыз,
Дәртлерине даўа болар гөззал қыз. ,
Көзинниқ шырпысын жүрекке тийгиз,
Сонда муҳаббатыц өшпейди ҳәргиз.
Халық пенен уш, қос қанатын қайрылмас,
Ҳеш ўақытта опалы дос айрылмас.
Сейиссиз арғымақ шабалмас узақ,
Бийпәрўалық деген мойынға дузақ.
Талабын келиспес ғалмағал болса,
Жолық өнбес кеме орнына сал болса.
«Жолға шықсан жолдасыцды сайлап шық»,
Үй-ишинди, алды-артынды ойлап шық! э
Мәрт емессек жаўды жексен етпесен,
Ер емессен мақсетине жетпесен.
Туўған жерден тапқанынды аяма,
Туўған елден ҳеш жанынды аяма.
Жермен сыйыр бермес, баспағын берер,
Палаўын өзи жер, қаспағын берер.
Дүньяда ҳеш зат жоқ уллы анадай,
Ж үз жасай бер ана дейсен баладай.
Қалай шығар един ана болмаса.
Қалай жасар един пана болмаса.
Уўыз сүтти тойып емген баланын,
Бел мәдәри, көрер көзи ананын.
Көргенсиз үйине басып киреди,
Аўзынан ақ көбик шашьш киреди.
Мешкейдин тек қарны болар билгени,
Әжайып көринер жалған күлгени.
Басқа пайдасы жоқ атақтан сақлан,
Дөҳмет бәлесиндей шатақтан сақлан.
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Өз исице өзин, болмасад пысық,
Сенде бир кун-түни уйықлаған пышық.
Жақсы болсан, айдай болар жамальщ,
Ж аман болсан сеннен безер жананын.
Алыс-берис еки адамнан болады,
Бермей ала берсен кеўил қалады.
Пейли тардын
күнде
үйи шаўқымлы,
Ҳәтте суў ишнўге бермес сарқумды.
АҚЛЫҒЫМНЫҚ АТЫ — АСҚАР

Бахты бәлент болсын деп,
Атын қойған Асқарым!
Кәмалына келсин деп,
Куўанаман досларым!
Балам-балам, палдайды,
Қатарынан қалмайды*
Қара көзи ойнақшып,
Апыл-тапыл жүреди,
Ата-анасын көргенде,
Шәўкилдейди жүреги.
Балам-балам палдайды,
Сәўле шашқан айдайды.
Өмиримнин езеги,
Баўырымда перзентим,
Бахытлы бостан өз ели,
Азамат етиў нийетим!
Балам-балам палдайды,
Азамат елин қорғайды.
ҚАРЛЫҒАШ

Колдан соққан қутыма,
Уялайды қарлығаш,
Барқ урғанда бәҳәрим,
Балалайды қарлығаш-

www.ziyouz.com kutubxonasi

Саз бергевде сәҳәрим,
Ушып кетер қарлығаш.
Палапанын жубатып,
Кушып кетер қарлығаш.
Қыябаннан жем излеп,
Жутып келер қарлығаш,
Шыбын менен ширке'йди,
Тутып келер қарлығаш.
Тәрбиялап тойдырар,
Палапанын қарлығаш.
Адамдай жақсы көреди,
Балажанын қарлығаш.
Аспан ашық, жер жайлы,
Өрби де өс, қарлығаш,
Өмириқ болсын қолайлы,
Адамға дос қарлығаш1958-жыл
ШӨЖЕЛ ЕР

Курық басып таўығым,
Өнбес шөже шығарды,
Гүлайым менен Палзада,
Дән шашады, қарайды.
Бир таўықтан онбеси,
Дөреди, өсти, көбяйди,
Шүйкилдести шөжелер,
Көзиқди алғық келмейди
Сары мамық жамылып,
Жүргендей шеже көринер
Машқы етип улы-қызым,
Шөжени бағып көриқлер!
Шүйкилдеген шөжениқ,
Тинткени қаўық болады,
Ш өже өсип жетилип,
Үлкен таўық болады176
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оян
Қайшы қулақ қояным,
Тикирейип турасақ,
Нелер жейсеқ, не керек,
Мен беремен сорасақ.
Еки ерниқ жыбырлап,
Муртық турар дирилдеп,
Ийтти көрсеқ қашасақ,
Тоқған яқлы зирилдеп.
Жаўық қасқыр, и'йт болса,
Барлығын да қуўаман.
Кетекке кир, жайлы жай,
Усыманда туўасақ.
Қорықпа, өс, өркенле,
Қайшы қулақ қояным.
Тыныш жатып жасай бер,
Алдықа жем қояйын.
БОТАЛАҚ

Бота-бота боталақ,
Жантақты же путарлап,
Жетилисип кеткен соқ,
Атық болар ақ тайлақ.
Ақ тайлаққа алшыйып,
Өркешиқе минеменЖ ел маядай жуўырып,
Кеқ даланы көремен.
Бота-бота боталақ,
Дүзде қалма соналап,
Жуўсан жеде жемге той,
Шөллесеқ бар көк булақ.
УРЫСҚАҚ ҚОРАЗ

Еки
қораз урысты,
Кекиллери қызыл қан.
Бирин-бири жулысты,
Аялмады шийрин жан.
177
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Ж ан таласып жәниўар,
Бирин-бири тебеди,
Тепкиринде қарыў бар,
Тийсе қанын төгедиЖенбей ҳешбир қоймайды,
Намыс деген заты бар.
Урысыўға тоймайды,
Қораз деген аты бар.
1974“Жьии

УЙЫҚЛАМАЙ ТүНЛЕР
Өткен ўақта көзден аққан жасларым,
Бүгин болды бахыт бағында гүллер.
Дәрман берип дүньядағы досларым,
Бағларымда сайрар шайда бүлбиллер.
Кеше шопан болсам бүгин шайырман,
Елим ушын тилден шашылар дүрлер.
Жүрек сөзим талай нама қайырған,
Көзимнен нур төктим уйықламай түнлер.
ҚУЛАШЫМ

Күн шапағы көк бултқа шашырап,
Көзди тартар көркем, қып-қызыл оттай,
Ақ отаўға орнатқандай шацарақ,
Дөцгеленип кетти домалақ топтай.
Сары сағым атлас яқлы созылып,
Жапқандай көринер жердиқ жийегин,
Күн батады, тақ атады сызылып,
Куўат берип қозғап өмир жүрегин*
Шолпан жулдыз тақ нурына шомылып,
Көз қысты да кетти бахыт бағына.
Инсан ушын мийнет сазы шалынып,
Күн батады, тақ атады тағыда.
Күн батады, тақ атады тағы да,
Жайнай берер жақты нурлы қуяшым,
Барлық нәрсе жарасар өз ўағында,
Жер жүзине жетер созсам қуламыш!
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Ж ҮРЕК Ж Ы РЛАРЫ

ЖЕТПИС ЖАСТЫҚ ЖЕЛИСИ

Жетпис сапар жазды көрген жигитпен,
Он еки мүшемниқ кемис жери жоқ,
Мен өсип, өниппен жалғыз жигиттен,
Бахытлы өмиримнин жеқислери көп.
Ҳешким инанбаўы мүмкин бул сөзге,
— Жигит' бола ма екен жетпис лсасында,
Жапырағым сарғайып кириппен гүзге,
Асқар таўдай ақ қар жатыр басымда.
Қамшынын тынындай бетте әжимим,
Қасыма да қыраў түсе баслады.
Ҳәўесликти гөзлер кеўил ҳүжимим,
Мисе тутпай өттим қалын қысларды.
Бетлеримде әжим, басымда ақ шаш,
Бирақ кемиген жоқ қарыў-ғайратым,
Нураний көзлерим, жүзимде қуяш,
Инсаннан туўылдым ҳасылдур затым.
Жзслар менен жүрек қосып масайрап,
Қыз-жаўанлар менен айтаман қосық,
Бағларға шайдаман бүлбилдей сайрап,
Ш арқ урып шағлайман шадланып йошып.
Жетпис деген отызы кем бир әсир,
Демек ярым әсир болыппан солдат,
Елиў жыл өмирге еткен сон тәсийр,
Туўысқан халқыма болдым қол-қанат.
Не бир қыслар келди жүректи жарып5
Тислеп аламан деп қулақ-мурынды.
Ҳалласлап, ҳаплығып қалмадым ҳарып,
Аман шықтым қысқа бермей орынды.
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Не бир гүзлер болды жаўын-шашынлы,
Туншықтырмақ болып топан суўына.
Ҳөллегени болмаса қурғақ шашымды,
Өширте алмады думан пуўына.
Не бир бәҳәр келди жадырап-жайнап,
Жер қушағын қуяш пенен толтырды.
Дийқан бабам зүрәәтке жол баслап,
Ҳәр күни мийнетке тақ менен турды.
Сол мийнетти сүйгенлердиқ биримен,
Мийнеткешпен, пидәкермен таймаған.
Уллы бағдық өскен жалғыз гүлинен,
Мине бүгин адам болдым нәмнаған.
Адам болдым — адам ушын туўған соқ,
Адамларда мениқ жыллы жүрегим,
Адам болып белди беккем буўған' соқ,
Ығбалымнан орынланды тилегим.
Ҳасыл жанман мен инсаннан дөрелген,
Ҳадал болып өсип-өнген жигитпен,
Әй, Жолмурза беккемлести керегеқ,
Мақтана бер, денсаўлықта жигитсеқ!
1979-жыл, ииюль.
ӨМИР ӨТКЕЛЛ ЕРИНЕН

Ж ыллар...!
Жыллар өтти жулдыздай ағып,
Мәнзилден-мәнзилге көширип өмир ,
Жыллар...!
Жиллар келди жақты нур жағып,
Кәрўанларға жүклер артып мық да бир.
Күнлер күлимсиреп,
Айлар ашылып,
Бултлар баўырын бөлгендей болды.
Қақаман суўықлы қыслар басылып,
Бәҳәр кирип қуяш күлгендей болдьг.
Жетпис бәҳәринде,
Жетпис жаздын да,
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Қайғы-қуўанышын өткердим бастан.
Жыллар жылнамасын тынбай жаздым да,
Дәўир дүбиринен дөреттим дәстан.
Узақ жоллар жүрдим жақсылар менен,
Бахыт бағларына киргендей болып.
Ушырасып нешше бақсылар менен,
Шады-қуррам болдым дүньяны шолып.
Ушырастым гейде наданлар менен,
Тосқынлықтан тынды талай толқыилар,
Жолларым бөгелди гүманлар менен,
Дедим досларыма қолдан тартықлар!
Бузылажақ болды қурған қосларым,
Надаилар гүўилдеп ҳарам шыбындай,
Сол ўақта қол ушын берген досларым
Болды еки көзим қарашығындай.
Не көрмейди дейсиз адамныц басы,
Нелерге жолықпас жол жүрген кәрўан,
Х ақ тилекдур екен өмир жолдасы,
Досларым жыйналды бир нешше әлўан.
Ж ас едим жүректи жарғандай болды,
Көрип басмашынын қан ишкенлерин,
Көрдим — жаслық жүрегиме кек толды,
Ерлер етик пенен суў кешкенлерин.
Мацлайымнан сыйпап уллы партиям,
Интернаттыц бесигине бөлендим,
Ана — Уатан болды ғамқорым-панам,
Шайыр болдым адамларға тецелдим.
Шайырлықта маған ацсат түспеди ,
Ж үги аўыр болды, зилдей жүк екен,
Дослар дәрман берди, душпан тиследи,
Таўы бийик, жыралары тик екен.
Елиў жылдан артық жүрдим өрмелеп,
Сондадағы шыға алмадым шыцына.
Бирақ бос қалмадым қолды сермедим,
Шайырлықтын жеттим ҳақлық шынына.
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— Баба шайыр!
— Ата шайыр!
деп сыйлар,
Ул-қызларым, ақлық пенен шаўлығым,
Еле елге берер молдан сыйым бар,
Тилеймен халқымнын аман-саўлығын.
Кеўлин. сақый, қолыд жазық — сен мырза,
Секи қартайтпайды уллы дәўириц!
Ж ас жигиттей шаққансақ ғой Жолмурза,
Жер гүнирентер дослар менен дүбириқ!
1979-жыл.

4-август, Шымбай.

ө м и р өрн еги

Ақыл ийне,
Ойым сабақ болды да,
Нағыслады өмиримнин ермегин,
Ақ қағазға бар әрманым толды да,
Кесте етти ақыл-ҳуўыштын өрнегин.
Қаиат-қуйрық берип мени ушырған,
Ҳақ тилекли ҳадал ықлас елдеги.
Болсадағы талай даўыл ысқырған,
Иркип қалды уллы үмиттин ернеги.
Шереги кем бир әснрди жасадым.
Халық қолласты қыйын болса жүрмегим.
Елиў жылдан артық паллар асадым,
Тағы молдан болған елге бермегим.
Журдай болып жетим қалып жасымнан,
Кешеги қул едим байдық ермеги.
Ленин сыйпап манлайымнан, басымнан,
Бүгин шайырыман елдин төрдеги.
Партияньщ ағзасыман — шайырман,
Компартиям жер жүзиниц тиреги.
Бил Ж°лмурза солдаттан жоқ айьтрмац,
Усы маған уллы бахыт, кереги!
Шымбай 1979-жыл, 12 август.
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ЖАС ДИРЕКТОРҒА

Бәҳәрде бултлы болып атар тац,
Сәнин кетирсе де сулыў даланнын.
Быйыл пахтац жақсы екен 11олатжан,
Саған тәсири тийген дийқан бабаннық.
Жасыл жапырақлар жамылған атыз,
Мақлайдан төгилген терлер дүрдана.
Трактор айдаған жигит пенен қыз,
Арысландай ерлерин бар мәрдана.
«Октябрьдиқ қырық жыллығы» совхозында
мәртлер ,бар,
Быйыл данқ келтирер ҳадал мийнеттен.
Ж ас директор орынланып әрманлар,
Арта бергей деймиз ығбал-дәўлетин!
1979-жыл. 8-август, Шымбай.
НЕГЕ УИҚЫМ КЕЛМЕЙДИ

