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ӨТМИШТИЦ ГҮЎАСЫ
XIX әсир-қаракалпак классикалык әдебиятыиьщ
гарийхына огада көрнекли шайырларды әкелди. Олардыц қосыкларыида халық тәғдири менен тугасып кеткеи идеялар баслы орымға шықты. Ҳақыйқатында да
бул дәўирде халқымыз социаллық тецсизликтиц шыдап
болмас дәрежедеги зардапларын өз басларынан кеширип атыр еди.
яЛла журты Туркстап“нан Әмудәрьяныц бойларыпа, Арал жагалаўларыпа пана мзлеп келген журт Хийўа ханлығыныц ҳүкими астыпда жасаўға мәжбүр болды. Мийнеткеш халықтыц күн көриў аўҳалы бурынғыданда бетер қыйынласты.
Бала-шағаларын асыраў
ушын, хан ҳәмелдарлары тәрепинен жыйналатуғын ҳәр
түрли салықлардан кутылыў ушын көпшилик халық
массасы киси есигинде жүриўге, неше жыллап басқа
жақларға талап излеп кетиўге мәжбүр болды. Оныц
үсгипе адамлар арасындағы өз-ара қатнас тецсизлиги
кем-кемнен күшейип барды.
Мине усындай турмыслық жағдайлар Күнхожа,
Әжинияз, Бердақ, Өтеш, Омар қусаған классиклердиц
шығармаларында өзлериниц поэтикалық сәўлелениўлерин тапты. Олар елдеги аўырманшылықты, өмир суриўдкц кыйыншылығын өз басларынан өткерди. Сонлықтан олардыц дөретпелери халқымыздыц XIX әсирдеғи
жүрек соғысын бизге жеткерип береди.
Булардыц ишинде Күнхожаныц шығармалары ай“
рықша әҳмийетке ийе. Себеби ол халқымыздыц жаца
қопыс басқан мәканында классикалық әдебиятымызды
екинши бир дәўир менен тутастырыўшы, ханлық дүзимдеги ҳәр қыйлы тецсизликлерди халық массасы
тәрепинде турып көрсетип бериўши биринши шайыр
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сыпатында танылды. Сонлықтан опы әдебиятшыларымыздыц карақалпақ классик шанырларыныц устазы деп
атаўы жүдә орынлы. Ол ҳакыйкатлыктыц жыршысы.
Халықтыц ецсесине түскен а^ырманшылыққа оныц да
бели қайысты.
Халыктыц көз жаслары оныц да жүрегин тырнады.
Бәлким усындай патриотлык рух Күпхожаға шайырлық ат әперген шығар. Усындяй ец жокарғы дәрежели
жаны ашырлык кәсийет Күнхожа шығармаларында
барк упғаны ушында оны халық өз жүреклериниц төринде сақлаған.
Демек Күнхожа шығармалары XIX әсирдеги қарақалпак халкыиыц гурмыс картипаларынан куралған.
Опыц косықлары тутасы мепен қарақалпақ халкымын
күн кеширмў мүмкиншиликлериниц дерлпк барлық тәрепин өз мшипе камтығап. Мәселен: яШопаплар“ қосығында қой изинде жүрген шопанлардыц аўыр аўҳалын, кийимлериниц әбигерлигин жүдә тоспрли деталлар менен айта келип:
Ж с т ч м кллып шарга болгап бойлары.
А р т ы қ ҳэ.чмелсрдсн акыд-онлары
Кайысып бакканы ба1П''ыц койлары.
Бир ылакка үш жыл ж үр гсп шопаплар.

дейди. Әлбетте бул манда Күнхожа шопанлардыц
баскалардан кем ем.ес екенлигин айта отырып, адам
мийнетимиц каншама дәрежеде қәдирсиз екенлиғин
көрсетпекши болған. Капша қыйылып мийнет етсенде
бундай азаптан кутылыў қыйын екенлигин сыпатлап
берғеи. Сондай ақ „Орақшылар11 қосығыда жапакеш
халықтыц жырын жырлайтуғып Күнхожаныц ец жақсы
қссыкларыныц бири.
Бунда шайыр бала-шағаларыиа напака табыў ушын
оракшылыкты талап етнп жүрген адамлар туўралы,
олардыц жағдайларын толғана жырлаўы, рухый портретин анық сәўлелендиреди, „Ийнинде күнлик шапаны, пнхалға тырналып саны“... „Беллери төмен бүгилип...
Көзинен жасы төгилип, өскен жерине жете алмай,
Аскар кумлардан өтеалмай “деген образлы қатарлар,
аркалы күнликшилмктиц ақыбетип анық бояўлар менен береди.
Күнхожа ' алыкшылар турмысы туўралы да қосықлар жазған, солардан „Сазан аў“, „Өлген балық“ т. б..
4
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Бул косыкта да турмыс аўырманшылығынын тағы бир
1 улғасы сәўлеленеди. Бизиц халкымыз әўел бастан мал
шарўашылығы, дийханшылык, сондай ак тениз дәрья
жағалаўларында балык аўлаў меиеп шуғылланған.
Күнхожаныц қосықларында буидай деталлапдыц
сәў' 1 елениўи тәбийғый. Себеби хап ын зулымлыкларына юзбеген шайырдын ҳакыйқатлыкты аГпыўлан баска
илажы жок еди. Ол кай жерде пе көрседе (усынлай
аламлардын), (пукара ғардын) мийнетке.п хатықтыц
аўҳалыныц жүдә төменлнгнне дуўшакер бола берли.
Сонлыктан оныц шайыплык ҳүжданы бундай ьомбылықларлы бүгмп қала алмалы Рухый езилиўшилик
идеясыныц басымы өзи ҳаққында жазған қосықларын,' а
көплеп ушырасады. Оныц жеке қайғысы улыўма халық қайгысы менеп ушласып кетели. Мәселен „жарымадым“ косығындағы шайырдыц айткач сөзлерп ө:н не
қусаған мыцлаған адамлардын көкирегиидеги айтажак
сөзлери, ямаса усы қосық пенен идеилас „Не болдым“
косығын алып қарайық. Бул қосық:а да пийкарғы айтылажақ пикир, басқалардыц зорлық зомбылыклары себепли бул дүньяға шыққанына пушайман етиў, түцилиў, анығырағы өз өгкен өмирипе шолыў жасаў аркалы өз заманласларыныц ҳәр бирине тийисли ҳакыйқаглықгыц бегин ашыў. Замап көринисипнц натураллық
тулғасын бериў.
Күнхожа бундай налыныў идеясын „Әрманда“ қосығыида еледе терецлестиреди.
Ойласац жпгитлер дүиья аа емес,
Мөҳмиилерғе аян береғ саз емес
Мен жазылыи жүрер жернм жаз е.мес
Соиыи ушын өмпрнм өттн эр.манда.

Мине ол өз лаўириниц социаллық аўҳалын усьндай образлы қатарлао арқалы белгилейд". Әлбепе бул
Күнхожаныц замапғе бодған көз қара. ыныц бир ғана
позтикалық сыпаты. Ал бупдай катарларды опыц ҳәр
бир косығынан ушыратыўға болады.
Деғен менеи шайыр творчествосыныц идеясында
усындай мотивлер бар. Әлбетте бундай гуманисглик
идеялар классикалық поэзиямыздыц тийкарғыларынан
бири. Омы революцияға шекемги ҳәр бир шайырда
ушыратыўға болады. Бирак бул көбирек Күнхожаныц
шығармалары ушып характерли. СеЗебп Күнхожа ата5
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баоаларымыз Турксганнан көшин келгениеп кейнпги
ел басына түскеп ҳәр кыйлы қыйыпшылыкларды өз
кәзм менен көрип, өз басымап өтксрген шайыр. Сонлықтан ол проғресснв идеядағы шайыр сыпатыпда қосықларыпда билднрди. Шайыр шығармаларыпда келешекке оғада онтнмпстлпк көз карасларды туўдыра
алды. Ол мудамы тууган жерге муҳаббат оягты, шайыр
бәрқулла мийнеткеш халық тәрепинде гурды оны сүй и ү д и жырлады.
Кунхожа өз заманыныц прогрессив
адамы. Себебн ҳақыйқатлықты айтыў, халықгы сорып
атырған хап ҳәм оныц ҳәмелдарларыпа наразылық көз
бенен қараў сол доўир ушын үлкен ерлик едн.
Бир ғапа мысал келтирейик: Күихожа Хийўа хамыныц буйрыгы менен көп шайырлардыц бири болып
Хийўаға барады. Хан боргасыпда арпаўлы тапсырма
бс-йыиша хаиды, ханлық дүзпмди, хан ҳәмелдарларын
мактау басланады. Хан алгысыпа мпясар болыўга дәмедар шаймрлар бар ҳөнерпн жумсаи атырғапыпда,
Күпхожа ҳақыйқатлықты айтады.
Бул сөзлер хамга жақпагапнап кейин шайырды
хорлаў, масқаралаў мақсегипде, оған сый регинде,
өлимтик қотыр түйе бергизеди.
„Умытпаснаи", Түйе екеисец" қосықлары усылай
пайда болғап. Бул қосықларыпда Күнхожа Хийўаға
барғапдағы көргеп дар ағашларыи, өгкир пышақлы
жаллатларды, хапнан көрген азапларын бирме.-бир
бсян етеди. Хапныц берген гүйесии тәриплеп:
Жаҳаммып кел^ен апаты,
Шахныц бергем бмзге аты,
Хийуа хамныц зынматы,
Жол қәрежет болармысац?
1[атшаньщ сенсец жас малы,
Усаган малга лусмалы.
Мәдемин хаиныц бас малы
Жети атацлы билермисец? деи,

қайта хан оўладларыныц үстинен күледи. Шайырды
масқараламақшы болған адамлардыц өзлерин масқаралайды. Әлбетте бул анығында шайырдыц зулымлықты,
тецсизлпкти әжиўа етиўи еди.
Күнхожапыц көпшилик қосықлары бойынша ҳақыйқат патриот шайыр есабында танылады. Шайыр „Жайлаўым“ қосығында мокан еткен жерлерин тебиренип
6
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отырып тәрнплепди. Ел қопыс басқан орыпларды бирнм-бирим айта келип, олардыи мийпеткеш халықтыц
тирншилик етиўи ушын апзаллығып көрсетедп. Биз
бул қосық арқалы заман қысыўметине болғап жек көриўшиликти қанша сезипсек, шайырдыц (уўған жерине болған муҳаббатыныц терецлигинде сонша түсинемиз.
1Пайырдыц „Ел менеи“ қосығы философиялық жуўмаққа қурылған. Шайыр елди, халықты орайлык фпгура етин алады да, басқаларын соған байланыстырады,
ел мепен ойласыкта исленген исгиц ҳеш қашам шинки
болмайтуғынын баян етеди.
Күнхожа шығармаларында халықтыц этнографпялык
турмыс өзгешеликлери сүўретлепгеи. Мысалы: „Қобыз“,
„Арба“, „Сазан аў “ т. б. косықлар халқымыздыц өтмиштеги пайдалаиғаи мәдеиий ҳәм мййнет куралларынын қәсийетин белгилейтуғып поэтпкалық туйғылардыц
бир тамшысы сыпатыпда болса да, улыўма классикалык әдебиятымыздыц тарийхы ушын оғада әҳмпйетли.
Биз Күнхожа шығармаларып оқып отырып халкымыздыц аўыр өтмишиие ашыпамыз. Туўған жерге болған сүйиўшилигине куўанамыз, әдалатсыз ханларды
жек көргенлигине гуўа боламыз, нәсиятларып кулақ
қойып тыцлаймыз. Күпхожа өтмпштиц гүўасы болып
әўладлардыц жүрегннен жай ала береди.
-X
-

Биз бул топламды таярлаўда шайырдыц1949 жылғы баспадап шыкқан китабынан, Купхожа бойынша қәниге филологня илимлерпнпц каидпдаты Бабаш Исмайлов тәрепинен таярланылған 1950 жылғы китаптап ҳам тағы усы
автордыц орта ҳәм үлкеп мектеп жасыидағы балалар
ушын таярлаған 1976-жылы басы.тған: „Ел мепен”
кнтабыпап, сондап-ак Өзбекстап ССР плнмлер Академиясыиып кол жазба ([юпдыпан, Республнкалық газета
журпалларында жорпялапған текстлерден иайдалапдық.
Әтбетге, биз оз алдымызға Күпхожа шығармалары бойынша текстологпя тык жумыс пслеўди (бул жүдә кегек) мақсет етип коймасақта, айырым-айырым орынлтрға редакторлык характерге ҳәм баспага таярлаўшылар сыпатында азы-кем тәсир етилдн. Себеби (Күпхо7
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жапыц шыгарма 1 ары халқымыз арасыпан жазылып
алыпгап) белгили дорсжеде ипформаторлардыц қосықларды қагарма-қагар есииде сақлаў қыйын. Кыйсыпы
келмей турған яки умыгып калған жерлерин өзаери-ақ
„жамап" жибериуи турғаа гоп. Сондай-ақ айырым қосықлардағы келмспей турған строфалар алып гасланды.
Бултопламға „Қайтып кел", „Менид балам“, „Балам өлгенде“, „Серғиздан“, „Малым барда“, „Келин“, „Мениц
куним“, „Көзим“, „Кел-кел хожа, өзиие ><ел“, „Ким
едиц“, қосықларын олардыц тексглеринде түсиниксиз
қатарлардыц көп болыўынап топламға кнргизбсўди мақул тапгық.
Биз бул аркалы Күпхожа бупдай атамадағы қосықлар жазбағап демекши емеспиз. Ол жазғап болыўы
мүмкин, бирақ бизғе сап таза ҳалында жетпеғенлиги
анық. Келеси ўақытлардагы шлепиўлер нәтийжесннде
бул қосықлардыц жаца нусқаларыныц табылатуғынлығыиа жүдә-жүдо исепгимиз келеди.
Сондай-ақ „Өлим“ қосығыпын яранлар реднфи менен
тамамланагуғып сгрофалары „Яранлар" деғен аг пенен,
„Суўға" к е 1 ти қосығыпдағы „Нойлейин* редиг|)и мепен
там;мланатуғып қатарлар „Нәйлейин“деғен ат пенен
бөлекленип жиберилди. Бул қосықларды бөлеклеўде,
оларды бир ат пенен жибериўге ҳеш қандай тийкар
болмағанлығы себеп болды. Топламға Тилеўберген
Жумамуратон тәрепинен „Жас Ленинши” ғазета ында
жәрияланған „Қазынын ийти“ қосығыиыц жаца варнанты киргизилди.
Жуўмақлап айтқанда, Күпхожа бизге ҳәзирше молим болып отырған аз ҳом саз мийрасы менен, қарақалпақ аўыз әдебиятын жазба әдебият пенен байлаиыстырагуғып қуилы шығармалары менен қәдирли.
Күихожаиыц қосықларын баспаға таярлаўда берген
бзҳалы мослоҳотлери ушын таярлаўшылар Б. Исмайловқа үлкеп минпетдаршылық билдиреди.
АЙДАР МУРТАЗАЕВ
ЖАЛҒАС ХОШНИЯЗОВ
Филология илимлериниқ
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кандийатлары■

ЖАЙЛАЎЫМ
Ата журты Турксганнан келгели,
Ага-бабам қоныс баскан жайлаўым,
Анадян туўғалы, есим билгели,
Ойнап қагар өскен қалын жайлаўым.
Күн бойынт байыр етип турақлы,
Мен кегермен әрмап билен жырақлы,
Қамыс орып алтаў-жетеў орақлы,
Терис төбе, Узып Қайыр жайлаўым.
Өлим хабарынан келмегей саза,
Енди айтайыи сөзди аманлық газа,
Ержан атаў менен шығысы Ырза,
Теқизлерден аўқат еткен жайлаўым.
Балық аўлап Тоқгас, Мантық бойынан,
Көл ишииен, сай-салапын ойынан,
Сайлап шаншып жүрип жайын мойнынан
Ага-бабам аўқат егкеи жайлаўым.
Әбдимураг молла Ибрайым менен,
Және қангалымда Измуртт герен,
Қытай, Қонырат ҳәм де қалын ел менен,
Ага-бабам аўқат еткеп жайлаўым.
Аласат табылса барлық ел көшер,
Көбейип тур арамыздап қан ишер,
Жетим жылап, ылақ мапырап куп кешер
Әрмаи билеи жүрермен бе жайлаўым.
Жайлаўым Жалайыр, Көпир ҳәм Бөгет,
Суў келер ме дегеи бизде бар умит,
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Шақақ урар акыр бир күн қыз-жигит,
Әрман билен қайғыда өскен жайлаўым.
Әўелҳа өскеним көк өзек бойьг,
Адамныи жегерме шуғылға ойы,
Пуқаганыц таймағайлар бак-күйи,
Әрман билен өскен арзыў жайлаўым.
Қызлар менен суҳбег етип билгепше,
Дослык, меҳрибанлық егип өлгенше,
,Сен арман тур, мен берман тур“ дегенше..
Әрман билен өскен арзыў жайлаўым.
Бекман шағыл, Жана суўдын бойлары,
Ийарқыраўық „Мүйтен" бөгет жайларьг,
Жайылгаи байлардыц сапсьгз койлары,
Көзиме тотыя жүрген жайлаўьгм.
Көл саға, Айырша, Тербепбес тециз,
Әсиресе, айыршада өскенбиз,
Қасг еткеннпц көкейлерин кескенбиз,
Әрмап билеп айра түскен жайлаўым.

өлим
Ата-анам өлдн, туўысқан қалдьг,
Бул пәлек басыма аламат салды,
Агалар бул өли.м ақлымды алды.
Кейиниме түстп залым бул өлим.
Бул өли.м азлплап менпц ҳалымды,
Кыппадылар енди шкпрпи жапымды,.
Ашнады \га мепиц ол ығбалы.мды.
Кейинпме тусги залым бул нлп.м.
Шуўлап балялар қа ггы ага-аналап,
Мен жүрермен кай бир жсрдн паналап,
Бир нешеппц ырыскалыны шамалап,
Келдилер басы.ма аға бул өли.м.
ЯРАНЛАР
Көрген соц тыпарма Күнхожа сөзи,
Иығлар бул азаптап ада.мпыц ези,
10
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Балалардыц ана деп бул айткан сөзи,
Бул сөзиме қулағыц сал, яранлар.
Алла бнзди еииретги, жылатгы,
Саў денемди теспей сорып қанатгы,
Қайсы еллер, қайсы шаҳлар абагты,
Қулақ салыц бул сөзиме, яранлар.
Жылап-жылап шырақларым өшпеди,
Бул истиц тәғдирин кимлер шешеди,
Иығлай-йығлай сорлы күпи кешеди,
Не қыларман енди буған, яранлар.
Зар жылап огыр ғой үйимниц иши,
Менин жайым жер төлениц мүйеши,
Еки ул бар аға өзимиен киши,
Не қыламан енди буны ағалар.
Жылайды бийшара анасын айтып,
Дәрт үстине және дәртги молайтып,
Жүрермеи дүньяда ағалар айтып,
Бир басқа бир саўда түсти, яранлар.
Бул басым берк екен, жарылған емес,
Залымлардын күни тарылған емес,
Бизлерден душпанлар сарылған емес,
Душпанларға бахыт берди «ранлар.
Бул дүнья өгерсец, ақырыц паны,
Алдадыц қыядан жол салып, мени,
Саў болса адамныц ағалар дени,
Бир басқа бир саўда болды, яранлар.
Жегимлер телмирип жерди қазаолар,
Мениц бүлғенимди кимлер жазарлар,
Мөҳмин қулға бермес едим азарлар,
Бир басқа бир саўда болды, яранлар.
Бул дүньяныц опасы жоқ бийпаян,
Ол өзине сенин әўелден аян,
Илая душпанлар етпегей зыян,
Болмасз ҳал қыйын болды яранлар.