Ж ас емеспен, жақынладым жетписке,
Ойланамаи түиде уйқым келмейди.
—Түс! — дейди жүрегим жорға, желиске,
Кеўлимде ой маған уйқы бермейди.
Қыялымды байлап қанлы қара түн,
Есленер саўашта шабылған шалғай.
Қайғы дәртлер менен ыныранысқан үн,
Шанқай түсте шожып, шуўлаған Шымбай.,,
Тода-тода көшти бирден қара булт,
Өз орнына түсти адамлар аны.
Уллы Октябрьден нурлар етип жылт,
Сәўлеленип атты Шымбайдын таны1
Усы тан ойымда, усы тан менин, —
Мазалы уйқымды басып алып тур.
Суўымастан бурын барлық беденим,
Усы танды тек жазыўым қалып тур.
Ж ас емессен жақынладын жетписке,
Ҳарам уйқыларға болмағыл ҳәўес.
Қартайғанда жет Жолмурза жениске,
Уйқы менен қатты гүрес дәсме-дәс.
Шымбай, 2-август; 1979-жыл.
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ӨМИР БОСҚА ӨТПЕИДИ

Мен жатырман совхоздыц гүл бағында,
Алмурт, анар, алма, жүзим айланам,
Бүлбил сайрар ҳәркүн тақнын шағында,
Бүлбиллерге жас жигиттей шайдаман.
Ж ас бүлбиллер мени тақнан оятар,
Сулыў сеси жүрегиме жағымлы.
Мен бүлбилге илҳам қоссам тақ атар,
Қуяш шығар тақ атқанда сағымлы.
Бағдан шығып аралайман пахтаны,
йош Жолмурза сени бүлбил мақтады,
Бүлбил сеси қулағымнан кетпейди,
Қосықлар жаз өмириқ босқа өтпейди.
ҚОС ТЕРЕҚ

Мен турыппан Қегейлиниқ бойында,
Кеўил пәрўаз етип шоласып қыял,
Елеследи бир қара
көз ойыма,
Айдай жүзли арыў еди Айжамал.
Жаслық дәўир қандай жақсы таптырмас,
Хош кеўилли еди сонда қос терек,
Түи ишинде жулдыз болып еки ж ас,
Қуўаныштан урған еди қос жүрек.
Көз жибердим уша басы теректиқ,
Мениқ шашым яқлы кеткен ағарып,
Сонда соққан дүрсилдиси жүректиқ,
Қулағымда жақғырады жасарып...!
Қуўарса да бирли-ярым шақасы,
Тамырынан нартлар шығып киятыр,
Ҳеш кемимес ғаррылықтық баҳасы,
Биреў қалса, биреў жетип баратыр!
Шымбай, 1979-жыл, 6-август.
ШЫПА БЕРЕР ЖАНЫҚА

Мында бир кеёел бар, саўлығын биреў,
Саўлығынды таза сақла адамзат,
Сениқ сол саўлығын өмирге гиреў,
Саўлығьща өзиқе, халқына қуўат!
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Сениц
ден саўлығыц, терец байлығыц,
Сен саў болсац бул дүньяныц гүлисец,
Саўлық барда, қулы емессец қайғыныц,
Бахытлы өмирдиц жақты күнисец.
Деген нақыл аўырыўдыц алдын ал»
Әжел ништер салмас бурын жаныца,
— Турмыс дузын татар болсац, қулақ сал,
Тек врачлар шыпа берер жаныца!
1979-ж ы а .

БАР МЕНИҚ

Мен инсаннан туўылғанман,
Әдеп ықрарым бар мениц.
Таза суўға жуўымғанман,
Кеўил қарарым бар мениц.
Туўылғанман адам ушын,
Адам туўған анам ушын,
Ана —• Уатан панам ушын,
Меҳри мәдарым бар мениц.
•

Шыққан жерим қарақалпақ,
Кеўилим пәк, жүрегим ҳақ,
Пүткил инсан маған ортақ,
Дослық қумарым бар мениц.
Мени адам еткен еллер,
Өсип-ойнап өскен жерлер,
Баба шайыр деп қастерлер,
Досты-ярларым бар мениц.
Гүл ашылған айдай жүзли»
Қыйқаш қаслы, қара көзли,
Зейни илгир ҳәм бир сөзли,
Интизарларым бар мениц.
Мақсет-муратына жеткен,
Өмир гүресинен өткен,
Халықларына хызмет еткен,
Ул ҳәм қызларым бар мениц.
185

www.ziyouz.com kutubxonasi

Өмир, өсер, өрлер, қайнар,
Саў болсын пүткил инсанлар,
Мәқги шырақ болып жанар,
Нур жулдызларым бар мениқ,
Ленин мәдарым бар мениқ!
ЕЛИҚ МЕНЕН БОЛҒЫЛ ТЕҚ

Дүнья кеқ деп жыйнай берме дүньяны,
Артық дүнья мәлел берер басықа.
Аш көзлердиқ журтта қалған жыйғаны,
Дүньяқор деп адам келмес қасықа.
Дүньяны дүньяға жумсап өте бер,
Сақый қолларықнан айлансын дослар.
Жақыи емес узақ жолға жетегөр,
Ж аз деп жата берме артында қыс бар.
Ҳәриәрсеииқ ғамы болсын жайында,
Асып-таспа, мардамсыма, мақтанба,
Ҳақы тийер мийнет қылған пайықа,
Гөрқаў болып түсип қалма қақпанғаАдам болсақ адамлардан аяма,
Алыс-берис деген уллы мәртебен,
Мық кәрўан жайғассын сениқ саяқа,
Сен ер болсақ елиқ менен болғыл теқ.
Елден артық неқ бар сениқ дүньяда,
Сүйеннш-қорғанық сениқ ел болар.
Ақыл-хуўшық, өмириқди аяма,
Ана журтық туўып өскен жер болар.
Жалғыз өзиқ дүнья қуўьш нетесеқ,
Ел менен теқ болып жүрсеқ бул бахыт.
Дүнья ушын басты қурбан етсеқ сен,
Жалғьтз басық қор болады ҳәр ўақыт.
БОЛАР

Биреў айды қушар, биреў қушар күн,
Биреў жақты сүйсе, биреў сүйер түн,
Биреў ықылдамас, биреў сүймес үн,
Ҳәрким тили меиен қус алар болар.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Барлық нәрсе ақыл-ҳуўышқа көнеди,
Ҳәр нәрсе ўағында өсип-өнеди,
Жерлер мәҳәлинде қулпы дөнеди,
Бәҳәр, жаз, гүз орнын қыс алар болар.
Бул кеўил гиршиктей өмирдин айы,
Онын ҳасыллығы жүректе жайы,
Бир атым насыбайдай базда жағдайы,
Жайылған бул кеўил қысылар болар.
Адам болсан қалып қоймай тасада,
Мьщ жылға ат қалдыр> жүз жыл жаса да,
Таў менен таў ҳасла қосылмаса да,
Адам менен адам қосылар болар.
Алдына баслайды батыр палўанын,
Мәнзилине жетсе тартқан кәрўанын,
Орынланса бул дүньяда әрманын,
Адамнын тилеги усылар болар!
1979-жыл.
ЬИЗИН. ҒАРРЫ

(.Ҳэзил )
Бизин ғарры быйыл жетпис жасында,
Жалт-жулт етер аппақ шашы басында,
Кеўли ашық, өзи зийрек — шадыман,
Кемпирлерге қағып қояр қасын да.
Бизиц ғарры қошадәсли хош ҳаўаз,
Өзи уста, өзи шебер, өнерпаз,
Қосық айтса сүйемен деп зарлайды,
Лязги ойнап музыкаға болып саз.
Бизин. ғарры тынбай мийнет етеди,
Мкйнет етип әрманына жетеди,
Бизин. ғарры киши пейил баладай,
Ж аслар менен топ та ойнап кетеди.
Бәрҳа шадлы, ҳеш жүрмейди түцилиг
Нашар көрсе турып қалар үцилип,
Егерде ол қүлеғойса наз бенен,
Ерип кетер еки жецин түринип.
187
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Ири туўрар сөзинин жоқ майдасы,
Ойлағаны дос-яраннын пайдасы,
Ерлик етип ел гезеди тынбастан,
Бизин ғарры бир кемпирдин шайдасы!
1979- ж ы л ,

феераль.

ДӘУРАН

Мәнзиллер, мәнзиллер, баба мәнзиллер,
Миллион жыллап тынбай көширген кәрўан,
Ҳәрбир елли жылда жанартып излер,
Ж ана жыл намасын дөретер дәўран.
Сол дәўран сеники ҳақыйқый сөзлер,
Көздин қарашығы етип қорғағыл палўан.
Дәўир ийесимиз Сиз бенен бизлер,
Дөретип жасаўға урайық жәўлан!
Шьиибай, 1979-жыл, 2-август.
ЖАСЛАРҒА

Заманыма ырзаман мен» өнер өнди өмирден,
Мен жасларды оқып болып, ҳәр қыялға дөнемен,
Алшы турар ҳәрбир сөзи сақа болып үлеген,
Қартайғанда қуўат берип, ой туўдырған
жасларым.
Шийрин жанға тенгеремен жасларымнын
жазғанын,
Көрип турман сөз маржанын, таўдан-тастан
қазғанын,
Ийелеген жүрек пенен алтын гилтин қазнанын,
Қуўаныштан хабар берип бел буўдырған
жасларым!
Мен жасларды оқығанда нур көринер көзиме,
Жан жүрегим ырза болар ҳәрбир ҳасыл
сөзине,
Жаслығымды қайтарғандай болар менин өзиме,
Өмиримнин олқы жерин толықтырған
жасларым!
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Мен жасларды оқып болып отыраман ойланып!
Қыял кетер пәрўаз етип жер жаҳанды айланып,
Жастай болып шапсам деймен жарқ-журқ етип
сайланып,
Жетпес ойды қыялыма ушластырған жасларым!
Мен жасларды оқығанда қосық айтып
йошаман,
Ҳәрбир сөзин жаўдыр ала көзлер киби қушаман,
Мақтанышым мергенимсиз анды атқан
ушардан,
Келешеги бахыт тойын басландырған
жасларым!
Мен жасларды оқығанда көз алдымда
Уатаным,
Елеслейди ақ алтынлар, жайлаў менен отарым,
Ж аслар менен жарасып тур ақ үзикли отаўым,
Жарасықты, қарасықты ушласдырған
жасларым!
Мен жасларды оқығанда дәўириме ырзаман,
Талант берген жүреклердиқ ҳәўирине ырзаман,
Жипек желли жазларымнын сәўирине ыразаман,
Жыллы сөзди жан жүрекке дусластырған
жасларым!
Мен жаслардық ҳәрбир алтын сөзлерине
шайдаман
Тереқ мәни, көркем өмир, қызғын гүрес
қайнаған,
Жаным сүйген жаслар менен жақа мәнзил
жайдаман,
Жолмурзаны қартайтпастан жасарттырған
жасларым!
Шымбай, 1979-жыл, 10-аөгуст.
КЕЛИП ТУРМАН ЖАНЫҚА

Тер төктиқ, нур шашылды,
Тыцнан жерлер ашылды,
Молдан ҳасыл алынды,
Шадланаман жанықда!
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Өзин еккен салылар,
Атызларда ырғалар,
Ырғаларда сыр қалар,
Мен болмасам жанывда,
Бағда бүлбил сайрайды,
Жигит гөззал сайлайды,
Сен деп кеўлим жайнайды,
Күндей болып жанықда.
Жайнап-жаснап келип жаз,
Салы писти болып саз>
Жақласын деп хош ҳаўаз,
Айтып турман жанықда.
Жүрек сырын жақлатып,
Кәрўан тарттым танлатып,
Комбаинды жақлатып
Минип турман жанықда.
Жалынлы жас қыраным,
Үйдиқ салы қырманын,
Орынланды әрманым,
Күш қосаман жанында!
1979-жыл, февраль.
САҒЫНАМАН ТУРАМАН

Дийдарықды көрмесем,
Сағынаман тураман,
Ойнап-күлип жүрмесем,
Сағынаман тураман.
Еккен салық қулпырған,
Жүзиме қал қондырған,
Мийиримди қандырған,
Ағыламан тураман.
Тәкирарлайман сөзимди,
Ҳүрметлеймен өзиқди,
Қөрмесем ай жүзиқди,
Сағынаман тураман.
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Сүйдим десем жар салып,
Қосық айтып қуўанып,
Дуўтарымды қолға алып,
Шулғыйман да тураман.
Жипек қостым шашбаўға,
Кырманывды шашлаўға,
Кеўилимди хошлаўға,
Сағыиаман тураман.
Салы атыздын, самалы,
Сүйген ярдкн жамалы,
Зейнимди ашып барады,
Сағьтнаман тураман!
1979-жыл, февраль.
БАҒЛАРЫЦДА БҮЛБИЛ БОЛЫИ САЙРАЙЫН!

Мен ярымнан қалып қойдым айрылып,
Не илаж бар ишим нажып баратыр,
Ҳеш болмаса қарамады қайырылып,
Мени еглеме достым, үйге баратур.
Кеўлим алып ушты көзим жолында,
Ҳыжран дәртлерине қалай шыдайын.
Муҳаббат байрағын алып қолыма,
Ярды излейин, бийкк шьщға шығайьш.
Шақырып тур асқар таўдыц кәнары,
Шақырып тур бағлар, қулпырған гүллер,
Елеслеп тур яр
көзиниц жанары,
Шақьтрып тур шайда болған бүлбнллер.
Мен излейин ярды ертели-кеши,
Аспаи әлемине көзди салайын.
Гүллерин суўғарсын жүрек шәшмеси,
Бағларында бүлбил болып сайрайын.
1979-жыл, феөраль.
19!
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ГүЛ И С Т А Н ҒА СӘЛЕМНАМА

Күтпеген жеримнен келгенде кирип,
Қелген яқлы болды нурлы ай күлип,
Лал болғандай қалдым дийдарьщ көрип,
Гүлалагүл дөнип келдиқ Гүлистан!
Қадирин билгендей шын алтын заттық,
Қарадық көзиқнен ушқынлар аттық,
Мық муқамға дөнген сезим ояттық,
Сырлы сәлемиқди бердин Гүлистан.
Көпти көрдим бирақ ^өрмедим сендей
Бәри өтип кетти дәрьяда сеқдей,
Қайта-қайта қарай бердим исенбей,
Сенде көз астынан күлдиқ Гүлистан.
Кәмалға келипсеқ жетип жасықа,
— 0 , Гүлистан дәртлер салдық басыма,
Сен тәрези болсақ өмир тасына,
Еркти өзиқе бердим Гүлистан.
Талайларды ышқы-дәрти аздырған,
Талайларға таўдан тасты қаздырған,
Муҳаббат мықларға қосық жаздырған,
Сөзимниқ мағнасын илдин Гүлистан.
Булай хат жазыўға ҳақым жоқ мениқ,
Әлле қандай болды... кеўлим тоқ мениқ,
Ушқынық өртеди, жаным шоқ мениқ,
Сенде бир нәрсени билдиқ Гүлистан.
Сүйиўге бәри бир ерте-кешиниқ,
Базда пайда, базда салар кесирин,
Ж ан жүректен өтинемен кешириқ,
Аҳыў-зар қулағын түрдим Гүлистан.
Ойлан өзиқ оқлы-солға қара да,
.Жүдә бийик бир таў жатар арада,
Мәртлик ет те, қыйынлыққа қарама,
Мени көзиқ менен көрдиқ Гүлистан,
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Уйқысыз күн-түни гезерим сенде,
Сүйиклим саналы сезерим сенде,
Ашықлық ықрарым — нәзерим сенде,
Сен гүлисец туўған жердиқ Гүлистан.
Кеўил деген таўсылмастай ақ булақ,
Сағынғанда суўға қанар ақ ылақ,
Жуўабьщ еситпей қанбас бул қулақ,
Ҳәр сөзинниқ гүлин тердим Гүлистан.
1979~жыл, 21-февраль,
Қ У у А Н Ы ЫШ
(Фронтта командир , майнетте палўан жан жорам
Нуратдан Шэмшетовқа )

Сексен жасар сары сынлы сулыўшық,
Бир ғаррыны көрдим Шымбай ишинде,
Августтық аяғы, түскен еди шық,
Ғарры гүрриқ етти бир күн кешинде.
— Бурынлары қулы болсақ ҳәкимниқ,
Ҳәзир хожайыны болдық ҳәркүнниқ.
Қой үстинен қара торғай жумалап,
Минген таўы бийик болды хәркимниқ.
Сексен бәхәримди өткерип бастан,
Мәртлик қадем қойдым белим талмастан,
Жетпис жыл айқасып бахытым ушын,
Жықтым жаўларымды урып жамбастан.
Бурыннан қалған сөз, балалы үй базар,
Сегиз ул, қыз бенен ақлық-шаўлық бар,
Нақыл бар сүйгениқ қартаймас деген,
Кемпирим кәйўаны маған мәдаткар.
Ул-қыз келин жумысыма жарап тур,
Мениқ аўҳалыма жақсы қарап тур,
Мүғаллим, агроном, доктор, художник,
Инженер, музыкант, летчик» директор.
Усынық барлығы мениқ үйимде,
Қуўанаман бул бахытлы күниме,
Кеш болғанда үйде хәркүни «концерт»...
Шадланаман перзентлердиқ үнине!
13 — 3460
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ТАҚ БҮЛБИЛИ

Тақда, тақда — бүлбил тақдай сайраыды,
Тықға егип қулпы дөнген бағымда.
Тақда бүлбил өмир жолын сайлайды,
Шадлық. қосып шайдалықтық шағына.
Жасыл шақа жипек желден шайқалып,
Хош хаўазға қанып турғым келеди.
Бүлбил сесин тақда еситип шадланып,
Менде барып қоиып турғым келеди...!

ЖАН ЖОРАМНЫҚ ЕЛТИСИ
Шаққай түсте шөлди гезген шопандай,
Шөллеп киятырман меқ-зеқ бул басым.
Шықты алдымнан жарқыраған шолпандай,
Қара көзли, қыйқаш қаслы қурдасым.
Қуўанысып апақ-шапақ көристик,
Мирәт етип алып барды жайына,
Жыллы сөзге тула бойым жибисип,
Қанып қалдым қурдасымнық чайына.
Аўқат ас мол, ыссы шөрек тандырдан,
Мирәт етип мийман сыйлаў ел иси,
Көк ча’й берип мийиримди қандырған,
Нуратдин жан жорамнын елтиси!
Шымбай, 1979-жыл.
БАЗЫ БИР БАЖБАНЛАРҒА

Отыншы кирип тоғайға,
Қерегин толық алғанда,
Машинаға отынды,
Ж ақа жүклеп болғанда,
— Бажбанбысақ?
— Бажбанмаи!
— Қарағым билет бериқиз?
— Жоқ штраф саламан!
Тез кейниме ериқиз!
Урысыз, акт дүземен,
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Деди бажбан урып жар.
— Шырағым менде ақша жоқ,
Жалғыз ғана шнйшем бар.
Деп отыншы шийшени,
Жарқыратып көрсетти,
Күле шырай берди де,
Бажбан түрин өзгертти,
Кетебериқ деп бажбан,
Отыншыға ийек аттыда,
Мәмлекеттиқ отынын
Бир шийшеге сатты да,
Қулқынына урды да,
Арақты ишип жатты да.
ЖАЛҒЫЗ ТЕРЕК БАҒ ЕМЕС

Жаўлар зорлап көшти халық,
Қалды терек жап-жалғыз,
Сол теректин астында,
Хошласып жылап кетти қыз.
Айлар, жыллар өткенде,
Орнады еркин кеқ заман,
Қайтадан келип халық қонып,
Мәкан басты жацадан.
Бахытқа жеткен батыр халық,
Күш алып мийнет тацынан,
Мийўалы бағ орнатты,
Жалғыз терек жанынан.
Кец далада көринген,
Ол терек емес жап-жалғыз,
Шөлге халық бағ орнатты,
Шадланып ойнап жүрди қыз.
ТҮРКМЕН ҚЫЗЫ НАРЖАН

I
Таслағанда ылақтырып,
Пәренжесин қаранғы түн.
Копет таўға қулаш керип>
Нурын шашты алтындай күн„

www.ziyouz.com kutubxonasi

Ашхабадтық үстнн ашып,
Таралғанда қалық думан.
Билннди таў жыралары,
Қазылған жап яқлы тықнан.
Гудоқлардан жақлаған сес,
Таралғанда таў ҳәм көкке,
Қала халқы кирдн бирден,
Қызғынлы ис-ҳәрекетке.
Иске рәўан болды Наржан,
Гүлистандай бағ ишинен,
Ашхабадтық қаласынық,
Мраморлы көшесинен.
Өндириске барып жетип,
Қызлар күлип берди сәлем.
Күлискенде шадлы қызлар,
Күлген яқлы болды әлем.
II
Ғажжа-ғаж ис қыздырғанда.
Қыз Наржан да тасты қуўат.
Почтальон да жетип келип,
Наржан қызға усынды хат.
Хатты алып ашқанынша,
Күлимсиреп турды көзи,
Хатты оқыды,
Қайғы басты,
Өзгерқлди сулыў жүзи.
Өзгерилди шәўкилдеген,
Урып турған таза жүрек,
Мийге қайғы тәсир етти,
Тайғанындай жайдан тирек,
Хаттық ҳәрбир ҳәрибинен,
Көринди қан аққан яқлы,
Хаттық ҳәрбир сөзлеринен,
Лаўлаған от шыққан яқлы«
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Хаттық ҳәрбир точкалары,
Көз жасынық тамшысындай,
Қағаздық ҳәр сызықлары,
Көринди өлим қамшысындай.
Туўысқаннан айрылғанда,
Қандай болмақ қайғылы ҳал.
Мийи меқ-зеқ болып Наржан»
Турып қалды болды да лал.
Бети-аўзы аппақ болып,
Турып қалды кирпик қақпай,
Жүрегинде ызалы кек,
Лаўлап кетти шырпы шақпай.
Қасындағы қурдаслары,
Наржан қызға болып ац-тақ.
Ҳешбиреўи айыра алмады,
Екенлигин қандай ылақ.
Қоршап келген қурдасларға,
Сөз айта алмай қысылды да
Еси аўып қулап кетти,
Қолдан хатты усынды да.
Жыйналысқан жигит-қызлар,
Хатты оқыды бәри бирге,
Сонда оннан суўық хабар,
Тарап кетти ҳәмме жерге.
III
Гилем тоқыў артелиниқ,
Клубына жыйналды халық.
Жүзлеринде ашыўлы кек,
Тереқ аўыр ойланды халық.
Халыққа жүзин қаратқанда,
Наржан қызда тасты жигер.
<— Әдиўли халық! Туўған елим!
Деди маған рухсат бер!
197
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Ағам Анна өлди жаўдан,
Аямастан халық ушын жан.
Халық жаўы қанқорлардан,
Қан орнына аламан қан!
Дегенинде халық бирден,
Жаў-жарақты етти таяр,
Ҳәм мингизди астына ат,
Колхоз баққан жүйрик тулпар.
— Хош бол халқым, хош бол ана!
Жаўды жеқбей қайтпайман мен.
Қайғыланба ғарип ана,
Өш аламан, исенгил сен!
IV
Н . аўлын азат етип,
Ж ақа ғана алғанда дем,
Штурмовик бомбалады,
Таяр болдық биз де бирден.
Көзди ашып жумғаыымша,
Көтерилди аўылдан өрт.
Бурқасынлап түтинлери,
Лаўлап кетти даўылдан өрт.
Зенитчиклер шаққанласып,
Жылдырымдай жайнатты оқ.
Жақбыр яқлы жаўған оққа,
Қарсы келер бир киси жоқ.
Тумлы-тустан топылған жаў,
Отқа өртенип өлип атыр,
Көк аспаннан қулаўшылар,
Өз отына жанып атыр.
Бизге сондай бүлик салды,
Еқ изинен бир самолет,
Наржан оны атты гөзлеп,
Қаратқанда бизлерге бет.
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Енди мине ашылды жол,
Урысыўға пехотаға.
Зордан турған ер жигитлер,
Кирди «уралап» атакаға.
— Аға қаны халықтыц қаны,
Деп умтылды алға Наржан.
Кектиқ күши жарқылдайды,
Силтегенде найзасынан.
— Уатан ушын! Ана ушын!
Кейин қайтқан қорқақ, нәмәрт.
Ерди өлим қорқытпайды,
Болыў керек бәрқулла мәрт.
Деген уран қәмме ердин,
Орналасқан жүрегине.
Ер жүрекли батыр Наржан,
Сөзсиз жетпек тилегине.
Қызды атака, қызды саўаш,
Қолға найза алды Наржан.
Ж аў атылды, ж аў шаншылды,
Ж аў қырылмақ қызды майдан.
1942-жыл.
ОТ ИШИНДЕ

I
Сацыраў дала,
Сай салада,
Жылтылдайды от сағымы,
Бирақ зорға илер еди,
Қарағанда көз
ағымы.
От алабы көринсе де,
Қаптан тары шашылғандай.
Түтин бурқып аспанды алған,
Көк үзиги ашылғандай.
Бул ешейин жалын емес,
Еткен шығар елди ойран.
199
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О т ишинде халық қалып
Болған шығар зары-гирян.
Тур орнықнан жаўынгер — деп,
Буйрық берди ер лейтенант»
Бул буйрықтан тула бойым,
Тасып-толып алды қуўат.
II
Д ү с төменнен жер қушақлап,
Тез жылжыдым қалмай ҳарып,
Көп қыйынлық жерден өтип,
Ақырында жеттим барып.
Өзин-өзи отқа урып,
Тақ қалғандай болған есер,
Ушып-қонып, шыр-пыр болып,
Тынар емес гүбелеклер.
Отқа жанған халықты көрсеқ,
Ҳешбир ҳүждан шыдар емес,
Бул қорлыққа өмирдеги
Пүткил қорлық ҳеш тен елмес,
О т ишинде жатыр елат,
О т ишинде жатыр ана.
О т ишинде туўысқанлар,
О т ишинде жанған бала,
О т ишинде анамыздын,
А қ бедени күйген лаўлап.
О т ишинде атамыздық
Қаны аққан тынбай саўлап.
О т ишинде қарындаслар,
Көмир яқлы шөп болып ж анғяОт ишинде қыз-жәўанлар,
Айрылысқан турмысынан.
О т ишинде үй-үскене,
О т ишинде салған жайлар.
О т ишинде жанып атыр,
Қолдан жыйған дүнья маллар.
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От әтирапын шарладым мен,
Тәнде
Көрдим

барлы қ
ҳайўан

Қ анқорлы ғы н

сези м

м енен.

ф аш и стлерди қ,

көзи м н

менен.

III
Еситилди бир нәзик сес,
Зорға айтқан адам атын.
Ҳеш тоқтатып болар емес,
Бул даўыстан кеўил дадын.
Аянышлы шыққан сести,
Қуйқақ жуўлар еситкенде.
Рейимиқ келер сөзсиз,
Адамгерлик болса сенде.
Зарланып сес шыққан жерге,
Көп ўақытта бардым зорға.
Бунда жатқан кемпир екен,
Суў ишкиздим бийшараға.
— Улым, — деди жатқан кемпир,
Көзлеринен мөлдиреп жас,
— Ҳәмме ўақыт жаўдан перзент.
Ана қанын алмай қоймас.
Оқ ғалбирдей тесип тәнди,
Тула бойым толды қанға.
Ж аўға қарсы атланысқан,
Улым, қызым, қозым қайда?
Басын әстен көтерди де,
Күн б а т ы с қ а қ а р а т т ы өзин.
Тисин қайрап, мушын түйип,
Анладым мен ана сөзин.
IV
Әдиўли ана ыцғайланып,
Сүйгенинде мени услап.
Тосыннан қыз жетип келди,
Қушақлады бойын таслап*

www.ziyouz.com kutubxonasi

Қызы келип аман-есен»
Дәрья киби тасты ана.
Мақлайынан сүйип-сүйип,
Баўырына басты ана.
— Қул болғанлар қорлық пенен*!
Жығылады, оқтан қулап,
Ашшы темир тәнди сойып,
Дар астында жатыр сулап.
Отырғанда офицерлер,
Арақ ишип, шийше ашып,
Соқғы күшти жыйнадым да,
Өлмей аман келдим қашығ
V
Кейингилер келип жетти,
Таныды ана бирден улын.
— Ж ан перзентим, қарар көзим,
Деп умтылып созды қолын.
Қушақлады лейтенант ер,
Қарындасын ҳәм анасын.
Ҳурмет пенен сүртти турып,
Көзлеринен
аққан жасын.
Улын, қызын сүйип болып,
Маўқын басып қуўанды ана,
Күшин жыйнап турды орнынан,
Ырза болып туўғанына.
— Улым, қызым қолықды бер,
Сениқ жаўық, — халықтық жаўы.
Түсиниқлер, умытпақлар,
От ишинде Кавказ таўы.
Өшириўге уллы отты,
Бурқып ақсын тасқын суўлар.
Деген ыссы леби менен
Ерил ақты таўдан қарлар.
Бийиқ Кавказ шықларына,
Кеқ қулашын керип ана.
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У л -қ ы з ы н а

көрсети п

Н әсий ҳаты н

берди

ж ол,
ана.