www.ziyouz.com kutubxonasi

Заман тар, ағалар кулақ еалеаныз,
Мениц берген акылымды алсаныз,
Тилегимди дослар қабыл қылсацыз,
Алла аманатын алгай яранлар.
Бул заман тарылды ўактым өт епди,
Не кылайын айтып енди бөтенди,
Мен сорлы зар жылап, ҳайрап етеди,
Бир басқа бир заман болды, яранлар.
Теиизде аў салсац, ҳәргиз балык жоқ,
Диземде димарым, белде ҳалым жоқ,
Меи сорлыға, ғәриплерге жарық жоқ,
Қпрацғы думанда калдым, яранлар,
Заман тарылып тур, аспан тутылып,
Таба алмадым жолды бәрҳа умтылып,
Залым себебинен әрманда болып,
Бир басқа бир саўда болды, яранлар.
Бул замаи тарылды, кейии болмады,
Залымлардыц кызыл гули солмады,
Кеўилимнпц ўақыты-хошы болмады,
Басқа ақырзаман түсги, яранлар.
Меп жылайман зар-зар етип аллаға,
Душпаилар канықдур, куран, оллэға,
Тыцла сөзлеримди Жипемурат аға,
Бир басқа аламат болды, яранлар.
Бул заманныц гәрти пәлек пе, рәт пе,
Яки иштен кетпес таўсылмас дәрг пе,
Пукаралар кысыўмет шегиўи шәрт пе,
Бир басқа замаиа болды, яранлар.
Байға жүрсе жарлы ҳақып алалмай,
Ойпап соннап жаслар шэлқып жүре алмай,
Бир кеткенлео ел днйдарын көре алмай,
Бир бас-а бир заман болды, яранлар.
Жеткерсип аллаға бенде наласын,
Таба алмай жүр излегеилер панасы *
12
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Қара ж ер алған соц ата-анасын,
Бир басқа ғамгүилик келди, яранлар.
Кула^ым әйлейин аслыны бэрбат,
Хор болып тур бул заманла ҳасыл зат,
Сопыц ушын бир аллаға минажат,
Етемеп зар жылап, енди, яранлар.
Яранлар сөз тыцлап қулақ салмаға,
Каст еткен душпанпыц ақ 1 ын алмаға,
Шын жәннетке досын менен бармаға,
Колыц былға, жолды силте, яранлар.
Тыцлац мениц пидә арзы-ҳалымды,
Өзиц жеткергейсец ырысқалымды,
Кыйнап залым мениц шыбып жанымды,
Ата-анамды жерлер кушты, яранлар.
Ўа, дариқа, бул дүньяда қызық жоқ,
Ғәриплерде әзизлик бар, бузық жоқ
Бәйгиден өгерге белли сызық жоқ,
Аламат, баламат болды, яранлар.
Сонын ушын бул дүньяда йығларман,
Азап билен қана бағрым дағлармгн,
Кашаи ўақтым, бахтым келип шағларман,
Адамныц рухы гәда, яраплар.
Әжайып саўдалар түсти басыма,
Куда реҳим еткей аққан жасыма,
Келсе де не қылсын туўған қасыма,
Бир басқа бир замап болды, ярамлар.
Ҳаққа күнде дадыпэгяд етермен,
Бақ келмесе, әрман менен кетермен,
Азап пенен сум дүньядан етермен,
Өтпесиме гүман барма, яранлар.
Бул заман тар ылды, тартылды танап,
Өмиримниц аз абын болмаспан санап,
Жүрмедим ағ алар бир майдан шаглап,
Бул дүш.я ақ ырет болды, яранлэр.
13
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Душпанга сырыцны қылмағыл аян,
Узақ өмирине етерлер зыяи,
Шағып денелерин уўлы ҳэб жылан,
Биразлардыц өмирп өтги, яранлар.
Мен жылармап бир аллаға зар әйлеп,
Кеше-күндиз жалбарынып сөз сөйлеп,
Бул бизиц заманды ҳарамы бийлеп,
Заман ҳор түрлерге дөнди, яранлар.
Ядыма сақлайын бәрҳама ҳақты,
Ашқайлар сыйынсам бийриўбар бакты,
Астынан тускейлер душпапныц тақты,
Бир басқа бир сүргин болды, яранлар.
Айра түстим туўып өскен елимнен
1ўартайдым, дәрманым кегги белимнен,
Иырақ болып турғаным жок елимнен,
Бир басқа бир саўда болды, яранлар.
ОЙДА
Мен кеткели болды жети жыл, жети ай,
Азап-ақырет пенен өмир өтти ай,
Елимди сағындым, дэрмчным кетти-ай ,
Ҳәртүрли қыял бар, ойласам, ойда.
Илажым жоқ қалдым байға тацылып,
Таснимнен нағылып калдым жацылып,
Изде қалған ата-анамды сағынып,
Елжиреп кеўилим турмас бир жайда.
Кирпикшешен киби менпеп жыйрылып,
Мынаў жүрмен бүкирейип, ийилип,
Арқам жаўыр болды қаптан сыйрылып,
Сөзимнен болмаса, күшим жоқ бойда.
Еки қыз, бир ул бар өзимнен киши,
Тәнимниц модары, кеўлимниц хошы,
Келерме деп ағам, үйимниц иши,
Бул күнлери олар екен не ойда?
14
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Талайым бахытсыз, бақты қараман,
Бул аўҳалға қандай шыдам қыламан.
Аўылға қуры қол қәйтип бараман,
Сонша жылғы жүрғенимпен не пайда?
Жайнап-жаснап, шад боп дәўран сүре алмай,
Ата-ана, туўысқанды көре алмай,
Аманлықта ҳал аўҳалын биле алмай,
Аҳ урып, жүресец ғаплетте ойда.
Жумысты етсем де жетпеди қолым,
Бахтым ашылып өнбей көп жүрген жолым,
Калтамда жок аббаз шайы бир пулым,
Бул дүньяға шыққанымнан не пайда?
ҚАШАН КӨРЕРМЕН
Паяны жок бул дуньяда,
Қашан анамды көрермен?
Әрман билен бул дүньяда,
Йығлап-йығлап мен жүрермен.
Дүньяныц жәбири жаманды,
Душпанныц басы аманды,
Байыў—патшаға, зорға заманды,
Сонлықган йығлап жүрермен.
Көп жыл болды елден кеттим,
Хийўа барып хызмет еттим,
Елдн сағындым, зар еттпм,
Халқымды қашан көрермеп?
Кара пул болмай табысым,
Келпп тур мипе намысым,
Әбдимураг жақын достым,
Аўылды қашан көрермен?
Ядымнан анам кетпеди,
Бир күн бпр айдай өтпеди,
Тапқаным тамағыма жегпедн,
Аўылды қашан көрермеп?
15
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БОЛАРМА ЕКЕН?
Бул жүристеи ҳяял алып,
Ат жүўенлеп, токым салып,
Дийдиленген жерлерге барып
Шадланар күн болар ма екеп?
Әжел курығы жағам тутты,
Жылай-жылай өмир өтги,
Душпанлар азап көрсетти,
Қутылар күп болар ма екен?
Шапаным днземди жаппай,
Бирин тапсам, бирип таппай,
Мурадыма шапқчн аттай,
Жетер күнлер боларма екен?
Қатар курбы, сәрбиназды,
Сағындырған бәҳәр жазды,
Жигитлердин көрки кызды,
Көрер қүнлер боларма екен?
Қәҳәри жаман ғазаптан,
Жәбирлендик кәп азаптап,
Мийрими жоқ инсапсыздан,
Қутылар күн боларма екен?
Дүпьяда шалыклап жүрип,
Ата-ана көзип көрип,
Азлы-көплн өмир сүрип,
Жүрер күнлер болар ма екен?
Бес жыл аралап қазақты,
Басыма салып ғазаты.
Аман-есен қарақалпақты,
Көрер күнлер болар ма екеп?
Қазақ инанар сөзиме,
Яшлар төгилер жүзиме,
Көз түсип келген изиме,
Жүрер кунлер болар ма екен?
Бул сөзимди баян етип,
Аман-есен елге жетип.
16
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Ургениш журтына кетип.
Шадлапар күн болар ма екен?
КҮН ҚАЙДА
Ордық ортқ, шаптық отып, қаздық жап,
Тердик масақ, ийпимизге салдық қап,
Жас өмирлер гүлдей болып, болдық сап,
Бул жүрчстен енди бизге күн қайдаг’
Орақ орып, өмир бойы болдык кул,
Ислесек те ала алмадық кара пул,
Не жананлар байы өлип калды тул,
Енди буган жайнап-жаснар күн қайда?
Күни-түни ордық пишен, салыны,
Гуздиц күни жыйдық пискен тгрыны,
Өмиринше бир тоймаған карыны,
Аш, жалацаш биз сорлыға күн қайда?
Салық салып усы ҳалға ҳәр дайым,
Салығын салыўға биз болдық қайым,
Бир жутым бул ўакта болды уўайым,
Бул жүристен енди бизге күн қайда?
Ийинге тартарлық және жоқ киймм,
Ҳәм де ағайин жоқ, қәўендер бейим,
Көсилип жатарға және жоқ үйим,
Бул жүристен енди бизге күн қайда?
Тапқанымыз жгтпей қара тецгеге,
Аўыстырып кийим алып кийерғе,
Ҳәм базарлық қатар-қурбы женғеге,
Алып барар енди бизге ҳал-қайда?
Не пайда, жигитлер, жалғаншы дүнья,
Алдады бизлерди жол салып қыя,
Қара басқа бул не деген ўақыя,
Бул жүрнстен енди бизге ел қайда?
Ашығыц бар еди, талмадай бойы,
Қатарынан артық ақыл ҳәм ойы,
Болар деп қуўанған жақсылық тойы
Жийемураг, көретугын күн қайда?
2 —154
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Жийемурат, сенин менен едим дос,
Жер айдасам, бирге барып салдым қос,
Жоқшылықтан, қалдын мине бугин бос,
Ашығына жететуғын күн қайда?
Буяқтағы көрген қорлық-азапты,
Күни-түни етип аўыр талапты,
Шай орнына ишкен айран шалапты,
Кушақласып айтатуғын күн қайда?
Қайғыдан қарайып, қайнаған нши,
Билектен майрылып, жоқ болған күши,
Сайымбетжан елин бизлердеп киши,
Сақтьщ сынбай журетуғын күн қайда?
Бес жасында аған менен кой бактын,
Сен шопаны болдын майда ылактын,
Жол тап, жан шырағым, сынбасын сактын,
Жайнап-жаснап туратуғын күн қайда?
Қасымдағы еки бирдей жолдасым,
Қайғылыққа түсти менин бул басым,
Көзден көл-дәрья боп ақтылар жасым,
Бул дүньяға шыққан менен не пайда?
ЯРЫМ ХОШ ЕНДИ
Сәрҳаўыз бойында отырма, турма,
Гүлдин шақасына бүлбил қондырма,
Ярым келмейди деп мойиыцды бурма,
Кетсем тез келермен, ярым, хош енди.
Кеўлипди қабаргпа ойлап удайы,
Өзине аяндур дәртнм-ҳал-жайым,
Мен ушын қен бул дүньянын сарайы,
Кетсем тез келермеп, ярым, хош енди.
Өзге журтқа кеттим, еркнм жоқ басга,
Ғумша гүлим солды, бул басым жаста,
Күпи-түни қайғыда, көзлерим жаста,
Көрискеймиз, сүйгеи. ярым, хош енди.
18
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Бул басыма түсти қайғы-ғам думан,
Аман кутыларым болдылар гүман,
Неғайбил өзиме: қаларым аман,
Қайтып келгенимше, ярым, хош енди.
Мен кайтып келгенше азып ҳәм тозба,
Аспандағы айға колынды созба,
Тағы баска иске мойныцды бурма,
Кетсем тез келермен, ярым, хош енди.
Ярым анлап, бул сөзиме кулақ сал,
Дугнпан бундай қылды, енди не ҳамал?
Өле ғойсам, умытпағыл, ойына ал,
Қайтып келгенимше, ярым, хош енди.