— Ал жарақты, ал қылышты,
Полат қанжар алық қолға,
Ж аў зәҳәрин жуқтырмақлар,
Көп жасаған таў Кавказға.
Ана қолын созған ўақта,
Жарқыраған
шықты күн де.
Кавказ ушын» өмир ушын,
Қан майданға кирдик бирге.
Ақ сақаллы Кавказ ата,
Бизди өсирдиц мәрт -етип,
Уўландырмақ болған бултты,
Жоқ қыламыз қоймай серпип.
1942-жыл*

ШАМУРАТ — ШАБАНДОЗ

I
Шамуратты — Шабандозды,
Билер еди Шымбай халқы.
Минез-қулқы халыққа жағып,
Өрнек пенен шыққан дацқы.
Түн болса да сүттей жақты,
Жер бетин ай ярдай сүйген.
Оны ҳүрметлеп, қулпырған көк,
Тецселисип басын ийген.
Жанға жайлы жаз самалы,
Жупар ийис жуўсанларда.
Ҳеш бир мийриц қанар емес,
Хош ийисти тартқаныцда.
Сондай сулыў түнниц иши,
Сонда'й жақсы ҳәм рәҳәт.
Гөззал күнге, сулыў түнге,
Мәцги орнаған шын муҳаббат.
203
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II

Мухаббаттын, артқаны сол,
Сулыў түнди сүйғени ушын,
Үш түн оойы Шамурат ер»
Аралап жүр тоғай ишин.
Үш түн тыным таппаса да,
Көзлеринен уйқы қашқан,
Алтын түни-күни ушын,
Көкирек керип қулаш ашқан.
Қолда өткир полат қылыш,
Өзи баққан минген аты,
Алпамыстьщ тулпарындай,
Шыдамлы еди қаназаты.
Ш ар тәрепти гөзлейди ат,
Масаладай көзи жайнап.
Басын силкип, оқыранып,
Ышқынады суўлық шаннап.
Оннан сайын Шамураттық,
Көкирегинде қайнайды кек,
Тисин қайрап, қужырланып,
— Егер келсе бир жекпе-жек.
Унтайман мен, женшемен мен,
Ҳарамынық бирин қоймай,
Ҳеш тынбайман бул дүньяда,
Халық жаўынық көзин жоймай.
Деген сөзди айтқан ўақта,
Күтип турған ўақыт жетти.
«Ура» лаған қаҳәрли сес,
Таў-тоғайлар жақлап кетти.
Шаққанлықтан Шамурат ер,
Ж аўға ат қойды әўел бастан.
Топарына кирип барды,
Дуў-сыйына қарамастан.
Қолда өткир полат қылыш,
Оқнан шапты, солдан шапты,
204
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Пәрман менен қылыш сермеп,
Жаўдық басын топтай қақты.
Ҳеш ўақытта ер — ер емес,
Қуртпағанша Уатан жаўын,
Деди дағы шапты алға,
Аттын иркпей ҳеш жылаўын,
III
Зор майданда елеследи,
Квз алдында Шымбай ели,
Бурқасынлап толқынлады,
Тасқын суўлы Арал көли,
Көз алдында елеследи,
Кегейлиниц еки бойы.
Көз алдында елеследи!
Бахытлы той, колхоз тойы.
Көз алдында елеследи,
Қурды бөлип ат шапқаны,
(Қурды айырып ылақ алар,
Шабандоздын, ец шаққаны),
Тойда көпти тац қалдырып,
Тақымына ылақ басқан,
Мине ҳәзир қолай келди,
Үш офицер анаў қашқан.
Қаҳәрленип жаздырды ер,
Жийрен аттыц тағы басын.
Қустай ушты ердиц аты,
Алған яцлы томағасын.
Офицердиц көзи аларды,
Айрылғандай гүркесинен.
Жетип барып Шамурат ер,
Услағанда желкесинен.
Ат үстинен жулып алып,
Басты дәрриў тақымына.
Шыныққан қол өтип кетти,
Офицердиц алқымына..
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Сол аяғын жаздырды да,
Ат жылаўын босқа қойды ,
Зәнгини алып сол қолына,
Офицердиқ басын ойды.
Сол ўақытта Шамуратты,
Еки қашқын атты бирден.
Билгендей ат тура қалды,
Оқ тийгенин билегинен.
Мен де тезден жетип барып,
Қушақладым басын сүйеп.
— Тақ қолымды тезден, — деди,
Жалғыз қолын жерге тиреп.
Қолын тақып болғаннан соқ,
Қарамады аўыр қалға.
Мени ертип кейинине,
Тағы қылыш алды қолға.
Билип жаўдық баратқанын,
Иркилместен оқлар атып,
Шамурат ер тәсил менен,
Атты шапты тасалатып.
Әллен ўақта қуўып жеттик,
Алды бетин қамап орап.
Офицерлер жығылды аттан,
Бақырғанда биз «ура» лап.
Екеўи де қашпақ болды,
Айрылысып еки жаққа,
Тағы оқты жаўдырды олар>
Шарппа услап алған ўақта.
Жаўдық оғы тағы тийди,
Шамуратқа ҳәм де маған,
Бирақта биз аман қалдық,
Сум өлимниқ дузағынан.
Шамураттын
Намыс кеги
Ашыў менен
Өлди офицер

көкирегинде
қетти қайнап.
қысқанында,
қарны жайрап.
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Деген нақыл ядымда бар,
«Ер жолдастан сен өрнек ал»,
Шеқгелликтен атты шаўып,
Офицерди еттим дал-дал.
IV
Қайтып келсем Шамурат дос,
Жатыр
екен, естен танып.
Жолдасларым қоршап алған,
Тула-бойын отыр тақып.
Түри-түсин көрдим-дағы,
Тула-бо’йым кетти ғуўлап.
Бети-аўзы даладай қан,
Ақса керек тынбай саўлап
Барып басын сүйегенде,
Ақырынлап ашты көзин.
— Шегинбеқлер, қуртық жаўды,
Деген ерлик айтты сөзин.
V
Госпитальдан қайтып келди,
Саўашта жүр ер Шамурат»
Көкирегине таққан орден,
Нурлы күнге тур жарқырап.
Туўған жер де улына ырза,
Ҳасла кейин ер шегинбес.
Халық ушын қыйыншылық,
Ер басына ҳеш билинбес.
Шамуратты — Шабандозды,
Билер еди Шымбай халқы,
Халық улы қаҳарманнық,
Кеқ Уатанға кетти даққы.
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ПОЛИТРУК ПОЛАТОВ

I
Көк жүзине қолын созған,
Асқар таўлар бар Кавказда,
Төбесинде ақ түйедей
Шөгип жатар қарлар жазда
Буйрықтан сод таяр болдық,
Усы таўды жайлаўға,
Шаққай түсте,
Шыжғырған күн,
Таўға шықтық,
Ақты тер.
Таў шьщынан қарағанда,
Қөз жиберип салып сер,
Түркменнин гилеминдей,
Қулпы дөнип жатыр жер.
Шалғын егис,
Жайнаған гүл,
Рәҳәт берер жанына,
Қызыл қырман,
Алтын ғалле,
Қуўат берер қанына.
Тасқын байлық,
Өмир гилти,
Ғайрат берер ҳалына.
Бул байлықтыд,
Кед турмыстыд,
Сәнли бағын гезгенде,
Турмыс ушын гүресиўдиц,
Дәрьясында жүзгенде.
Ой бөлинди,
Жырада адам,
Жатқанлығын сезгенде,
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Жаў-жарақты, геўделерди.
Тасалап таў астына»
Жолдасларды ертип альгп,
Жуўырып бардым қасына.
Сүйеп алып көкирегимди,
Дастық қылдым басына.
Үнилдим мен,
Талақ яқлы көз әтирапы қарайған,
Тутылған ай яцлы болып.
БЕТ АЛМАСЫ САРҒАЙҒАН

Еки ерни қан талап тур,
Аққан қандай торғайдан,
Қанша тотлар бассадағы,
Ҳасыл полат айнымас,
Деген яцлы мәрт өзгермес,
Мәрт пишини жоғалмас.
Таныдым мен өзгермеген,
Қыйынлықтан жан жолдас.
Сестра қыз қарады да,
Полатовтыц жүзине,
-— Шалтлық пенен емлеў керек,
Келиў ушын өзине. —
Деп көтерип алды-дағы,
Бизди ертти изине.
II
<
— Сәлем дослар,
— Дос гезлесер,
Саўаш күни майданда.
Қатты аяз,
Қарлы қыста,
Шыдар үргин боранда,
Бирин-бири таслап кетпес,
Қыйынлық күн туўғанда.
— Жолым болды,
Жолықтыцлар,
Бийик таўдыц үстинде.
Жатыр едим жарадар боп,
14 — 3460
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Сум әжелдин дәстинде.
Женис жыры өлмейди енди,
Жүрегимде, дәстимде,
Тағы дайта саўашқа мен,
Сизлер менен кетейин,
Уўлы шаян тилин кесип,
Жүреклерин тилейин.
Женислерге өрнек болсын,
Гүррин айтып берейин.
III
Түннин иши,
Таўдай толқын,
Тениз бети ақ көбик.
Бирин-бири ылақтырар,
Ж амбас урып, өнгерип.
Ылақтырар аямастан,
Домалатып төнкерип,
Тениз — қазан,
Толқын — шөмиш,
Жатыр суўды сапырып,
Қонған қустын,
Ашыўланып,
Түнде сәнин қашырып,
Арысландай айқасады,
Тан жанғыртып бақырып.
Тениз бети,
Сапырылысып,
Дүбелей,
Даўыл,
Мысал шан,
Ушпас, жүрмес,
Қорыққанлықтан,
Сес шығармас қешбир ақ.
Оқлар жаўды,
Урыс қызды,
Саз бергенде жана тан,
Қөк жүзинде,
Самолетлар,
Жулдыз киби ағылды,
Сүнгир қайық:
Пароходлар,
Оқтан маржан тағынды,
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Ж арқ-журқ етип,
Тениз бети»
Суўда отлар жағылды.
Ж аўға қарсы жүрис ашып,
Бизлер минген пароход,
Қан майданға,
Араласып,
Алғанында жана ход,
Тийди бомба,
Бирден лаўлап жанды от,
Пароходқа,
Жайылғанда»
Бомбалардан отлы уў.
Дал-дал болған,
Геўделерден,
Бурқасынлап шықты пуў,
Көзди ашып,
Жумғанынша,
Қып-қызыл қан болды суў.
Пароход ғарқ,
Болғаннан сон,
Тенизге бой тасладым,
Шийрин жанға,
Тенлестирип,
Автоматты усладым.
Бирде батып,
Бирде жүзип,
Алға жылжый басладым,
Бирден болған суў апаты,
Жаман екен басты зил,
Көздин алды,
Гүдгиртленип,
Тениз бетин басты нил.
Геўде суўға,
Батқанында,
Хошласалмай кетти тил.
— Алалмайсац! —■
Деген сөзи,
Чапаевтыц ядымда.
Досқа қуўат,
Берип еди,
Бул сөзи қәр адымда.
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Тынбай жүздим,
Батырлықты,
Анық билип алдым да,
Қутылдым мен,
Басып келген,
Толқынлардан анталап,
Көк теқизден,
Қырға шығып,
Отырдым да паналап.
Ж ақа ғана,
Автоматты,
Үлгергенде тазалап,
Парашютлер қардай жаўды,
Түспек болып диверсант»
Сес берди таў —
Келди нәўбет ,
Батыр болсан ел қ уўан *1
Ҳешбиреўин,
Жерге тири,
Түсирмеўге еттим ант,
Қамыслыққа,
Киргизбестен,
Герман-фашист қабанын,
Қуўдай атып,
Геўделерин,
Жыртып өкпе-талағын.
Бәрин қырдым,
Жер бетине,
Тийгизбестен табанын,
Деген нақыл *—
Душпан көрсеқ,
Өзиқдн бос услама,
Бул сөзге сай болғанлықтан.
Қурал қолай урыспаға,
Ырза болдым,
Автоматқа,
Оны соққан устаға.
Диверсантлар
Әтирапы,
Жаўын яқлы оқ болды
Асты-үсти,
Жылдырымдай,
Жанып турған шоқ болды
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Ел бүлдиргиш,
Парашютист,
Бири қалмай жоқ болды.
Жаўдан олжа,
Жыйнап алып,
Жолға рәўан болдым мен,
Усы таўға,
Мингели мен,
Үш күн өтти арадан,
Жаў-жарақты,
Тасламадым*
Тынбадым мен бир заман.
Ғарқ болғанлар,
Туўысқанлар,
Жаўдан алар өшим бар,
Жаўды жексен ететуғын,
Қуралланған күшим бар,
Жер жүзине,
Дацқын жайған,
Жеқилмейди, күшим бар.
Деп Полатов,
Әцгимесин,
Бизге айтып берди де,
Мине солай,
Жолдаслар деп,
Маған қарап күлди де,
Таў басына,
Қадем басты,
Алға қарай жүрди де,
IV
Тац да атты,
Күн де ашты,
Ҳасыл алтын аршасын,
Жер жүзине,
Қаратқанда,
Аршадағы айнасын.
Нурлы айна,
Опат қылды,
Қара түнниц ордасын,
Күнге қарсы,
Сүйрелеклеп,
Арсыз өлим жетегин.
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Кирпи-тикен,
Янлы болып,
Бузған таўық кетегин,
Ғаўлап басып,
Киятыр жаў.
Жайлап таўдын етегин.
Илгир көзли,
Политрук,
Полатов тез көрди де,
Анық болжап,
Ҳақыйқатлап,
Ж аў нийетин билдиде,
Қаҳәрленип,
Сөз сөйледи,
Команданы берди де.
— Гүресемиз,
Халық ушын,
Аямаймыз шийрин жан,
— Гүресемиз,
Уатан ушын,
Бизге Уатан меҳрибан
— Гүресемиз,
Дана ушын.
Ол жеқиске командан.
— Деп Полатов,
Сөйлегенде,
Ж ақлап кетти бийик таў.
— Алдынызға,
Келгенлердиқ,
Бири кетпей аман-саў.
Таў астында
Унталансын,
Бизге келген қанқор ж аў.
Күн батыстыц залымлары,
Келдн мине кеселеп,
Келгенинде таўға жана,
Бәри бирден өрмелеп,
Оқ жаўдырдық,
Ж аўлар қалды,
Қара жерге жабысып,
Душпан ушын жер тарылып,
Аспан-көклер қабысып.
1\\
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«Эсэс»шинин,
Офицердин,
Тили қалды гүрмелип,
Қуўып жүрип,
Атып,
Шаншып,
Адымда жаў қулаттық.
Қундақ пенен манла’йынан,
Урып, жығып,
Сулаттық.
Арсыз
ийтти,
Ийт өлиги,
Янлы
қылып қыйраттық,
Алға
қарай,
Иркилместен,
Полатовтын изинен.
Өрнек алып,
Үлгисинен,
Қаҳарманнын сөзинен,
Деп атландық,
Ж оқ қыламыз —
Жаўды жердин жүзинен.
1943-жылг