ШОПАНЛАР
Сарылып күни-түп қойдыц изинде,
Қан қалмай сарғайып кызыл жүзинде,
Қанлы жас қапланып еки көзицде,
Күла дүзде жүрген мынаў шопанлар.
Ийницде жумыры салынған торға,
Меслерин арқалап қозгалып зорға,
Төслери қайқайып шығалмай қырға,
Асқар қумды аралаған шопанлар.
Шарықтан шырмалып еки аяғы,
Аўыр болып талдан кескен таяғы,
Аўыр сөзге ҳәм сарсылып қулағы,
Қула дүзде қайғыда жүр шопанлар.
Үстинде шапаны бийтлери ағып,
Қанын сорып, арқасына от жағып,
Тикен кирип аягынан қан ағып,
Етиксиз тоғайда жүрген шопанлар.
Киминиц арқасын таяқлар тилғен,
Биразыпыц қолы отларға күйген,
Жасы жетпей қыпша бели бүгилген,
Сансыз қой кейнинде жүрген шопанлар.
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Ата-аналары өлип жасыман,
Таз болып торағы ағып басыпан,
Қызыл кум сел болып көздиц жасынан,
Жай табалмгй жүрген мынаў шопаплар.
Аш болса кейнине ермей ийтлери,
Тарықканнан тарғыл болып бстлери,
Кус түткендей тилким-тилким еглери,
Азаптан шыға алмай жүргеп шопанлар.
Жетим болып шарға болған бойлары,
Артық ҳәммелерден акыл-ойлары,
Кайысып бақканы байдыц койлары,
Бир ылақка үш жыл жүрген шопанлар.
Қайнаған ыссыда кумларды басып,
Алацлап көзлери, ақылдан сасып,
Койы жайылғапда аркасын касып,
Куни ушын жүргеп ғәрип шопанлар.
Беллери бүгилип, көзлери тынып,
Жаталмай дем алып бир майдан жылып,
Топыракка былғанып, терлери ағып,
Төсексиз далада жаткан шопанлар.
ЖИГИРМА. БЕСТЕ
Көзди жумып бийик таўдан асарсац,
Есерленип жанган отты басарсан,
Урылардай кыздыц жолын тосарсац,
Қазандай кайнаған жигирма бесте.
Шекпенниц шалғайын пйнине салып,
Биреў көрер ме деп бәрҳә тайсалып,
Ашыклыкта бир орынға тасланып,
Есерсоқ боларсан жиғирма бесте.
Жигерленип шашып кызыл каныцды,
Шашарсац жолына дүнья —малынды,
Қыз десец, кыярсац шыбын жанынды,
Қыйланбай ис етип жигирма бесте.
Ашыктыц жолында ишлери қайнап,
Қарлы суўыкларда жанларын қыйнап,.
20
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Кыз келер деп, турар көзлери жайнап,
Телмирип, турарсац жигирма бесте.
Қала ғойса сол күи түни қыз шықпан,
Көп ойламып ақырына асыкпай,
Ертепипе және барар уялмай,
Арсыз ойын-күлки жигирма бесге.
Кызлардыц жецгесин зыяда көрип,
Күии-гүни қалмай кейнине ерип,
„Женгежан, епле“—деп, тапканыц берип,
Дийўана боларсац жигирма бесте.
Ар ушын басынды бәйгиге тигип,
Орамал, шнршыга бярыиды төгип,
Ҳайт болса, қыз ушын арбанды жегип,
Кулпурып жүрерсец жигирма бесте.
Қайта-кайта кағып кийип курашты,
Бой жасырып мекем ашып қулашты,
Далли жерде таса кылып ырашты,
Жасырынып журерсец жигирма бесге,
Дала жерде еплеп басып аяқты,
Көз салып карарсац ояқ-буяқты,
Орынсыз неше рет жерсец таяқты,
Қыз ушын берилген жигирма бесге.
ҚЫЗЫЛ ҚУМ
Мунарланып көринесец алыстан,
Не кыйынлық ислер өттилер бастан,
Басында жүрип мен егеОш дәстан.
Қырымныц қырындай түриц Қыз 1 .!л қум.
Басында сексеўил, маялыш, шепгел,
Жыцғылыц тағы бар сениц Қызыл кум.
Шыккан шөплерине мен қонсам кеўил,
Келбетлериц сондай сениц Қызыл қум.
Қара таўдан кейин емес келбетнп,
Думап менеп толып турады шегиц,
Үргин ү^ип, оған бурылса бегип,
Ағысты бөгепди пәтиц Қызыл қум.
21
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ЖАУ ТОРҒАЙ
Жаў шымшык жүдә көп болды,
Жүўеримди жеп болды,
Карнына барып нуп' болды,
Баян етеем, жаў торғанды.
Арбалап тәгин гөккендей,
Такыялап тухым сепкемдей,
Асымды жеп, бир еккендей,
Не қыламан, жаў торғайды?
Дәнди сеўип, мушым түйе...
Барагыр ишлерим күйе.
Мийметнмс болды ийе,
Не кыламам, жаў торғайды?
Пккен тарым болды ушық,
Ислерим болды қыйыршық,
Хәр жүўериғе бир шымшық,
Не қыламам, жаў торғайды?
Жаў торғай ацды2—алдырды,
Есимдн және талдырды,
Намақадан да айырды,
Не қыламам, жаў торғайды?
Айтайын ендн сөзимди,
Солдырар мынаў жузимди,
Ушырмасам шокыр көзимди,
Мурдар нәлет жаў торғайды.
Ушырсам дуў да дуў болды,
Мағам бпр жаман жаў болды,
Алдыма қурған аў болды,
Не қыламан жаў торғайды?
ЕШКИМ БАР
Еки қулағы салынған,
„Саў*—деп манырап жалынған,
Н у п—шымшыктыц дяриси. (таярлаўшылар)
А ц д ы —естен айрылды дегеии.
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Он бес жыл жүрип алынған,
Рейим аға, бир ешким бар.
Саўрысыи көрсец калақтай,
Өкпеси искен талақтай,
Сүти таўдағы булактай,
Рейим аға, бир ешкнм бар.
Жалғыз болса да мындай маған,
Айтарлық сөз усы саған,
Айтсам жағар сөзим оған,
Жанымнан жаксы ешким бар.
Бир-биреўге етип мир-эт,
Көрдим аға жүдә рәҳәт,
Кудайға жүзде рахмет,
Бир ендп жалғыз ешким бар.
КешиМер болса, кешип кет,
Шешиўлер болса, шешип кет,
Ағажан, келип, сүт ишпп кет,
Ағажан, жалғыз ешким бар.
АЗЫЎЛЫ
Бизии тары көп болыпты,
Айналасы шөп болыпты,
Шошка кабан жоқ кылыпты,
Не кыламан азыўлыны?
Жан алғыштай қабақ үйип,
Ҳарам күшин белге жыйып,
Каўыпымлы кетти түйип,
Не. қыламан, азыўлыпы?
Мийрнмсиз С)чл залым шошка,
Бәрҳә зыян ўакты хошта,
Байға жаксы, жаман-ашқа,
Не қыламап, азыўлыпы.
ДОНЫЗ ҚАБАҚ
Кулақ салыцлар айтамап,
Күнде талап қып кайтамаи,
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Мына сөзди молантаман,
Халықка мәлим доцыз қабақ.
Анаў күн гәплегте жаттым,
Душнанымды байлап аиым,
Шошка келди кылын тарттым,
Шалқып кетги доцыз қабақ.
Мен жатырман қылын туткап,
Талап етип қурып жатқан,
Шошқаны қоймай қорқытқан,
Үлкен қурал доцыз қабақ.
Көрмесецизлер кәрамат,
Душпанларга көп мәламат,
Шыгарғанға көп рахмет,
Үлкен қурал доцыз қабақ.
ШАЛЫКЛАП МАҚСЕТЛИ ЖЕРГЕ БАРАЛМАЙ
Шалықлап мақсетли жерге баралмай,
Қатар-курбы менен дәўран суре алмай,
Бир тапқаным бир тапқанга куралмай,
Бес батпаннан аспай сол жыл қырмаиым.
Шыны достым Бердақ шайыр, Муртаза,
Белгили затымыз аў менен қаза,
Дүньядан оўере өгтиц Күихожа,
Бес күн орынланбай мақсет-мурадым.
Күним сеннен кештиАрал тециз,
Ашлық, жэўгершилик жыл-жылдан егиз.
Сексен бир жыл сеннен аўқат еттик биз,
Арал тециз, сеннен жокдур әрманым.
Ҳәрким яллап, берер болсан бизге қол,
Түрли кызық ҳәм тамаша кетги мол,
Өскен жерим Айырша менеи излим жол,
Жеткен жери бир қудадан пәрманым.
Қатар-қурбы басын қосып қыялмай,
Карным тойып бир күн тамақ жей алмай,
Өмирликке пүтин шапап кийе алмай,
Жоқшылықтан қурып дицке дәрманым.
24
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Бирин-бири сағынбай ер менен зайып,
Нан табалман посып жүрген халайык,
Ат шоқай, кара өлен бизге ылайык,
Турин танымадым наннын, жарманын.
Байлар налысыма кулағын салмай,
Мийнетимди ҳешким есапка алмай,
Бир апғы талабым жарты нан болмай:
Жигерпм кум болды, тынланбай зарым.
Бирнешелер кетти [Мабат, Марыға,
Бизлер калдык шығыр егип жарыға,
Бир айына қыркағары тарыға,
Сол жылы толмады мениц қырманым.
Ғазап етнп Хийўа бизди шақырып,
Тоғыз күнде зорға жеттик сабылып,
Ортаға шығарып ҳусниме күлип,
Тарыдай төгилди намыс ҳәм арым.
Кеўил бөлип келбетиме қаралмай,
Мийман болып ҳал-жайымнаи соралмай,
Қайта баслап мен алдына баралмай,
Кеўлимде дақ болды мақсетли зарым.
Өмиримше кырын қарадын куда,
Дүнья кызығыпап әйледин жүда,
Бир жарымай өмирим болып тур ада,
Өмирде бир кирмей дицке дәрманым.
Жүрегимди жарды таршылық заман,
Қатар-курбы тенлик бермеғен таман,
Күнхожа дур атым, урыўым қалқаман,
Нан табылмай өмир бойы жаўрадым.
ИЗИМБЕТ
Аяғыида етиги жоқ,
Үйинде ҳеш жетиги жоқ,
Айтар сөзге кеўили жоқ,
Бизнн ағай Изимбет.
25
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Аркасында топаны бар,
Жалғыз жаман шапаны бар,
Ол не нәрсеге интизар,
Алағай ағай Изимбет.
Изимбеттиц изи көп,
Адамға жағар сөзи көп,
Каўмы-қарындас, көзи көп,
Шалағай ағай Изимбет.
Сөйлесиўге жаныц барма?
Үйинизде нанын барма,?
Ҳеш адамға алац болма,
Ендиги адам Изимбет.
Ҳәркимге жуўап берейик,
Шалықлап ҳәмме жүрейик,
Бәрнн сынап көрейик,
Жалғыз аға Изимоег.
СУЎҒА КЕТТИ
Жорға минген жорғалардаи,
Ғарқылдағаи ғарғалардаи,
Себепкер болып солардаи,
Еки ашық суўға кегги.
Алды-артыи ойлай алмай,
Суўға батты бойлай алмай.
Оншама көп сөйлей алмай,
Екп ашық суўға кегти.
Бирипиц-бири изипен,
Өлдим дегеи яр сөзипеи,
Ғайып болғандай көзинен,
Еки ашык суўға кегти.
Кулақ салыц айтқаи сөзге,
Көоиинп тур айтсам көзге,
Баян етпек керек бизге,
Еки сорлы суўга кетти.
Ярыныи ғүйинде өлген,
Көрнп душпапы тприлгеп,
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Душпанларынағг сүрипғеп
Еки сорлы суўға кетги.
НӘЙЛЕЙИН
Ашыклардыц айткан зарлы сөзлерин,
Кулақ салыц өзим баян әйлейин,
Ояйын залымныц еки көзлерин,
Қулақ салыц бәрин баян нәйлейин.
Олардыц дәрдинеп тиследим бармақ,
Залымлар салған сон аямай қармақ,
Бир басыма түсти бул аўыр салмақ,
Ада болмас ислер болды, нәйлейин.
Қүдиретице еттим илая пэрмам,
Сениц ислерице етермен гуман,
Күи-күннен қапылып барагыр заман,
Ада болмас ислер болды, нәйлейин.
Қосылысып қушақларын ашқанда,
Душпанына уўлы зәҳәр шашқанда,
Залымлардап айра түсип кашқанда,
Ада болмас ислер болды, нәйлейин.
Аға беглер, тыцла қапылған жәҳан,
Ғәрипликте еттим душпанға пинҳан,
Қарным тойып жемей кеткеним әрман,
Бир басқа бир саўда болды, нәйлейин.
Ғәриплердиц қара болғап бахгына,
Отлар жақсам залым патша тахтына,
Зулы м етер удайына халқына,
Ада болмас ислер болды, нәйлейин.
Мен йығларман яратқанға зар етип,
Бул азапты, бул хорлықгы нала егип,
Азап-ақырет өмиринше көрсетип,
Бир басқа бир әлим болды, нәйлейин.
Бул зарымды мениц кимлер биледи.
Қара қапыл етти, көзим көрмеди,
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Налыс етип гпрян болып өледи,
Бир басқа бир саўда болды, нәйлейин.
Ашықлар яндылар сергил дәртимен,
Айрылдылар әрмаи менеи мдргннен,
Кудайым саклағай кеўил гиртиием,
Әжеп тәўир заман болды, нәйлейин.
БАЙ БАЛАСЫ
Астына минип жорганы,
Кийипти өикей торқаны,
Касыида болыс, поркамы,
Сондай болар бай баласы.
Тарлықгы ҳешбир ойламас,
Ылақ шаўып тойдан қалмас,
Айтқанына кулақ салмас,
Менменболар бай баласы.
Жаман болса да жақсыдай,
Атағы бар айтарлықтай,
Келген сөзлерге тартынбай,
Сөйлер еркин бай баласы.
Кызларды көрсе қызығып,
Сөз салғанша асығып,
Жайранлайды, жүрмес буғып,
Сондай еркин бай баласы.
Болсадағы мурны пушық,
Мынк-мыцқ етип айтар косық,
Келбетин қарасан-пасық,
Сонда да зор бай баласы.
Арқасы болса да бүкир,
Ҳалып билип егпес шүкир,
Иши қара толған пикир,
Арданлайды бай баласы.
Аўзы жыртық балсадағы,
Ееитпесе де кулағы,
Қыйсық болса да аяғы.
Дузиў-сәнли бай баласы.
28
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Болсадағы көзи соқыр,
Етсе дакы муриы пыр-пыр,
Мерекеде алдында огыр,
Сондай сулыў бай баласы.
Кол созып ушқан кусларға,
Салқын туснрип жазларға,
Нәзер таслайды қызларға,
Кеўли өсип бай байласы.
Кызлардыц иши күйеди,
Басларын жорта ийеди,
Ҳәрким тапқанын туйеди,
Той баслайды бай баласы.
КӨРЕРСЕН,
Жасыцпан жетил^п дүньяға шығып,
Асық ойнап, ойын топларын жыйып,
Жаз болса биреўдиц ылағын бағып,
Шөллерди ҳәм қызыл қумды көрерсец.
Мацлайыца питкен малыц болмаса,
Астыца минерге атыц болмаса,
Ҳәмде қорац толы койыц болмаса,
Жоқшылықтан не қорлықлар көрерсец.
Паналап жатарға үйиц болмаса,
Үйинде ишерғе асыц болмаса,
Керегин ўақтында тайын турмаса,
Биреў келсе, жерге кирип өлерсец.
Бала-шағац болса ҳәммелери жас,
Кийерге кийим жок, болса жалацаш
Сатарға малын жоқ ҳәмде болсац аш,
Оларға тамақты қайдап берерсец.
Жоқ болса саўарлык саўынға малыц
Жаздыц кунлеринде ме болар ҳалыц,
Гүзе алып айран сорап ҳаялыц,
Кемтарлықтан көп ақырет көрерсец.
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УМЫТПАСПАН
Өмиримде бир ис көрдим,
Буны ҳеш ўақ умытпаспан.
Жана едим ҳом гөнердим,
Оны ҳеш ўақ умытпаспан.
Хийўа ханнан адам келди,
Шуўлатып ҳәм барлық елди,
Кайыстырып мықлы белди,
Буны ҳеш ўақ умытпаспан.
Шыбын жанға ғазап етти,
Сонда бизге дерек жетти,
Хийўа ханы алып кетти,
Буныдағы умытпаспан.
Айдады бизди Хийўага,
Коймай бир майдан саўаға,
Дәрт үстеме болды даўаға,
Буны ҳеш ўақ умытпаспан.
Кайыққа миндик дарғада,
Көп ойландық ол жағада,
Жыласты ини ағада,
Буны ҳеш ўақ умытпаспаи.
Дарғадаи өттик аржаққа,
Интизар болдық бержакқа,
Журесен деди сол жаққа,
Оныдағы умытпаспан.
Бес-алгы бақсы қурялды,
Бул истии жөни соралды.
Кеўил ҳәр иске таралды,
Өмиримше умытпаспан.
Көз жас төгилип далаға,
Карамай ата-балаға,
Келдик атаклы қалаға,
Буны ҳешбир умытпаспан.
Үш ағаш тур кец майданда,
Орналасып қызыл қанға,
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Қыйылып ҳәм шыбьш жан да,
Турғанларын умытпаспан.
Бул дар екен көринген,
Көп адамлар илдирилген,
Табанлары тилдирилген,
Буларды ҳеш умытпаспан.
Адам өлгеи жайып қушак,
Кездиц жасы моншак-моншақ,
Қолларында өткир пышақ,
Жаллатларды умытпаспан.
Кирдик калаға тез журнп,
Анталады ийтлер үрип,
Тахт үстинде дәўран сүрип,
Турган ханды умытпаспан.
Ертенине ханға бардык,
Жай жагдайды ҳәм де айттық,
Етти бнзлерге жамаплык,
Буны ҳеш ўақ умытпаспан.
Жыйылыпты гүлләп бақсы,
Кими жаман, кими жаксы,
Жасаўыллар болып сяқшы,
Сыпаганын үмыгпаспан.
Соцғы күни келди гезек,
Жаз күнлер ҳәм болд .,1 гузек,
Болдым сонда жетим гөжек,
Буларды ҳеш умытпаспан.
1Берттим дуўтар, айттым қосық,
Кеўилимде кайнап йошып,
Табылмады ҳешбпр дослық,
Душпанлығып умытпаспан.
Бақсыларға байрақ берди,
Жақсыларды жамап көрди,
Лапгөй деп шаўкым көтерди,
Буны ҳеш ўақ умытпаспап.
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Әкелди алдыма түйе,
Жағылды бетиме күйе,
Өлимтикке болдым ийе,
Буны ҳеш бир умытпаспан.
Хийўа хан келди касыма,
Салды зәўлимди басыма,
Қарамай акқан жасыма,
Турғанларын умытпаспан.
Қотыр түйе байрак алдым,
Баскасынан куры калдым,
Өмирликке тамға етип,
Умытпасқа ойға салдым.
Мен ойладым сол ўакытта:
.Хан ақылсыз“—деп тахтта,
Өз исиме болып пухта,
Жүргенимди умытпаспан.
Хийўадан алган сыйым сол,
Аўылға қарап тарттым жол,
Байланды әбдеп еки кол,
Бул корлықты умыт! аспан.
Қайтып Хийўаға келмеспен,
Сөз айтты сирә демеспеп.
Өз еркимди ҳеш бермеспен,
Қорлықларын умытпаспан.
Қорлығы өтти өзиме,
Жаслар келтирди көзиме,
Қалғанлар карар сөзиме,
Буны дағы умытпаспан.
ТҮЙЕ ЕКЕНСЕК
Шөк дегенде шөгермисец?
Көп жасаған түйе екенсец.
Токтамыстан аррағырак,
Шыцғыс ханды билермисен?
Сизге айтаман, түйе жора,
Бир казин көр, арқац жара.
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Ексен гүлиц ғумшаланып солмаса,
Кеўлим шадланады узак, жыл билен.
Опасыз дүньяда ашылкан гүллер,
Кәпестеги сайрап турган бүлбиллер,
Дуньядагы бағыў-ҳәрем, шәменлер,
Онын рәўиши, көрки ел билен.
Атқа миннп данқын көкке жетирген,
Қысымлығын күннен-күнге өгирген,
Өзине жакыннын исин питирген,
Олардын ҳом күпи кешер ел билен.
Ғәзийие толысы алтын ақшанын,
Ҳәўли-ҳәрем, және бағы-бақшанын,
Халықты сорағап ханыў-патшаныц,
Шалқығаны ғәрип-кәсер ел билен.
Мәрўертген салынган сарай жайлардын,
Аспапдағы жақты жулдыз, айлардын,
Малы көп дүньяда мунсыз байлардын,
Шалқыўына себеп сорлы кул билен.
Адамнын көркейип адам болмагы,
Көнилдин шадланып, шалқып турмағы,
Көзге түсип уллы атақ алмагы,
Есигинде үйир-үйир мал билен.
Алдында жол баслар ағац ҳәм болса;
Жаптан туўры ағар суўын ҳәм болса,
Ексен гүлиц ғумшаланып солмаса,
Кеўлим шадланады узақ жол билен.
Опасыз дүньяда ашылған гүллер,
Қәпесгеги сайрап турган бүлбиллер,
Дүньядағы бағыў-ҳәрем, шәменлер,
Оньщ рәўиши, көрки ел билеп.
Атқа минип данқын көкке жегирген,
Кысымлығын қүпиен-қүнге өтирген,
Өзине жакыннын исин питиргеп,
Олардыц ҳәр күни кешер ел билен.
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Ғәзийне толысы алтын ақшанын,
Ҳәўли-ҳәрем, және бағы-бақшаньщ,
Халықты сораған ханыў—патшаныц
Шалқығапы ғәрип-қәсер ел билен.
Мериўерттен салынған сарай жайлардьщ,
Аспандағы жақты жулдыз, айлардыц,
Малы көп дүньяда муқсыз байлардьщ,
Шалкыўына себеп сорлы кул билен.
Адамныц көркейип адам болмағы,
Көнилдин шадланып, шалқып турмағы,
Көзғе түсип уллы атақ алмағы,
Есигинде үйир-үйир мал билен.
Халықтын қатарда халық болыўы,
Каранғы түнектиц жарық болыўы,
Көкиректиқ шадлықларға толыўы,
Талап етсе, ҳүжим етсе ел билен.
Дүньяға бийқарар келгенип билмес,
Я алые я жакын парқыны билмес,
Жолдыц узақлығын жиғит билдирмес,
Сапар шексе жақсы ҳадал дос пенен.
Жамандай кылығын ҳәргиз басламас,
Тарыққанда көз жасларын жасламас,
Өмиринше өлмегеише тасламас,
Жолдас болсац узақ жолға мәрт билен.
Махтымқулы, Мағрип өтги дүньядан,
Әрман менен жоллар салып қыядап,
Өтеалмай бөгетсиз тениз, длрьядан,
Өмиринше күни өтти зар билеп.
Мен йығларман көрип замаипыц түрни,
Бәрҳа баян етсем сөздиц келерин,
Душпанларым жайцы өзиниц зәрин,
Көзим гиреўленди бәрҳа түп менен.
Мен йығларман, ҳаққа налыш етермен,
Бул дүньяда,—бул кәпесте нетермен,
Әрман билен даўаласып кетермен,
Өлғенимше ырзаласып ел менен.
38
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Мактымқулы, Мәгриптей' алдыиды болжа,
Өлғен соц аларсац тилиннен олжа,
Кысқарт сөзди сорықайнаған Күнхожа,
Өлгеницше хошласын кет ел менен.
I*
•-%/
НЕГЕ КЕРЕК?
1
Сайраған бүлбил болмаса,
Иши ҳаўазға толмаса,
Бәркулла жайнап турмаса,
Ашылған ғүл неге керек?
Сарқырап суўы акпаса,
Еккен егинлер қанбаса,
Ўактында тасып-тынбаса.
Аққан суўлар неге керек?
Узактан көзге пүспесе,
Шамалы қатш еспесе,
Төбеси бултқа тиймесе,
Аскар таўлар неге керек?
Жадырап жазы болмаса,
Шуўақлы көгал қылмаса,
Өз ўақтында жаўмаса,
Кара жамгыр неге керек?
Көрген нәрсени алмаса,
Пәтленип қанат қақпаса,
Жоқ жерден анды таппаса,
Қаршыга қус неге керек?
Карасын үэип кетпесе,
Артықша қарыў етпесе,
Қашақ қоянға жетпесе,
Қайыц тазы неге керек?
>. Бул жерде Күпхожа
алған. (таярлаушылар).