ТАМАРА

Тумлы-тустан ләрзем алып,
Тарап кетти түн қамалы.
Көк шөплердин жан мақлуқтын,
Жүзин сүйди тан самалы.
Күн аспанды желқом қылып,
Қара булт көтерди маш,
Күн жарқырап нурын шашып,
Жер бетине жайды қулаш,
Узақ түнде жаўған оққа,
Көкирегимди етип қалқан.
Батыр болып көкирек керип,
Күнди жана көргенде аман.
Арсыз оқтын ашшы сести,
Кеқ даланын сәнин бузды.
Таў-тоғайды ўайран етип,
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Тағы қанлы урыс қызды.
Жаўды қуртық деген халықтық,
Тапсырмасы жүректе бар.
Батыр жүрек, ер көкирек,
Биз саўашқа болдық таяр.
Ол белгили өлимге дос,
Ким урыста турса қарап,
Батыр шер бол жаў-жарағық,
Ҳәр ўақ турсын нур жарқырап.
Снаряд, мина жарылып,
Жердиқ бетин жыртты осып.
Қашқанлардық жанын алды,
Турған яқлы алдын тосып.
Үй-жайларда өрт жайылды,
Жандырыўшы бомбалардан.
Таў-тасларда қызыл дөнди,
Геўделерден аққан қаннан,
Таў үстине көтерилди,
Жарақлардан бурқып түтин.
Оққа аралас таслар жаўды,
Майдаланып қалмай пүтин,
Жаўды қуртыў керек бизге,
Ж аласақ да оқтық татын.
Командир берди буйрық,
«Орап алық әтирапын!»
Көкиректе қайнады кек,
Ерлик күши кетти тасып.
Дуў-сыйына қарамастан,
Ж аў қорғанын бардық басып.
Қолда мылтық, полат штык,
Шомылды қан дәрьясына.
Халықтық арын қорғаў ўақты,
Келди ҳәрбир ер басына.
Перде болды кеқ далаға,
Көрген адам тақ қалғандай,
Өлик толды сай-салаға,
Уатан ушын алға басты,
Халық уллары батыр ерлер,
Еқ соқғы сес ядымда бар,
Жақлап кетти таў ҳәм жерлер,
Жер қушақлап жығылдым мен,
Жаў-жарақты жаздырмастан,
Искенжедей қысып жаўды,
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Барған ўақта-тумлы-тустан.
Көк теқизи аўдарылды,
Ашқанымда ебиндей көз,
Қулағыма еситилди,
Емин-еркин бир жыллы сөз.
Қозғалыўға ерк бермеди,
Мед-зен болып қалған басым.
Ериниме суў тамғанда,
Мегзеттим көз ыссы жасын,
Азлап есим енседағы,
Жаттым бойды қозғай алмай,
Ашқан сайын аўызымды,
Кепкен янлы қурып танлай.
Денем кеўип қалған янлы,
Шыққан шөпке шөлистанға.
Палапандай аўзымды ашып,
Ынтық болдым жутым суўға.
Бир ўақытта емизиктей,
Аўызыма толды мамық,
(Бул мамық па, я пахта ма,
Айыра алмадым анық),
Жан-тән менен умтылдым да,
Бирнәрсени шарпа туттым.
Сонғы күшти жыйнадым да,
Таўсылғанша суўды жуттым,
Суў тарады танлайымнан,
Жылығандай болды денем,
Ҳәм ашылды көзим шайдай.
Қуўанышқа толы денем,
Геўдеге күш киргеннен сон,
Көзимди аштым қарайын деп,
Бас ушымда отыр бир қыз,
Ықлас пенен мени сүйеп.
Ким екенин билмек болып,
Турмақ болдым қолды тиреп.
— Тынышсызланбақыз, — деди,
Сулыў жүзи күлимсиреп.
Көп ҳәдийсе болып қалған,
Үсти-үстине бир заманда.
Таныдым да атын айттым,
Илгир көзден қарағанда,
Тигилип қарап турды да қыз,
Деди мени көрдиц қайда?
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Иркилместен бердим жуўап,
Сизди көрдим Москвада,
Мени толық танымастан,
Билдим ол қыз батты ойға,
Танымаўдық себеби сол,
Боялған бет қызыл қанға.
II
Бетимдеги қанды жуўып,
Таныған соц Тамара қыз.
Кеўли босап сөйледи де,
Деди аўыр жарадарсыз,
Ж аўдан қалай қутылдық биз,
Жан жолдаслар кетти қайда?
— Ж аў қорғанын басып алып,
Тағы атланып кетти алға.
Еқ биринши жаў қорғанын,
Қаҳарманша етип опат.
Медпунктке апарылсын,
Қаҳарманға болын қуўат.
Деп лейтенант буйрық берди,
Сени сүйеп келдим бунда.
Ер күшине болып ырза,
Толып тастым қуўанғанда.
Әпиў еткил танымадым,
Болғаннан сон, түсиқ өзге.
Мине ҳәзир елеслеп тур,
Бирге жүрген күнлер көзге.
Деп Тамара сөйлегенде,
Қүлимсиреп тур шырайы,
Максим Горький көшесинде,
Тамаранық еди жайы.
Бирге жүрип ойнағанбыз,
Жазғы күнниқ тақларында.
Көп тамаша көрген едик,
Горькийдиқ кеқ бағларында.
Мине ҳәзир Тамара қыз,
Урыста жүр медсестра,
Ер қыз бенен жүрген күнлер,
Шығар емес ядтан сирә.
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III

Әлле қашан жодға шығып,
Ж аца өткенде таса жерден,
Тоғай иши жарқ-журқ етип,
Оқ даўысы шықты бирден.
Тамара қыз қаймықты тез,
Жарақтан оқ еткенде жалт.
Ҳәм тасаны таўып алып,
Гранатты үлгерди шалт.
аЖер баўырлап жатыр ер қыз,
Масаладай көзи жайнап,
Киятырған ж аў танкасын,
Гөзлейди ол тисин қайрап.
Танк жақын келгенинде,
Тамара қыз керди қулаш,
Ылақтырды гранатты,
Танка қалды жап-жалақаш.
Дөнгелеги дал-дал болып,
Темир тоны пыт-шыт болды.
Шаққай түски қуйын киби,
Әтирапына түтин толды.
Танк ўайран болганнан соқ,
Күтиў керек экипажын,
Таба
алмай ҳеш илажын,
Тамара қыз табан тиреп,
Жыйды бойға қүш-қуўатын.
Нәўбет пенен экипаждық,
Мақлайынан гөзлеп атты,
Басқа ҳешким жоқ екенин,
Тамара қыз билгеннен соқ,
Жыйнап алды олжаларын,
Ж аў қалмастан өлгеннен соқ,
Москва қызы Тамаранық,
Ерлигине ҳайран қалдым,
Шын жүректен қушақ ашып,
Ақ бетинен сүйип алдым,
Аўыр ҳалды умытыппан,
Түргелгенде қуўанганнан,
«Айналайын» деп бақырдым,
Гүлайымдай Тамаражаннан,
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СӘРБИНАЗ

I
Нурлы гөззал тан да атты,
Сәўлели күн нурын шашып,
Атызларда қызлар күлди,
Ж аз самалы зейинди ашып.
Ж аз самалы жанға рәҳәт,
Кен далалар қулпырған көк,
Шайқалып турған шалғын егис,
Ырғалысып гезек-гезек.
Топарласқан йошлы қызлар,
Нәзерледи колхоз бағын.
Колхоз бағы көзге ысық.
Елеслетти яр жамалын.
Яр жамалын ойлағанда,
Сәрбиназ қыз қалды турып,
Атыз ишин шарлады да,
Көзди тикти мойын бурып.
Түси өзгерип қара көзи,
Масаладай кетти жайнап.
Ақ алтынды қушақлады,
Өмирлик дос ярды ойлап.
Қурдаслары қыз-жәўанлар,
Сәрбиназды алды орап.
Жипек шашын, басын сыйпап,
Сыбырласты ҳалын сорап.
Басын ийип Сәрбиназ қыз,
— Айналайын түрлериннен,
Ақ алтыным дегенимде,
Дүр шашылар тиллериннен.
Деп Сәрбиназ кен даланы,
Көзи менен шолып таслап.
Зулпын таўлап бир қойды да,
Былай деди сөзин баслап.
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п
Халықтын, айтқан нақылы бар,
Мәрттид сөзи арын жықпас,
Ар-намыслы арысланньщ,
Иси, сөзи ядтан шықпас.
Ядымда тур хошласқаным,
Жүрегимде мәцги жыллар.
Көз алдымда ёлеслейди,
Қушақ ашып қысқан қоллар.
Көз алдымда ярдық жүзи,
Көз алдымда қаҳарман серт,
Көз алдымнан кетер емес,
Мақсет тилек, көркем келбет.
Көз алдымда, жүрегимде,
Ярға берген беккем антым,
Өз өмирин сүйген адам,
Умытар ма мәртлик антын,
Сол ярымды күткен едим,
Халық күткендей бағ жемисин,
Ярым мениқ келмейди ҳеш,
Бирақ көрдим яр женисин.
Жан қурдаслар заманласлар,
Сизге арналсын барым мениқ,
Сизге айтпай жүрген едим,
Мәрт боп өлди ярым мениқ,
Деген ўақта қыз-жәўанлар,
Өзгертти ҳәмме бирден түсин.
Сәрбиназ қыз айтып берди,
Сәўер ярдық мәртлик исин.
III
...Ашыўлы түн қабақ түйип,
Көкти қалық, булт басқан,
Аш бөридей ысқырып оқ,
Жер бетиниқ сәни қашқан.
221
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Перделенип булт қаплап,
Айдьщ жүзи тур ашылмай.
Рйланғандай жулдызлар лал,
Жарқыраўға тәсир болмай.
Тоғайларда қалық қайғы,
Көтере алмай басын ийген,
Омыртқасы гүрт еткендей,
Шақалары жерге тийген.
Таў үстинде қара булт,
Қан сасытып қабақ үйген.
Жалт-жулт еткен жылдырымнан,
Күйеленип бети күйген.
Сәни қашып сақыраў дала,
Снарядтық уўын жутқан,
Қан пердесин кийип алып,
Ызаланып матам тутқан.
Түнниқ ишин тербентеди,
Шырқыраған жас балалар,
Топырақты мантықтырған,
Тула бойдан аққан қанлар.
Аўыл-қала астан-кестен,
Қайғыланған зарлы сестен.
Ақырет азап көрсе халық,
Естен танған нан жеместен.
Көп ай бойы сандалып халық,
Ақырет-азап уўын ишкен,
Кемпир-ғарры нәрестениқ,
Бети-аўзы қабағы искен»
Мине усы ҳалда жатқан,
Азат қылыў ушын елди.
Болған уллы гүреслерде,
Халық билди батыр ерди.
Сол батырдық биреўи ғой,
Азат еткен ўатан жерин.
Халық улы ел перзенти,
Жандай қорғар туўған елин,
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Бултын серпип күн батыстық,
Ел үстине жақты шырақ,
Жаўды жеКсен етип унтап,
Ҳәм БерЛйнге тикти байрақ.
Елди азат етиў ушын,
Мәртлик пенен ғайрат салды,
Умытылмайды ердиқ аты,
Герой деген аты қалды.
Өлеринде айтыпты яр,
Азат болды ана-Уатан.
Мәқги болсын бахыт, өмир,
Уатан ушын бердим мен жан.
Мәртлик пенен жан берип яр,
Бизге айтты ол нәсийҳат.
Ярдық иси — достық күши,
Бизге болсын қарыў-қуўат.
IV
Яр сыпаты ярдық иси,
Тири гүрес жолымызда,
Тасқын тетик турмыс ушын,
Уллы план қолымызда.
Әмиўдәрья еки бойы,
Жанға рәҳәт ҳасыл пахта,
Зейинди ашып, кеўил йошсын,
Көз жиберип көрген ўақта.
Қен далалар гүлистандай,
Жерлер шалғын болсын егис.
Төрт жақ бирдей қубла болып,
Елдин болсын ырысқы жемисБизиқ ушын болсын ҳәрўақ,
Бахыт бәҳәр, абадан жаз.
Колхоз елин-ҳасыл жерин,
Тәриплесин шадлы ҳаўаз.
223
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Жаўдан ўайран болған жайды,
Ҳадал мийнет пенен тез қур^
Мәденият майданынан,
Тағы елге шашылсын нур.
Сүмбил шашлы Сорбиназ қыз,
Деп қызл.арға қарағанда,
Еркин мийнет қызды қайнай,
Мәўиж урып кеқ майданда.
УАТАН

УЛЛАРЫ

I
Әмиў бойын бөледи нур,
Күн жарқырап күлип қарап.
Шалғын егис мысалы дүр,
Салланады шашын тарап.
Ж анға жайлы ескен самал,
Зейинди ашқан тынық ҳаўа.
Тиришиликке бул ҳаўа пал,
Турмыс ушын дәртке даўа.
Әмиў ағып тайдай туўлап,
Еркелейди туцғыш улдай!
Үйрек, ғазлы Арал шуўлап,
Балықлары ойнар тынбай.
— «Жуўаман мен бетицдеги,
Ыласланған қызыл қанды.
Қетиремен етицдеги,
Темир тескен қан тацбацды!»
Украинаға сәлем жоллап,
Атландырды перзентлерин,
Тапсырманы Арал қоллап,
Жыйнап алды батыр ерин.
Әмиў суўы сыцқ-сыцқ күлип,
Қушақлады сүйип улын,
Ер мақсетин халық билип,
Улларьшыц қысты қолын.
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II
Палымбет шал тасып толды,
Перзент пенен хошласқанда.
Сөзнне халық ырза болды,
Шын жүректен сөз
шыққанда.
Халыққа қарап Палымбет шал,
Сөз сөйледи жеқнске саз.
— Тықла халқым қулағық сал!
Дегенинде жақлады ҳаўаз.
—«Балалы үй базар» деген,
Нақыл халықтық аўзында бар.
Перзентлерди жүрегинен,
Ҳәрким сүйиў ушын қумар.
Перзент — жүрек инанышы!
Перзент — шалдық мәдеткары!
Перзент—ана сүйениши!
Перзент—турмыс гүл нышаны!
Перзент—ғарры аталардық,
Бул дүньяны көрер көзи.
Перзент—туўған аналардық,
Мысалы дүр, шийрин сөзи.
Перзент елдиқ қаҳарманы,
Перзентли ел азбас, тозбас.
Перзент халықтық сүйер жаны,
Ҳасла бирлик қаддин бузбас.
Кеқ тарийхқа из қалдырдым,
Аямайман хызметимди,
Алдықызда атландырдым,
Мине екинши перзентимди.
Шын перзентим, улым хош бол,
Жаўыз жаўдан қайтпа ҳаслан!
Ағақ менен қос батыр бол,
Ҳәм шайырлар жазсын дәстан.
Мә, қолықа алмас қанжар,
Ж аў қанына бояп қайтқыл,
225
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Булманда мен ҳәм иниқ бар,
Ағақа ерлик сәлем айтқыл!
Халық хошласты иерзент пенен
Қушақласып қушақ ашып.
Қосылып ҳақ нийет пенен.
Әмиўдәрья кетти тасып.
III
Арсыз уйқы ерден қашар,
Жарқыраса қолда қылыш.
Илгир көзден нурлар қашар
Қан төгиспе болса урыс.
Қуўатланар, қарыўланар,
Халқы дабыл қақса тегис.
Ҳеш қорқытпас аққан қанлар,
Жүрекке орнап уллы жеқис.
Күндиз күни, түнниқ иши,
Ҳәммеси бир батыр ушын.
Қайнағанда қарыў-күши,
Жыйнар барлық ақыл-ҳуўшын,
Тосаттан ис болғанда да,
Ер перзентте тасар ғайрат.
Қыйынлықта қалғанда да,
Саў шығарар қурыш-қуўат.
Тапсырманы бәржай етип,
Қайтты Сабыр, Узақберген,
Киятқанда жаптан өтип,
Оқ атылды жақын жерден.
Түн пердесин жыртып таслап,
Ж аў-жарақтан лаўлады от.
Жердиқ бетин жалын қаплап,
Шүйкилдеди атылған оқ.
Түн ишинде қызды саўаш,
Тақ қалғандай болды адам.
Қайнады кек, тик турды шаш
Лаўлады от тынбай мудам,
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Жылдырымдай снарядлар,
Дал-дал етти жердин бетин.
Оттай жанып гранатлар,
Тилкимледи адам ети-н.
Қаша алмады ҳешқайда да,
Тоғайдағы жүрген ҳайўан.
От ишинде өрден-ыҳқа,.
Жуўырса да тапсырды жан.
Көк гүркиреп турған янлы,
Қалтыратты топлар жерди.
Суўдық бети болып қанльт,
Астан-кестен етти көлди,
Жайды, үйди пыт-шыт қылды,
Қыйратыўшы — фугас бомба.
Адамлардық басыи жулды,
Геўделерин бояп қанға.
Даўыслары түнги қустық,
Шүйкилдеген алмасты оққа.
Бәри жалын тумлы-тустық,
Ушып-қонып түсти отқа.
Атыз, арық, сай-салалар,
Квбикленип толды қанға.
Шырлап қалды жас балалар
Хошласа алмай ата-анаға.
Узақберген бир ўақытта,
Ер инисин ертип алып.
Жүзин бурып кеқ бахытқа,
Жуўырды алға қыйқыў салып.
— Халық ушын, Уатан ушын!
Деген сеске гүниренди жер.
Жыйнағанда ерлер күш-ин,
Таяр болды қолда семсер.
Сабыр менен Узақберген,
Әўел баслап жуўырды алға,
Ер перзентлер турыл жерден,
Шапты туўды алып қолға.
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Атқан оққа қарамастан,
Опат қылды жаў қорғанын.
Қайнады кек жүрегимде,
Сел-сел етип төкти қанын.
Сабыр менен Узақберген,
Қаҳарманлық алды атақ.
Фронтларда ҳәмме жерден,
Мақтанысты атын атап.
#

#

Перзентлери Палымбеттид,
Уатан улы қаҳарман ер,
Тағы халыққа хызмет етиқ,
Жеқис күтип тур туўған жер!
1942-жыл.
ҚОШҚАР БАТЫР

I
— Хош бол ата, ана жаным,
Қайнады кек жүрегимде,
Ҳарамы жаў басып кирген,
Уатанымнық пәк жерине.
Хош бол, Айым,—туўылған жер,
Хош бол, достым, сәўер ярым,
Аямайман гүлистаннан,
Қерек болса шийрин жаным. —
Деген ўақта Қошқар батыр,
Жыйналған халық болды ырза.
Рух берди, жигер берди,
Ар-намыслы туўысқанға.
Халық хошласып турғанында,
Қолын қысып, қушақласып.
Сәўер яры Бәҳри жанан,
Дәрья киби турды тасып.

т
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Қыйқаш қасы, қара көзи,
Нурлы жүзге жарасып тур.
Көз астынан жүрегинен,
Ынтық болып қарасып тур.
Бәҳәр гүли Бәҳри қыздьщ,
Күлимсиреп қара көзи,
Ләблеринен паллар тамар,
Дәртке даўа шийрин сөзи.
Қошқар яры қарағанда,
Ж аз жайнаған күндей болып,
Қушақ ашты Бәҳри жанан,
Көкирегине шадлық толып.
Хошласты да Қошқар батыр,
Минди атқа. Жолға рәўан,
Көз ушына кеткенинше,
Қарап турды Бәҳри жанан.
Бедеў минип кетти Қошқар,
«...Қандай ҳүрмет—хызмет еткен!»
Деп Бәҳри қыз шықты атызға,
Қолына алып өткир кетпен.
Айым қышлақ мәканында,
Фронт ушын ис қайнады;
Күн нурына жарқыраған,
Қурал-сайман қолда ойнады.
Ердин яры ерге усап.
Бәҳри буўды беккем белин,
— Тазалаймыз дущпанлардан,
Деди Бәҳри — совет елин,

П
Қызды саўаш,
Қанлы майдан.
Кек қайнаған ҳәрбир ерде,
Ант етеди жүрегинен,
Киндик қаны тамған жерге,
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Уатан ушын, халқы ушын,
Батыр болыў қандай ҳүрмет,
Жаўды жексен етиў керек,
Келгенинде бир бетме-бет.
Деген исеним ҳәр бириниқ,
Орналасқан жүрегине.
Ғайрат-күши билегиниқ,
Жеткереди тилегине.
Көз
Көз
Көз
Көз

алдында
алдында
алдында
алдында

гүлистан жер,
Кремль тур.
баўырман халық,
жайнап ел тур.

Қолда қылыш, қолда қурал,
Қолда байраҚ, астында ат.
Ҳәр биринде Алпамыстай,
Таў қопарар қарыў-қуўат.
Қызды майдан, қызды саўаш,
Қалыц қарға из салды оқ,
Жердиқ бетин гүцирентеди,
Гүрсилдетип атылған топ.
Жердиқ бети қалтырайды,
Тоғайда от, бурқып түтин,
Көктен жаўған жақбырдай боп,
Бомба жырды жердиқ бетин.
Ер басына күн туўғанда,
Суўды кешер саат келди.
Ат басына күн туўғанда,
Суўлықтан суў ишер енди.
Жылдырымдай жайнағақ оқ,
Аспан жүзи көринбейди,
Көктен жасыл түсседағы,
Батыр ерге билинбейди.
Бундай қыйын аўҳалларда,
Болыў керек өр көкирек.,
Қажымай ис қылыў деген —
Бул батырлық мәртлик, демек.
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Елеследи туўылған жер,
Қошқар ердин, көз алдына,
Бурқып тасты дәрьядай күш,
Қирди жаўдын. қорғанына.
Қандай қыран, қандай жүрек,
Бул қорғанға кирип барған?!
Бул — Қошқар ер—ел перзенти,
Баҳадырдан өрнек алған.
Ж аў қорғанын Қошқар батыр,
Ойран етти иркилместен.
Қолында бар алмас қылыш,
Мүдирместен жаўды кескен.
Ж аў қорғаны болып ойран,
Шерменделер қалды өлип,
Ер найзасы, ер ғайраты,
Ж аў геўдесин кести бөлип.
Екинши рет Қошқар батыр,
Қолға алды тағы исти.
Ж аў қорғанын бузбақ болып,
Жыйнап алды қайтпас күшти.
Екинши рет тағы басты,
Жаўдын салған бир қорғанын,
Ныпқырт қылмақ, опат қылмақ,
Жаўдьщ өлмей, қалғанларын.
Қорған ишине кирген ўақта,
Жатыр биреў бүкке түсип.
Аш қасқырдай жаланлайды,
Бий гүнадан қанлар ишип.
Көзи жаман, түри бузық,
Қанға қумар қасқыр янлы,
Бул офицер екенлигин,
Қошқар билди, еди ацлы.
Қошқар ерди көргеннен соц,
Бул шерменде албырады.
Атса да оғын тийгизе алмай,
Қолы бирден қалтырады.
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Қошқар ерде қайнады кек,
Қолына алды өткир белин.
Басын шаўып офицердиқ,
Ҳәм өширди онық демин.
Мойнына офицердиқ,
Жаздырылмас салды қурсаў.
Ғаўлап ушқан ҳәррегендей,
Басып келди ҳарамы ж аў.
Қос қолында бирдей жарақ,
Тайсалмайды батыр Қошқар.
Аппақ жүзи өзгерилди,
Ж аў қанына боялып қар.
Әўел атты, сон айқасты,
Келген жаўды шарпа тутып.
Айўан-жайўан болды душпан,
Өз қанларын өзи жутып.
Төбе-төбе үйилген қар,
Бул қар емес, өлген душпан.
Дүзде жатқан ләтте киби,
Душпан жатыр оққа ушқан.
Басты демеқ қар үстин суў,
Ол душпаннық аққан қаны,
Демеқ гөне там кесеги,
Ол жатырған жаў мазары.
Уралайды жерди жарып,
Жақғырады таў менен жер,
Жеқимпаз халық перзентлери
Гүреслерде шыныққан ер.
Халық улы алғыр қыран,
Қайнап тасқан батыр Қошқар.
Уллы халқы, дана Ленин,
Жеқислерге ол мәдәткар.
Қошқар батыр ел перзенти,
Қаҳарманлық етти ерлер.
Қумырысқадай қырғын тапты,
Басып кирген шерменделер.
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ш
— Нигарымсақ Бәҳри жанан,
Бир елеслет мени көзге,
Көз алдымда елес-елес,
Сүўретиқ тур емес өзге,
Көз алдымда, жүрегимде,
Бирге орнатқан гүлистанлар.
Ҳәмме ўақыт күш-қарыўым,
Мәдәткәрим, ер-инсанлар.
Халық яқлы жүрегимде,
Сенде турсақ гүлдей жайнап.
Ҳеш ядымнан шығар емес,
Жүрген ўақыт бирге ойнап.
Ядықда шығар еле сениқ,
Ескен бир күн тақ самалы,
Кеқ даланы шарла жанан,
Сәўлеленер яр жамалы.
Яр жамалы дәртке даўа,
Шын муҳаббат дилге орнар,
Пәк жүрекли Фарҳад-Шийрин,
Қасийети жүректе бар.
Муҳаббатым халықты сүйиў,
Сенде халықтық лерзентисеқ.
Сонық ушын мәртлик пенен,
Шын жүректен исенемен.
Бәҳриханым зийрек қызсақ,
Түсин толық, исле мудам.
Ана ушын таяр ҳәр ўақ,
Ар-намыслы ҳәр бир адам.
Бизге ақ сүт берген ана,
Бул қадирли сүйикли Уатан.
Анасынан, Уатанынан,
Ер азамат аяр ма жан?!
Мен қылышты алғанымда,
Сенде алғыл қолға кетпен.
233
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Шөлистанға суўлар барсын,
Мийнет пенен аққан терден.
Қулпы дөнип гүлленсин жер,
Гүлистанға тағы орнат гүл.
Жеқис пенен барғанымда,
Сазға қоссын сесин бүл-бүл.
Туўлап тасқан Ферганадан,
Суўлар ишсин ҳасыл жерлер.
Тағы канал қазынызлар,
Мийнет ери батыр ерлер.
Жердин. тилин биледи ғой,
Дийқан улы — өзбек халқы.
Қаз каналды, Бәҳриханым,
Ер жигиттей исле, шалқы.
Кеқейсин жер, гүлленсин бағ,
Ғалы яқлы қулпырсын көк,
Қызылласын қырманларық,
Таў-таў ғалле телекке төк.
Хош жананым, Бәҳри гөззал,
Екеўмизде бир тилек бар.
Бул тилекти орынлайды,
Өзиқ сүйген батыр Қошқар.
IV
— Сәлем Сизге Қошқар батыр,
Маған жазған келди хатық.
Ҳәр ҳәриби бул хатықнық,
Сүўретлейди ер сыпатын.
Тек елеслет деп айтыпсақ,
Ядымда тур секунд сайын.
Шын сүйген яр, үйренген яр,
Сыр айтыўға болар қайым.
Көз алдықда турған яқлы,
Саған бир сыр ашайын мён.
Жазғы күнги ашық күндей,
Дүньяға нур шашайын мен.
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Радио сөйлегенде,
Төбем көкке жетти менин.
Мени дақққа ийе қылды,
Жер гүқиренткен атық сениқ.
Газетадан сүўретиқди,
Қуўандым мен көргенде бир.
Ж анға жайлы сөзлери бар,
Мысал гәўҳар, шашылған дүр.
Газетти ашып оқысам мен,
Нурланады Өзбекстан.
Айым қышлақ жазғы күндей,
Жайнасады бағыў-бостан,
Қуўанышта көкирегим,
Бирге өскен әдиўли жас.
Сени десем бул жүрегим,
Өзин иркип тура алмас.
Саған белли колхозымыз,
Туўған елге болды мәкан.
Күн-күн сайын қулпырмақта,
Күн шығыста Өзбекстан.
Сизлер ушын ғалаба биз,
Майдандамыз, атләныста.
Шерикбиз ғой, билесеқ сен,
Туўысқанлық ар-намысқа.
Сизлер ушын
Сизлер ушын
Сизлер ушын
Елин баққан

нанлар тайын,
бағыў-бостан.
жан аяр ма,
батыр достан.