Мағрупий

деген

шайырды

еске
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Озалла төсин кермесе,
Таплап жемлерип жемесе,
Байрактан озып келмесе,
Дал бедеўлер неге керек?
Беллерин беккем буўмаса,
Өткеп өшлерди қуўмаса,
Анадан артық туўмаса,
Пасық перзепт неге керек?
Бойы күн сайын өспесе,
Душпап көкейин кеспесе,
Таймай гүреске түспесе,
Қорқақ палўан неге керек?
Халықтын арын арламаса,
Бары-жоқты барламаса,
Аш ҳәм тоққа карамаса,
Аўан басшы неге керек?
Халыққа әдил ботмаса,
Жылағанды жубатпаса,
Халық татқанды гатпаса,
Тахт ийеси неге керек?
Пки жакты теи көрмесе,
Дуўры төрелик бермесе,
Әдиллик пенен шешпесе,
Кәтқудалар неге керек?
3
Ашка қайыры болмаса,
Майға карыны толмаса,
Дүпьяпып жүзин шолмаса,
Аса байлык неге керек?
Дәрьядай толып таспаса,
Күн сайын күпш аспаса,
Елди жаўлардаи бақпаса,
Куры батыр неге керек?
Ата-анасын күтпесе,
Айтқапларына көнбесе,.
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Ата-анам ҳәм демесе,
Жаман перзент неге керек?
Күндей күлип жайнамаса,
Бүлбил болып сайрамаса,
Куўанысып ойиамаса,
Қуў өмирлер неге керек?
БАСТЫ ХОР ӘЙЛЕР
Бул дүньяға шыққан, ғапыл адамлар,
Мөҳминниц басыны бир күн хор әйлер,
Қаныр-сахаўатсыз зулым адамлар,
Тәнде жанымызды таплап хор әйлер.
Бүлбил киби болажақты сайрасац,
Ғумшаланып гүллер киби жайнасац,
Ишинде қумғапиыц суўдай қайнасац,
Онда сепиц бар күшицди зор әйлер.
Бахты ашылса солсацдағы жан берир,
Ай күн билен нур сәўлели нур гөрир,
Ҳәркимғе мүнәсип төрде йол берир,
Оныц парқын билген ўақгын хош әйлер.
Ақыл жора, бул сөзимди ғамде тут,
Аспаныў-зәминди алсада гүцгирт,
Жел куўып думанды, бир күн кетер бу
Булт кетсе басты дәндаиа әйлер.
Жақсыныц жомартлық кирер кеўлипе,
Оныц куда берер ығбал-пейлине,
Жақсыныц халық ерер қалмай кейнине,
Жаманнан бас болса басты хор әйлер.
Сәркардаға ақыл-дана мол керек,
Жүрер соқпақ, туўры гузар жол керек,
Сапасы көп, қуўат-күшли қол керек,
Булардайын болса күши зор әйлер.
Анамнан туўғалы ашылмай көзим,
Аллады бир өзи, мен ҳәм бир өзим,
Аҳ урсам аспанға: жетер бу сөзим,
Уақтым хош болмаса, даг-пәрят әйлер.
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Жийемурат едиц тәнде қуўатым,
Аҳ урғанда белде дәрман-мәдетим,
Сени айтпақ үйренискен эдетим,
Шайыр Хожа ағач дат-пәряд әйлер.
ӘРМАНДА
1
Картайдым, жас басты өзимди мепип,
Душпан тықламады сөзимди менин,
Айтсам сарғыш басты жүзимди мениц,
Өлер болдым бул дүньядаи әрманда.
Күнхожа атағым қалды кейпимде,
Мәнкур-нункур периште бар игпимде,
Нала шегип меи отырмаи шул күнде,
Кетер болдым бул дүпьядаи әрманда.
Дүньялар курысын рәҳәти жоқ,
Душпаплар қурысын маҳанати жоқ,
Бул нишик знмандур рәҳәти жоқ,
Меҳнетим көплик 1 еи кеттим әрманда.
Атам өлди, рәҳәтимди көре алмай,
Шалқып шацы-куррам болып жүреалмай,
Өмиринде шадлы дәўран сүре алмай,
Нигарымнан кетип турман орманда.
Курысын бул дүпья, рәҳәт көрмедим,
Теии досы менен ойнап-күлмедим.
Шуғыллардыц сөзлерине ермедим,
Бәри бир өмирим өтти әрманда.
Бул дүньяныц бизғе паяны бар ма,
Басқалар мениндей бахытқа зарма,
Иштим асқатықсыз жүўери жарма,
Асқатықсыз күнлер жүдә әрманда.
2
Еримбет ағамнан жалғыз ул қалды,
Солғын тартып бағ ишинде гүл қалды,
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Пәлек урды, пүтин дүнья толғянды,
Оныц ҳәм өмири өтти әрманда.
Залымлардын көз жасыиы көрмесии,
Буннан арман шалқып дәўсам сүрмесин,
Кейингиге бундай азап бер.месин,
Азап берсе, тағы кетер әрманда.
Әрманлы адамныц реии жоқ болар,
Әрмансыз куўнақлы ҳәм де шоқ болар,
Базы биреўдиц еки көзи ок болар,
Оғы тийсе сорлы адамға әрманда.
Бул дүнья барын базар әйлейур,
Бирнешелер бендеге пәрман әйлейур,
Бирнешелер шакақ урым сөйлейур,
Тийкарын билмесе, бенде әрманда.
Өмириц өтсе әрман билен дүньяда,
Сүйегициз қалар мәнзил кыяда,
Индегеннен индемеген зыяда,
Болмаса дүньядан өттиц әрманда.
Балаларым йығлады, аллага налып,
Бул яратқан юракиме дәрт салып:
Пукаралар бул азаптан жол алып,
Кетпесе юрирлер бәрҳә әрманда.
3
Ойласац, жигитлер, дүнья аз емес,
Мөҳминлерге аян берер саз емес,
Мен жазылып жүрер жерим жаз емес,
Соныц ушын өмирим өтти әрманда.
Әрманда өтсем де сөзим калырлар,
Кейингилер акылымды алырлар,
Мен сорлыны көрип дуға кыларлар,
Болмаса дүньядан өтгмм әрманда.
Мақтымкулы, Мәғриптей алдыиды болжа,
Сағаи өлнм дәркар, жокдур ҳеш олжа,
Жийемурат, және атыц Күнхожа,
13ул дүньядан өтер болдыц әрманда.