Сизлер
Сизлер
Сизлер
Сизлер

кийим таяр,
жаў-жарақ бар.
барлық нәрсе,
биз мәдеткар.

ушын
ушын
ушын
ушын

Сизлер деген ўақта бизде,
Ҳәрбир ерде ғайрат тасар.
Бәҳриханық майданда жүр,
Жецислерге болып қумар.
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Сизлер ушын колхоз баққан,
Таяр бедеў қаназатлар,
Сизлер ушын көкте жүзген,
Таяр алғыр қыран-сукқар.
Сизлер ушын күни-түни,
Ислеп атыр фабрикалар,
Сизлер ушын атызымыз,
Лала гүлдей болып жайнар.
Сенин ушын қурдасларым,
Фабрикада ислеп атыр.
Күн шығыста өзбек қызы,
Ер көкирек иске батыр.
Тойлар тойға улассын деп,
Той күтеди Бәҳриханыц.
Сыйлық пенен бирге салдым,
Усы серттин бир нышанын.
Бул орамал — Қызыл байрақ,
Ыссы күнде болсын сая,
Қыс күнлери болсын қалқан,
ртлы жаўын жаўғанында.
Атакаға киргенинде,
Женис ушын болсын байрақ.
Желбиресин бул қызыл туў,
Бөленип күн нурында ойнап,
Жананынман достым Қошқар,
Бир тилегим: жаўды қурт тез,
Ҳеш аяма, ҳеш иркилме,
Ҳарамылар келгенде гез.
Көмек керек, болса шақыр,
Тез бараман жылдырымдай.
Ж оқ қыламан шермендениц,
Жер жүзинде бирин қоймай.
Қаҳармансац, қостарымсан,
Халық улы, батыр Қошқар,
Бәҳриханыц тап өзиндей,
Ол езице мәцгилик яр.
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Биз қосылып той қылған күн,
Той ислесин ана — Уатан.
Бул тойлардьщ женис нурын,
Ҳүрмет етсин пүткил жаҳан.
Тылда бизлер қаҳарманбыз,
Шалғын егис, Айым қышлақ.
Тезден достым жоқ қыл жаўды,
Биз жецемиз исимиз ҳақ.
1942-жыл.
К И Р А

О , Киражан, Киражан,
Сезин, шийрин бота көз.
Жүрегиме жайғасты,
Өзиц айтқан татлы сөз.
Нурлы еди түн иши,
Күндиз күндей жақты ай,
Днепрдин бойында,
Қыдырдық бағ аралай.
Толқынлап аққан Днепр,
Сыцқ-сынқ етип күлгенде.
Сенде күлдиц Киражан,
Қуўаныш пенен жүргенде.
Бизди сол түн ҳүрметлеп,
Аспандағы ай күлди.
Ай күлгенин Киражан,
Қулпы дөнген көк билди.
Днепрдин бойында,
Апақ-шапақ ойнадық.
Қосық айтып қуўанып,
Шадлық пенен шағладық.
Татлы түнниц ишинде,
Жүректе гәўҳар сөзлер бар.
Дилге ўәде жайласқан,
Ядтан шықпас ядигар.
237
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Бес жыл өтти арадан,
Мине бүгин алдым хат,
Мен де ырзаман, Киражан,
Ядықда екен е.де ат.
Адам ырза болмай ма,
Ердин ҳасыл затына.
Былай депти Киражан,
Маған жазған хатында:
«Шығып едим турмысқа,
Болды турмыс ҳүрметли,
Татлы еди турмысым,
Болып едим перзентли.
Қанҳор қасқыр ҳарамы,
Кирди ақсызда елиме.
Селдей қылып қан төкти,
Гүлистандай жериме.
Жайнағанда турмысым,
Күйеўимди атты жаў.
Өлтирилди нәрестем,
Жалғыз өзим қалдым саў.
Жығылғанда ата, ул,
Боялды қанға қалын қар,
Қайнаған жас жүректе,
Ғазаптын отлы кеги бар.
Түстим жаўдын қолына,
Бирақта сыр ашпадым.
Мәрт болып өлди жолдасым,
Менде сондай саспадым.
Кести етимди қыйнады,
Сораўға жуўап айтпадым.
Халық ушын өлиў ҳүрметли,
Деп ерликтен қайтпадым.
Ақырында арсызлар,
Өлди деп мени таслады.
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Үш күннен соц беденим,
Ақырын жылый баслады.
Ж аў қолынан қутылып,
Қосылдым туўған халқыма,
Ж аўды қуртпай қоймаўды,
Мақсет қылдым алдыма.
Ж аў тылында жатырмыз,
Күни-түни тынбастан,
Қырмақтамыз жаўызды,
Тартынбастан, қорқпастан.
Қуртамыз жаўды қуртамыз,
Сизлер менен жүрек бир,
Даўылда туўып шыныққан,
Ар-намыс бир, тилек бирО, Киражан Киражан
Жаўды қойма бағықда.
Днепрдиқ бойында,
Қосылайық тағыда.
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БАЛЛАДАЛАР

ҒАРРЫ ПАЛЎАН БАЛЛАДАСЫ

Қартайған арысландай ецсеси түсип,
Ғарры палўан отыр ғамныц ғайында,
Қайғы
зардабынан қабағы исип,
Ж ацлаған сеслер жоқ. Жым-жырт жайы Д1
Гүрсинер,
Ыцыранар,
Аўыр ойланып,
Жарым-жарты жанған жүректе жалын,
Әтцрапында ақлықлары айланып,
Тынбай билип турар ғаррыныц ҳалын.
Бир күни ақлыҳлар кеткенде узап,
Басмашылар кирип келди тосаттан,
Ғаррыға қурмақшы болды да дузақ,
Тум-тустан қамады түсти де аттан.
Ғарры ушып турды орнынан бирден.
Мәртлик пенен жыйды белге қуўатты.
— Дер еди ғаррыны партизан — мерген,
Есиктен келгенин келгендей атты.
Ғаррыныц узамай таўсылды оғы,
Мылтықтыц қундағы менен сабады,
Билинди қасында ақлықлар жоғы,
Дабыл қағып, ғарры шаўқым салады.
Залым басмашылар ғаррыны басты,
Қан менен бояды қып-қызыл жүзин,
Далаға шығарып терекке асты,
Ғаррыныц тирилей ойды да көзин.
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Келди ақлықлары кеткен
Қан уенен боялған көрди
Барль^қ басмашыны етип
Ойран ^тти басмашынын.

қыяға,
бабасын,
зым-зыя,
ордасын.

\

Бағ иши^де анаў турған естелик,
Естелиги ^еди ғарры палўаннық!
Алтын сыя ҳеш қалмайды ескерип,
Г,тўасы ол[ узақ жолльщ кәрўанныц.
\

№

1973-жыл*

АНА БАЛЛАДАСЫ

Мыц тоғыз жүз қырық биринши қанлы жыл,
Июнь айы. Тац толғатып туўды нур,
Жигирмаға толған едим: усы жыл,
Тац алдында ғарип анам жылап тур.
Ушып турдым әтирапымда ашшы сес,
Анталап тур, аш қасқырдай сум әжел,
Ж ан анамныц жүзинде ж ас иркилмес,
Жүректе кек, қаҳәр менен турды ел.
Анажаным ақ жүзимнен аймалап,
Мацлайымнан сүйип алып, тиклеп бас,
Жалынлы жас жүрегимнен жан арнап,
Менде сүйдим, ақты анадан ыссы жас.
Хошластық, биз сапарымыз қан майдан,
Туўған жерим — көзге ысық айналам!
Қарасам мен көз ушынан жолымнан,
Турған екен, қолын былғап жан анам!
Кек қайнады, көзим жастыц дәрьясы,
Жүрегимде ана сүйген гүзи бар,
А қ жүзимде болып әсир гүўасы,
Сол жасымныц бет алмамда изи бар.
Анажаным айдан артық дийдарыц,
Қанлы түнде нурлар жақты жолыма,
Миллионларға қарыў берген мәдарыц,
Жаўынгерлик жарақ берди қолыма.
241
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Таў қопардым, тасын аттым душпанға,
Өрт өширдим, суўын алып жабымйан,
Қуўандым халық күшин күшке Досқанда,
Ҳәлсиресе бөлип бердим жаным^ан.
М уз
Қар
Қан
Д еп

еритсе жүрегимниқ жаль^Қын,
еритти аўызымнан шыққан леп,
қумар жаў ақырында жалынды,
бақырдым, ж аса-ж аса, ана! — деп.

Ана улы ар-намыслы
Ақыллыман, мәртпеи
Елим, халқым берди
Орнатқанман байрақ

азамат,
ана дәстинде,
тасқын күш-қуўат,
Берлин үстинде.

Анажаным жазғанықда маған хат,
Деген едиқ гербиш қуя басладық,
— Мийнет етсец бас ийеди тәбият,
— Нөкис деген қала сала басладық.
Ата, ана, жеқге, келин, қызларым,
Сизлер менен мен де жеттим жеқиске,
Өмир сүрип татып бахыт дузларын*
Сиз отырсыз анам салған Нөкисте.
Урыста ҳәм тылда батыр ҳәр кисим,
Ҳәр бир адам жеқис ушын ой тапты,
Урыс жылы бина болған Нөкисим,
Ленин орденли республикам пайтахты.
Жасыл жапырақ жаўдырап тур көшеси,
Дарақлары сая болды балама,
Мықлап жаслар сайран етер кешеси,
Ильич нуры қуўат болды анама.
Өндирисиқ, оқыў журтық — билимиқ,
Ерлик пенен есигимди төр еткен,
Қанлы күнде ери болып елиниқ,
Шайыр балақ талай томлар дөреткен.
Көшелерин гүллер қаплап толайым,
Кешелери күндизгидей жайнап тур.
Нөкис қалам, Нөкис гөззал — орайым,
Айымханнық ҳаўазлары жақлап тур.
242
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Бағ. орнады анам жүрген изинен,
Зейвд ашар ҳәр күн бүлбиллер сайрап,
Нөки^имди салған анам Сиз бенен,
Бирге ^тыр қуўаныштан масайрап.
\

БАЛЛАДАЛЫҚ БАЯНЛАМА

БалалықА
Жетимлик.
Жаслық Л гезлерим,
Туўған елд^ етти,
Ж аз, қыс, ^үзлерим,
Тап солманда жатыр басқан излерим.
Көзлериме тотыяна туўған ел1
Шөрегиқниқ шийрин дәми тилимде,
Жүрегиқниқ жыллы қаны гүлимде,
Күндиз қуяш, нурлар шашқан түниқде,
Туўысқанлық тилеклерим толған ел1
Атыз, шелиқ, ҳәрбир жабық, салмақ да,
Жүргенимде шын ықласым қалғанба,
Қаўметиқди айналдырып қалқанға,
Ж аўға қарсы беллеримди буўған ел!
Жумаланып жүрдим, қырыў-ойында,
Мал жайғанман Кегейлиниқ бойында,
Қосық айтып жылында бир тойында,
Қапалықтық дәртин базда қуўған ел!
Жетим болыў, жанға өлимди жан татлы,
Аяғымды тессе шеқгел, жантағы,
Сая болды ҳәрбир талық жапырағы,
Жылағанда жүзлеримди жуўған ел!
Көзим көрди қан ишкенин қузғыннық,
Есимде бар сықсығаны қызьщнық,
Қаўметинқе тақба қалды қызылдық,
Сол тарийхтық сен гүўасы болған ел!
Көзим көрди қан сақалын бабамнық,
Көзим көрди аш болғанын анамнық,
Дуйым журтқа мәлим дәрти даламнын,
Басларықнан не кешпеди туўған ел!
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Залым жаўыз көрсетти елге көримий»
Халық көз жасы — суўы — дәрта көлинниқ,
Кисенде еди кец қулашлыкелинид,
Келиншеклер бенде болып талған ер!
Тағдийлерин, болды жаўыз :
Ништер суқты көзиқ менен
Еситкенмен перзентиқниц за
Аўылықда сол жүрегим қалз

ым да,
лыққа,
1 да,
ел!

Шопан болып дәрья-көлиқ | кешкенмен,
Мәўлет келип ҳәр айында үш күннен,
Ж армақ менен машабақды' ишкенмен,
Дослық дузын тақлайымда қалған ел!
Бас панасыз тыным таппай бүлкилдеп,
А’йра түсип жас баўырым бүлтилдеп,
Қара көзден қанлы жасым мөлтнлдеп,
Ерксизден айрылғанман туўған ел!
Ядқа түсип өткендеги жас шағым,
Мен қозғадым тарыйхықнық дәстанын,
Ай, күниқ нур — сениқ ашық аспанын,
Қуяш ели өзин болдын туўған ел!
Көзге ысық топырағық туўған
жер,
Бирге өскен, баўыр басқан батыр ер,
Жүрегимниқ йошы, сеннен аққан тер,
Дейсеқ елим — шайыр достым күнде кел!
Мийнет пенен аштық бахыт сағаны,
«Ақ алтынық» өмиричниқ сабағы,
Сениқ менен бирге жүрек соғады,
Баўырымсақ бахыт пенен толған ел!
Туўып өскен туўған елим мақтайын,
Ҳасыл жериқ, ҳәрне ерин мақтайын,
Ар намыслы ҳәрбир ерин мақтайын,
Турмысыма тирек болып турған ел!
Бирге өстим Кегейлиниқ бо’йында,
Бирге жүрдим қырық менен ойықда,
Дәстан жазып қырық жыл толған тойықа,
Мен келейин қуўаныштан туўған ел!
244
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Елимиздин. тарыйхы бар, жолы бар.
Москвада жүреги бар, қолы бар,
Туўысқан ел бағларыц бар лалазар,
Коммуйызм нур шашпақта туўған ел!
\

АҚ ТЕРЕК БАЛЛАДАСЫ

Ай жүзли\дилбардай нәзерлеп көкти,
Әл аспандц гөзлеп өскен ақ терек,
Талма бойларына тослим қып көкти,
Дарақлар патшасы турдыц бир бөлек.
Тац нуры шафағы менен оятып,
Ж аз жели ойнады жапырағыц тартып,
Күйгелек көзлердиц қумары артып,
Салқын саян сәўбет болды ақ терек.
Мәнзилден мәнзилге көшкен кәрўанлар,
Сениц оц-солыцнан салғандай жоллар,
Саяцда дем алып бир неше тацлар,
Әтирапын адамға толды ақ терек.
Гүллән тереклердиц төреси де сен,
Сән бердиц бабамныц төлесине, сен,
Турдыц салқын сарай төбесинде сен,
Өмир өзеги ушын өндиц ақ терек.
Адамныц қолынан жаралғанынды,
Кесилседе аямадыц жаныцды,
Ақладыц қумартып қарағаныцды,
Өмир буйрығына көндиц ақ терек.
Бир сүйем шүлликтен егилген едиц,
Саған тәрбияда ерингенбедим?
Дүньяға жарадыц, дүньяға келдиц,
Бар өмирди елге бердин ақ терек.
Узақ мәнзиллерде турсада қашық,
Сени сүйди ақ дийдарын ай ашып,
Қызғанысып шырмаўықлар айқасып,
Бойыца жабысып турды ақ терек.
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Түйе сицир менен шырмаўықлардьщ,
Таўлап таслап тамырынан қопардыц,
Мыцлап кесилсец де орныцда қзадыц,
Әсирлер гүўасы болдыц ақ терёк,
Тамырларыц терец, ушабасын аспан,
Өзиц сүтин болдыц жай салсам тастан,
Миллион жыл жасады ҳеш/ мойымастан,
Ж аца бир дәўирге жеттиц щ терек.

ӨЗБЕҚСТАНЫМ!

Тацларға нур болдыц шығыстан атқан,
Ильич шырағысац Өзбекстаным!
Тунжырап қалғыған шөлди оятқан,
Бахытлар бағысац Өзбекстаным!
Болып турсац бахытлы елдиц есиги,
Болып турсац гүлли шығыс бесиги,
Өзицнен табылар инсан несиби,
Дослық байрағысац Өзбекстаным!
Сулыў Сырдәрьяныц суўлары тасып,
Ақ алтын, көлине болғэн мүнәсип,
Табыс пенен тойға тойлар уласып,
Дослар дәрманысац Өзбекстаным1 /
Яр-дослары асқарлардан асқанда,
Қыйқыў салып жолға атлар қосқанда,
Қуўып жетип Қаракалпақстан да,
Молаймақ табысыц Өзбекстаным!
Дацқыца ылайық ҳәр айтқан сөзин»
Зүрәәт молайып, жайнады жүзиц,
Уатанда пахтаныц базасы
өзиц,
Өмир дәстанысац Өзбекстаным!
Жанға рәҳәт сениц қысы-жазларыц,
Өмирди шадлантар өнерпазларыц,
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Ғошшақ жигитлериқ гөззал қызларық,
Мәдги бахты асқан Өзбекстаным!
Газ, нефти, сап алтын кәни сенде бар,
Дәртке даўа етер дәри сенде бар,
Ж анға не керектиқ бәри сенде бар,
Шығыс қуяшысақ Өзбекстаным!
Уллы Уатан-ана меҳрибан болып,
Пүткил бахтық ашқан нур заман болып,
Халықларға бас қостыц жанажан болып,
Дүньяға таныссан Өзбекстаным!
Ж ан ағамсақ шын кеўилден сыйлаған»
Жүрегимнен алғыс болсын сый саған,
Дана Ленин
мақлайықнан сыйпаған,
Бахыт бостанысақ Өзбекстаным!
ХОРЕЗМ

Мық жыллар қоқсым меҳрибанымсақ,
Бурыннан баўырман жүрек жанымсақ,
Д уз берип, дуз татқан дастурханымсақ,
Түби бир туўысқан достым Хорезм!
Сен саз шертсеқ, мен сес қостым Хорезм!
Мық жыллар зарладық, патшадан, ханнан:
Өмир күттен едиқ, әсирлер тақнан,
Уллы Октябрьде Ленин данақнан,
Бахыт алдық батыр халықсақ Хорезм,
Мен сәўлеқмен нурлар шашсан Хорезм.
Тилек иске асты алған ойықа,
Алтын ектиқ Әмиўдәрья бойына.
Октябрьдиқ елиў жыллық тойына,
Сый арнадық азаматсақ Хорезм!
Уатанықа күш-қуўатсақ Хорезм!
Ақ алтыннан кәрўан дүзип ағылдық,
Жарысларда жеқип, жалаў тағындық,
Сен гүлисеқ — Өзбекстан бағынық,
Бахыт ели — бағы-бостан Хорезм!
Сизге сәлем туўған достан Хорезм!
Атланысқа шығып қала-аўылық,
Нардай тарттық үлкен жүктиқ аўырын,
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Қутлықлайды қарақалпақ баўырьщ,
Ҳурмет алғыс болсын Сизге Хорезм!
Гүл көгерттиқ саҳра дүзге Хорезм!
Ж ан Хорезм жериқ ҳасыл, бағық гүл,!
Бағларықда сайрар күн-түн сан бүлбил,
Куўаныштан мақтаў ушын таппай тил,
Дийдарықа қарап турман Хорезм!
Ж үзиқ ашық жақты нурдан Хорезм!
Ҳәр дәўирдиқ тақбасы бар изиқде,
Мық-жық жыллар барсақ тарыйх сөзинде,
Атық таныс пүткил дүнья жүзине.
Нешше заман бастан өтти Хорезм!
Тарийхлар қапысын ашқан Хорезм!
Ҳәр дәўир дүзетер ердиқ қатарын,
Әжиниязым күткен тақнын атарын,
Камил Хорезмий, Әўез Отарық,
Бул заманда қайта туўды Хорезм!
Пүткил халық пенен бас қосып бирге,
Жеқис пенен жеттиқ ж ақа өмирге,
Еқ биринши ирет дана Ленинге,
Тарийхый орденли тақтық Хорезм!
Ильич нурын мәқги жақтыд Хорезм!
Тарийхшылар тәрийпиқди жаза алған,
Мәденияттық орайысақ озалдан,
Октябрь туўылған күни азаннан,
Бахыт пенен жайнап жазық Хорезм,
Ж ақадан шертилди сазық Хорезм!
ТУУЫСҚАНЛАРЫМАг

Атамыздық ақ сақалы есилип,
Анамыздық аппақ шашы кесилип,
Туўысқаннық қара көзи тесилип,
Еди талай қандарына асылған.
Сонда ел-журтымыз батқанда қанға,
Дослар менен дабыл қағып жаҳанға,
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Қайтпастан атландық қанлы майданға,.
Биз жаўынгер ел боп ж арақ асынған,
Патш а, хан, әмирдиц ордасын сөтип,
Бул жаҳаннан жеги қуртты жоқ етип,
Мийнеткеш халықлар мақсетке жетип,
Бахыт алып Ленин партиясынан!
Озалдан соғылған дослық қалқанын,
Түбиримиз туўысқанлық қалқанын,
Ҳ ақ нийет, кен пейил қарағалпағын,
Сизди қутлықлап тур ел данасынан.
Қарыў асып, қонсы болып қуралған,
Мын-мық муҳаббатқа мийри қанғаш
Ен әўелде егиз болып қуўанған,
Қол усласып өстик киши жасымнан!
Биз еркин елимиз ана Уатаннын,
Бул Уатан жүреги пүткил жаҳаннын,
Нурлы ай күнимиз бахытлы таннын,
Халыққа қуяш жайған таў арасынан.
Сиз тамыры, биз шақасы алманын,
Сиз сағасы, бизлер суўы арнанын,
Сиз дөқгелеги, биз көшери арбанин,
Ел жүгин тасыған әўел басынан.
Сиз асқар таў, биз гәўҳары таслардық,
Биз қалпағы, сиз қурашы баслардын,
Ата-анасы ғамқорымыз жаслардық,
Тойындырған ар-намыслы асынан.
Мийнетте, саўашта, бизлер таярмыз,
Қыз алысып, қыз берискен дос ярмыз,
Сиз гүмбирлеп шыққан дуўтар, биз тармыз,
Кеўилге йош алған ел намасынан!
Бириккен билекте жердин шенбери,
Қолымызда алтын кәнниқ зәмбери,
Биз жапакеш елмиз, мийнет зергери,
Шөлге қала салған таўдын тасынан.
Бир дуўтардан шыққан елимнин сазы,
Мақтумқулы Әжинияздьщ устазы,
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Усы устазлық жүз мық жыллардық жазы,
Жайнады, жайнайды нур қуяшынан.
Туўысқақлық пенен еллерим тиллес»
Батыр, палўан, даналарым зәқгилес,
Ургенч, Ташауз, бирге иргелес,
Қуўанып қараған қырман басынан.
Елдиқ исин өз орнына апарып,
Ер, азамат таслар-таўды қопарып,
Калининде Мамед улы Сапаров,
Сизге сәлем болсын халық қулашынан!
Көрпе қызын ҳақыйқаттанда көрпедей,
Жылытады назы менен еркелей,
Қыз-жаўаннық шайыр кеўлин көркемлей,
Йошландырар ай жүзинен, шашынан.
Ерлик етип ел хызметин атқарып,
Аннамедов Ғайып исти апарып.
Уғылбийби менен Жоллы Жаббаров,
Қалмай хызмет қылды отағасыан.
Ақ алтын үлкеси — гөззал елиқ бар,
Халық қолынан қулпы дөнген жериқ бар,
Мийнет майданында мық-мық ериқ бар,
Ол дәўир жулдызы, — нур ағласынан!
Аппақ алтынға көзлери қызып,
Сени жоқ етиўге планлар сызып,
Әтирапықда жаў тур нийети бузық,
Тисин қайрап, қарап таў арасынан.
Таў, тоғай, ой менен қырларық алтын,
Қызылды қулпыртқан қумларық алтын,
Қаҳарман халықсақ қолларық алтын,
Жериқди бөлеген бағ сарасынан.
Бизге аян мәрт вахтада турғанық,
Бизге қуўанышлы адым урғанық.
Халық бахтына қызылласын қырманық,
Дослықпенен мәқги жоллар қосылған,
Қутлы болсын қарақалпақ досықнан!
1969-жыл,
250
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18~октябрь,

<

Ж АҚА

ЖЫЛ

ҚУТЛЫҚЛАУЫ

Мын. тоғыз жүз алпыс жети сәнеси,
Болды салтанаттыц сулыў сийнеси,
Ж^н,а жылғы жүрегинен жол ашып,
Әлемге жайылды шуғла сәўлеси.
Алпыс жетинши жыл жайнады жақты,
Үш жүз алпыс бес күнди баладай бақты,
Табысларын топлап таў етип үйип,
Жумысын жуўмақлап, сынасын қақты.
вткен жыл он еки батырын қосып,
Жарысқа жиберип жолларын тосып,
Январьдан декабрьге жеткенде,
Жылдын. жуўмағында шадланды йошып.
Үш жүз алпыс бес күн түсип есапқа,
Гүл көгертти таслар менен кесекке,
Айжүзли арыўдай қушақтан шықпас»
Алпыс жетинши жыл хош бол десекте.Л
Кеўил орын тапты бәҳәр, жазынан,
Илҳам пайда болды сәўбет-сазынан,
Жасыл жалын ҳәр бир үйде жанады,
Ада болмас Бухараньщ газынан.
Қуўып салып шөлистаннық самалын,
Бағларға бөледик ҳусни-жамалын.
Үстирттеги Комсомолдық қаласы,
Өткен жылы өмирден тапты кәмалын.
Әсирлерше жатқан Қырық қыз даласы,
Бүгин болды жақа өмирдиқ қаласы,
Ата-бабам кәрўан тартқан жерлерде,
Трактор айдап жүр колхоз баласы.
Куяшын нур етип жайғанда бәҳәр,
Мийнет ҳаўазынан жақлады сәҳәр,
Ж ақа жайлаў жулдыз бенен бөленип,
Саҳраға бағ орнап — шөл болды шәҳор
Өмирдиқ тетиги қолларымызда,
Шарўамыз абадан қырларымызда,
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Қарақалпақ Хорезмниц елинде,
Дослық тирек болды жырларымызға!
Жерден алтын алдық — балық теқизден,
Поезд кәрўан тартты сегиз-сегизден,
Табысларға телегимди толтырып,
Алпыс жетинши жыл хошласты бизден.
Алпыс жетинши жыл адымын керип,
Ақ отаўын ашып, есигин түрип,
Кеткеннен соц қушақласып хошласып,
Алпыс сегиз келди отаўға кирип,
Мийнеттен қулпырсын о’йы-қырықыз,
Жүрекке йош берсин жақа жырымыз,
Төрткүлли туўысқан, қадирданларым*
Қутлы болсын келген жақа жылықыз!
Ғошшақ жигит, қыз-жаўанлар арыўлар,
Сиз бенен жайнамақ қала-аўыллар,
Ж ақа жылық жарқырасын жулдыздай,
Қутлы болып Берунийли баўырлар.
Әмиўдәрья районы — досларым,
Елге ертек қаҳарманлық дәстанық,
Ж ақа жылда қулпы дөнип гүлленсин,
Айым Камалова бағық бостанық.
Мийнет етип мал табарда өзиқсеқ,
Сейиси де, ат шабар да өзиқсеқ,
Қутлы болсын, жақа жылық Хожели —
Жеқислерге хош хабар да өзиқсеқ.
Жасыл жалын жақа түсип оқайға,
Бухараны ушластырдық орайға,
Ж ақа жылық жақа бәҳәр әкелсин,
Қоқырат халқы қолық жетти қолайға!
Ғарры Арал көптен көлбеп жатырған,
Туўлағанда турмыс тақын атырған,
Меҳрибаны мийнеткеши Мойнақтық,
Қуўат алдық дана Ленин хатынан
Дәстүрли ел молдан болған кел-кетиқ,
Қараса кез тоймас көркиқ, келбетиқ,
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Шымбайлылар шады-қуррам больщлар,
Ж ақа жылда артсын шәниц-шәўкетиц.
Сенде көрдик зүрәәттиц нәўпирин,
«Ақ алтыныц» кәрўан болды ҳәр күни,
Жыл қусындай жайнап келди жаца жыл,
Қутлы болсын туўған Тахтакөпирим1
Бир сыбайлас ел еди бул Кегейли,
Дуйым журт досларға белли Кегейли,
Гүмис гүзде кәрўан тарттыц жеткердиц,
Ж аца жылыц жайнап келди КегеЙли.
Узақ шаўып дойнағыцнан қоз шыққан,
Қатарына қуўып жетип қызыққан,
Ж аца жылыц жайнай берсин Шоманай,
Қуўып жетип, өтип кеттиц сызықтан!
Ж аца жыл киятыр, қустай түлеген,
Ж аца бахыт, абат өмир тилеген,
Орденли үлкемниц баўырман халқы,
Узақ. өмир, уллы бахыт тилеймен!
1968-ж ыа
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