www.ziyouz.com kutubxonasi

ЖАРЫМАДЫМ
1
...Сөзимди тынлаи халайық,
Усыма бизге ылайық?
Ортага сөзди салайық,
Әрман билен жарымадым.
Бул дүнья өгер-кетер.
Өтпесе бир поўбет жетер,
Мепдей болған әрмапда өгер,
Өмир зинҳар жарымадым.
Сөзимди жәрия әнлесем,
Куры далада қайгы жесем,
Дин Хорезмди пзлесем,
Ашна таўып жарымадым.
Күнхожа боп атым кешти,
Дүньяда ецбегпм ешти,
Бир жәм етсем акыл-ҳуўышты,
Жалғаншыда жарымадым.
Дүньяныц тарттым азабыны,
Душпан тынламас сөзимни,
Думан қаплап жер жүзини,
Жақтылыққа жарымадым.
Балаларым отыр жалацаш,
Күйик пенен ағарды шаш,
Атампаи қалгап жүн шанаш,
Шанашқа да жарымадым.
2
Үлкен асым тыран шабақ,
Салып жегеним жекен табақ,
Таба алмадым басқа тамақ,
Бир жутымға жарымадым.
Кыппа жалацаш сүйгеним,
Дүпьядан сөйтип күйгеним,
Болмады мениц дегеним,
Бир жутымға жарымадым.
44
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Жетпей тапқаным жутымға,
Қамысты жактым отынға,
Түўесилмес бул ҳалыма,
Раўа болып жарымадым.
Болмады жаманда парық,
Аяғымда жамап шарық,
Астымдағы атым арық,
Көликке де жарымадым.
Мен сорлыныц иши дәртли,
Не қылайын мен кудиретти?
Биздейлерге бурмас бегти,
Соныц ушын жарымадым.
Сөзлерим пәтиўасыз болды,
Сөйтип ишнм дәртке толды,
Найсапларда дуўры жолды,
Тутпаған соц жарымадым.
3
Мақтамадым аталықты,
Сөйтип еттим хаталықты,
Ол ҳәм етти жаманлықты,
Сол себептен жарымадым.
Стым мениц халыққа мәлим,
Аорлылықган жетпес ҳалым,
Бул сөзим дүньяға мәлим,
Ақырет билен жарымадым.
БЕРМАН ҚАРА
Алды-артына қарамаған,
Жөн-жосақты сорамаған,
Сөздиц басын қурамаған,
Исиц бунда, берман қара.
Алдына қарап үмтылған,
Бир нәрсе көрсе жутынған,
Оц қолын түрип суғынған,
Жәллат киби, берман қара.
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Басына урса билмеғен,
Айтқанды еске илмеғен,
Бир күн дәм ойнап-күлмеген,
Қайғы басқан, берман қара..
Иркилип көзии ашпағап,
Ақылын артық шашпаған,
Қанатын қағып ушпаған,
Ақылсыз сен, берман қара.
НЕ

БОЛДЫМ

Шықтым дүньяға не көрдим,
Жасап дүньяда не болдым?
Қайғы-қапада жер болдым,
Қысым болды шыбын жанға.
Жасым жегти, исим питти,
Аз дәўран басымнаи өттн,
Ғаррылық қамалы жетти,
Енди бул ўақта не болдым?
Тоным дизе.ме жетпеди,
Жыламай куним өтпеди,
Ойләған ойым питпеди,
Мине қаргайдым не болдым?
Көзим тынды гиреўленип,
Ғаррылық нышаны епип,,
Қабырғамды кайғы сөгип,
Қай^ы қаплады, не болдым?
Ападан жетим калыппан.
Қанғырған жетим ботыппан,
Азғырды мени көп душпап,
Хорлықта ҳәзмр, пе болдым?
Сақал шашларым ағарды,
Акша жүзлерим сарғайды,
Қол аяғым —салдырайды,
Ойланып ҳәзир, ие болдым?
Қуўатым кетнп белимнен,
Хабар келип тур өлимнен.
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Жакын болып кайғы билен,
Қартайып ҳәзпр не болдым?
Бағсыз жерлерде сайрадым,
Ҳәр нәрселерди ойладым,
Ҳайғыда тисти ҳайрадым.
Ақыры, халқым, не болдым?
Жасым жетпей питги исим,
11әрсе қалмай түсти тисим,,
Жокшылықтан кетти есим,
Шығып дүиьяға, не болдым?

көзим
Иырак жерди көрмей болдым әрманда
Яшымпан гиреўки болдылар көзим,
Аға беглер, қайғы-ҳәсирет заманда,
Қалан күн көремен, досларым, өзим.
Ўай ағалар, бул не заман ғаплет дур,
Адамзатқа жаман қайғы —кулпетдур,
Бир пешеге ислер бәрҳә мәдетдур,
Меҳнат шул, ағалар, көрмейди көзим.
Көз көрмесе, исим оцалмас менин,
Ығбалым жанарма, ағалар, менин?
Айтқаным болмады одалар мениц,
Қарацғы ғәплетте көрмейди көзим.
Көз көрмес, мени ғәплетлер басты,
Өткердим азаптан жетпис бес жасты.
Енди тек узамай өлиў мийрасты,
Аға беглер жарық көрмейди көзим.
Пәлектин гәрдиши урды өзимни,
Өзим соқыр ким тынлайды сөзимди,
Ақыр мениц солдырмағыл жүзимни,
Заман зардабында көрмейди көзим.
Көрмей көзим менин ҳайран етип тур,
Ақлы-ҳуўшым йығлаў менен кетип тур
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Бирнешелер басларыма жетип тур,
Соныц зардабынан көрмейди көзим.
Мен өзим, агалар, инилер тагы,
Адамнын басыпан кетпегей бағы,
Көзим сокырлықган алалмай ҳакы,
Әрманда кетсрмен дүньядан өзим.
Бул дүнья өзимнн ҳайран етеме?
Бул акырет түплериме жетер ме?
Мендей болып бирнешелер өтерме?
Ашылып жақты боп көреме көзим.
Әй, ағалар, каранғыда туишықтым,
Мен анадан туўып саҳатсиз шыктым,
Тецизде толкынсақ болыўбан ықтым,
Көрмеди жақтыпы ағалар көзим.
К ЕЛ -К ЕЛ , ХОЖА, ӨЗИНЕ КЕЛ..
Кел—кел, Хожа, өзице кел,
Нәмәртписец, бийдәртписец,
Нәмәрт болсац жылап өткил,
Сен де елмисец, журтпысац,
Тулкимисец, шагалмысаи,
Я гүртмисец?
Шу гуртлигиц гүман керек,
Агайын болсып, көп болсын,
Агзы бирликли шок болсын...
Бир ғош йигит тугса керек,
Өмир жасы узак болсын,
Ханға, бекке сөз айтпага
Шоқ кәтере жүзи болсыи,
Шунлак ердин аркасында
Бес—оп аламап керек,
Заманыц жок, заман керек,
Журтқа бир әлил хан керек,
Сол дегеним болмағаи сон,
Болдым десец ялған керек,
Ханнан ханныц артықлыкқа
Ханлыққа төрт нышан керек,
Ямап да жоқ болмасын, беглер.
Якшьға ҳәм яман керек...

www.ziyouz.com kutubxonasi

КИМ БИЛЕР
Мениц ишим болды түтип,
Түтин екенин ким билер?
Бузылса да хана пүтин,
Пүгин емесин ким билер?
Бул гәпимнеп жоқ хабарыц,
Ишкенлерим болды ириц.
Жеғенлерим болды желим,
Оны сорасып ким билер?
Хожа шайыр қожбацлайды,
Бираз адам ацламайды,
Айтқан сөзди тыцламайды,
Тыцламағанын ким билер?
Аспап билен жерди-көктн,
Мен сордыц зары гүнрентги,
Мени заман ҳайран етти,
Ҳайранлығымды ким билер?
Бузаманла зулым асып,
Басына баламат шашып,
Бир-бирине уласып*
Үн шыққанды ким билер?
Мениц дәртим ишке толды,
Толғанынан гүлим солды,
Бир аламат заман болды,
Бул хорлықларды ким билер?
Мен өзим йығлайман ҳаққа,
Не болдылар ығбал —баққа,
Масқара болып бираз халыққа
Азап-хорлықты ким билер?
Барар жерим болды алыс,
Ҳақка еттим мен бир палыс,
Болсам да сорлы жолбарыс,
Арыслан екенимди ким билер?
Шайыр Хожа, баслар сөзин,
Тәрийп еттирип өзин,
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Қайғылар саргачтты жүзин,
Сарғайтқапып кпм билер?
Мактымқулыдай алдыц болжа,
Ала алмадыц сен бир олжа,
Ә\ ере болған Күнхожа,
Бул заманыцды ким билер?
КӨРИНБЕС
Жердн, көкти кайгы-ҳәсирет қаплады,
Бул думаннам менин елнм көрипбес,
Өмир кештим кеўилице жакпады,
Менпц зарым баскаларга көрипбес.
Бул азаптан йығлап нала етемен,
Ойлағап дийднме қалай жегемен,
Усылайыиша әрман менеп өтемен,
Пәринд етсем пориядларым көриибес.
Адасып думаннан кетермен болдым,
Ялғапшы дүньяда өтермен болдым,
Зүриятларым мепен жетермен болдым,
Шағлайтуғып заман бизге көринбес.
Сакалым ағарды, түспеди олжа,
Мактымқулы, Мәғринтей алдынды болжа,
Жас жетип әўере болған Күнхожа,
Көзиц жумылғанша, елин көринбес.
КЕРЕК МАҒАН
Ашылған ғүл ғумшаланған,
Ишинде бүлбил сайраған,
Күнлердиц нуры жайнаған,
Жақгы дүнья керек маған.
Мунарланған асқар-асқар,
Қарасац көэицди тартар:
Баўыры пүтин бир куба нар,
Саўыў ушын керек маған.
Дүр-дүр силкинип ойнаған,
Хәр нәрселерди ойлаған,
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Күн сайын өсип жайнаған,
Жана өспирим керек маған.
Катарласқан көп қалыц ел,
Жағалатып ҳәм шапқан шел,
Мойыны қулаш бир қыпша бел,
Сүйиў ушын керек маған,
К е к и т — жаллы, қайшы қулақ,
Саўырысы—искен талак,
Шаршамастай полат туяқ,
Дал бедеўлер керек маған.

Тумағасы зерли ғүмис,
Бағ ишинде түрли жемис,
Ҳеш жеринде болмай кемис,
Жүрғен қуслар керек маған.
Шыққан шарықлап аспанға,
Урған тайынбай душпанға,
Ишин толтырып пушпанға,
Мәрт жигитлер керек маған.
Душпанға жайын айтпаған,
Яр досларын мунайтпағян,
Корқып ҳеш жерде қаптпаған,
Ғайратлылар керек маған.
Майрылмай ҳешбир туяқтап,
Тери төгилип кулактан,
Озып келген ҳәр байрақтан,
Дал бедеўлер керек маған.
Өтирик сөзлер айтпаған,
Өзин-өзи уялтпағап,
Дос баласын жылатпағап,
Әдил ерлер керек магаи.
Саясын салған пакырға,
Суўлар жеткерген тақырға,
Лқсақ-майып ҳәм соқырға,
Қайыр еткен керек маған.
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Беллерин беккем байлаған,
Ат шаўып жаўдан кайгпаған,
Халыктыц ғамын ойлған,
Ҳасыл батыр керек маған.
ЗАМАН
Карап турсац бул заманға,
Сондай жайсыз шыбын жапға,
Жылға-сайлар толды канға,
Әлеўмет бул кандай заман?
Жылагап көп, өксиген көп,
Ҳәм ашлыкта)! ийт етнн жеп,
Бир жутымға етеди еп,
Қайғы қамал болды заман.
Жетим катын1, жетим уллар,
Тентиреп ботадай бозлар,
Шабакка сатылды кызлар,
Ҳәсирет-қайғы болды заман.
Халық посып мәканынан,
Ҳәм айрылып үй-жайынан,
Табалмады бир тислем нан,
Қайғы қырғын болды заман.
Малы барға ҳеш гәп емес,
Малсыз оларға тен емес,
Бул күнимиз күн емес,
Қара түнек болды заман.
Ата баладан айрылып,
Қапат-қуйрықтан майрылып,
Тамақ табалмай сарылып,
Жүрген қайғы болды заман.
Бала—шағалар жаланаш,
Пулсыз, тағы қары?!ы аш,
Көзинен ағып канлы иш,
Қыяметлик болды, заман.
•2 Жетим қатын-тул. байсыз катын дегени (таярлаўшылар).
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Египле;>ди суўык урды,
Ерте бастан суү курыды,
Кимлер асып кетги кырды,
Қыян кести болды, заман.
Көз көр болды жылай-жылай,
Суў акпады, жаплар ылай,
Ем-дәри болды басалай,
Аш-әптада болды, заман.
Аштан өлгенлер көп болды,
Өликке жылға топ болды...
Ашлыкка аўырыў жуп болды,
Қыян-кести болды, заман.
МЕМИН, БАЛАМ
Ингалайды, шыркырайды,
Жубапбайды жыласа,
Анасыпан сүт шыкпайды,
Қанша ықлас кылса да.
Анасы аш, балам жатыр,
Жубанбастан шырқырап.
Анасы да қайғыда отыр,
Қапталында зар жылап
Балам мениц шарға болды,
Анасынан сүт шықпай,
Ашлық болып гүлдей солды,
Адым атып жүре алмай.
Мениц балам бала еди,
Душпаныпан өш алғандай,
Мениц балам сондай еди,
Жаўға ўайран салғандай.
Менин балам,
Кейниме ере алмай,
Мен де оны
Аяйман да жылаймап,
Жүрмен өзйм жақтылықты көре алмай.
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Мениц балам
Кем емес еди баскадан,
Қоймады алдам,
Алып оны жасынаи.
Мемиц балам,
Өлди екй жасында,
Көне алмадым оған шыдап
Көп жыладым қасында.
Мениц балам,
Жақсы еди акыллы,
Көп жасамай өлип кетти,
Болмай менде гураклы.
Өлди балам,
Мағаи енди келмейди,
Жыласгм да,
Қудай маған бермейди.
Мениц балам —
Өлмеғенде палўан боп,
Бел буўынып—
Түсер еди гүреске.
Мепиц балам —
Өлип кетти,
Дедигине жете алмай,
Өмир жасыи қыска етти,
Адым атып жүре алмай.
Мепиц балам саў болғанда
Жүрер едн сайраилап,
Өлим оғы тиймегепде—
Гүресер едн бел байлап.
Мениц балам—
Гүлдей солды жасынан,
Ис ақыры сондай болды,
Өтти бул да басымпан.
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ЖЕТИМНИЦ ҲАҚЫН ЖЕП ҚОЙМА
Мөҳмин бенде, жетим ҳақтыц қулыдур,
Жетим ҳақын, наинсаплар, жеп қойма,
Туўрышылық ҳақ бәзирген жолыдур,
Жетимлердиц ҳақыларын жеп қойма,
Жеме ҳақын адамлардыц ҳеш қашан,
Өтерсец дүньядан жесец бий нышан,
Ғәрип-қәсер, мөҳмин пуқара инсан,
Жетимлердиц ҳақыларып жеп қойма.
Жетим деген ғәрип болар билсепиз,
Акша жүз сарғаяр оған күлсецпз,
Бул гәпимди мепиц жалған десецпз,
Бир басқа бир өлим жақын, жеи койма.
Бул заман тарылды, моканы болмас,
Залымлар ғәриптиц ақлыны алмас,
Бағдыц гүллери солар я солмас,
Солады деп жетим ҳақын жеп қойма.
Мақтымкулы мәғриптей алдыцды болжа,
Қысқарт сөзди енди саған жоқ, олжа,
Бул заманда әўере болма Күнхожа,
Сенде сөйтип жетим ҳақын жеп койма.
СӨК САНАР'
Бармағыцды бүғесец,
Адамды жөнсиз сөгесец,
Бермести жаман көресец,
Қара бермап, сөк санарым.
Сөкти санайсац биреўлеп,
Көзицниц алды гиреўлеп,
Қудай мал берди сүриўлеп,
Усы пығлыц, сөк санарым.
Сонша малыц бар қорада,
Түйец жайылар саҳрада,
1 Сөк санар—сыкмар, шығымсыз мамда дегенп.

(таярлаўшылар)
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Көп дәниц жатыр урада.
Пығлыц кеткен, сөк санарым.
Карыз сорап келдим саған,
Не исиц бар дедиц маған,
Антлар иштин сөйлеп жалған,
Пығлыцнан тап, сөк санарым.
Хатыныцныц аты Анар,
Ол биншара көпти аяр,
Ҳарамы ҳаслыц, сөк санар,
Буйырмас бул жыйған малыц.
Апаў қойыц өрис-өрис,
Сыйырыц жүр гирес-ғнрес.
Түйе деген ол бир ырыс,
Ҳәммеси буйырмас саған.
Анаў атларыц үйирде.
Кос өғизлериц еғинде,
Жылайсац ылақ өлгенде,
Пығлыц жамап, сөк санарым,
Әзирейли жанынды алар,
Алқымыцды кеспей сояр,
Жыйғаныц артында қалар,
Бул пығлыцпан, сөк санарым.
БАРА АЛМАС
Түссе жумыс иаданларға,
Дәрмап кеткенше бара алмас,
Неғе барады оларға?
Сорағанын ҳеш ала алмас.
Шмйыр халықтыц сөзип айтар,
Надан болса исн қантар,
Жаксы болсалар молайтар,
Жамапға адам бара алмас.
Шайыр айтар шағлағанын,
Шағламаса дағлағанын,
Аямаса дос яранын,
Душпапға сырын айта алмас.
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Шайырлар тәрийп етип жүр,
Ақыл-ҳуўшым кетип жүр,
Бул дүпья ҳайран етип жүр,
Тилегим мениц бола алмас.
Болса ойлаған тилегим,
Жарылар еди жүрегим,
Айтсам бузылар кеўилим,
Ойлағаным бола алмас.
Мақтымкулыдай алдыц болжа,
Ала алмяй дүньядан олжа,
Соры қайиаган Күнхожа,
Айтқанларыц бола алмас.
КИМ ЕДИЦ?
Кийим таппай Турымбайдыц тойында,
Уллы кызық той-тамаша ойында,
Жуман ауылыныц қаптал бойында,
Бара алмаған тойға өзиц ким едиц?
Сен ойлаған ҳакныц берғеп ғаимймин,
Билмедиц бендеге еткен раҳимиц,
Қүдирет билен бинә аспаныў-зәмин,
Ойлан шайыр, сениц өзиц ким едиц?
Шайыр Хожа болсып ҳақтыц исине,
Ярма сындырарлар саўмес тиснни,
Дос тутпацлар негизи бузық кисини,
Ойлан Күнхожа сен өзиц ким едиц?
А\ен баян әйледим таба алман олжа,
Мақтымқулы, мәғриптей алдыцлы болжа,
Қысқарт сөзди көп сөйлеме, Күнхожа,
Бурын ойлан сениц өзиц ким едиц?
Адам тура алмастай сениц дәстнцде,
Кийерице кийимиц жоқ үстицде,
Барма сениц өткен күниц есицде,
Сорлы Жийемурат, өзиц ким едиц?
Сәлем берсе биреў, сәлем алмастай,
Пирицниц сөзице қулақ салмастай,
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Душпаныц сырыцды әшкара қылмастай,
Ладан шайыр сениц өзиц ким едиц?
Қыз-келиншек саған мирәт еткенде,
Айра түснп елатыцнан кегкепде.
Қыпшчклардыц елатына жеткенде,
Мурныцды гиржийтип, өзиц ким едиц?
Биреў сөзнн ацлап, сынлпр тағасац,
Көргенлердиц аўызларып бағасац,
Жоқлықтан адамға қалай жағасац,
Ойлан шайыр сениц өзнц ким едиц?
Шайырлар шарқ урар көрнп заманды,
Айтар өлгениише жақсы, жаманды,
Жақласацыз акыл слрдар маманды,
Ойлаи шаныр, сеннц өзиц ким едиц?
Алланыц атыиа зикир етиплер,
Қашса душиап кенннине жегицлер,
Ойлапып дәрбепттен амап өтицлер.
Ойлан шайыр, сенпц өзиц ким едиц?
ҚОБЫЗ

Жыраў сени қолға алып,
Түрли-түрли жолға салып,
Ҳәр намацды ойлап алып,
Бул косықты айттым, қобыз.
Кулагкц сепип шыйрылғап,
Шанакта териц жыйрылған,
Таккан тар қылыц айрылған,
Ғацкылдайды бәрҳа қобыз.
Адамға мегзес ийегиц,
Халықгы жубагыў тилегин,
Жаман қабақтан тийегиц,
Ғанқылдайды бәрҳа қобыз.
Қызлар қарайды соныца,
Ҳәрким ҳәўес даўысыца.
Ҳәмме жан келер касыца,
Жыр тогесец бәрҳа қобыз.
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ӨЛГЕН БАЛЫҚ
Қалашыиан порсыған,
Көл жийегинде сасыған,
Өкпесин дәртлер осығап,
Мына жатқан өлген балық,
Аўға түсипти бийшара,
Жанына таба алмай ара,
Өкпесин осыпты жара,
Әрман менен өлген балық.
Өтпп бастап жаслық шағы,
Бул басынан тайып бағы,
Қуўрап қапты қабыршағы,
Порсып атыр өлген балық.
ЛДийи кетип шекесинен,
Жаткан екен жүресинен,
Шанышқы тийип желкесинен,
Өлген екен усы балық.
АРБА
Өгизднц мойпын талаырған,
Ырғатылып жолды жырғап,
Атақлы уста балга урған,
Көмешлерин сынық арба.
Бергенегин беркин беген,
Дигершегиц диркилдеген,
Өгиз жексе зорка жүргеп,
Арысыц да жамап арба.
Өгнз коспай айлапбайсац,
Ойланып ҳәм уялмайсац,
Май жақпаса ўай—ўайлайсац,
Қылыгыц да жамап арба.
Тарбыйып жерли аласац,
Өзни бнлип қозғалмайсан,
Сынсан жолларда қаласан,
Ҳаслын ағаш, сениц арба.
го
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КАРА ТАС
Жамыса пышак өтеди,
Кыры кырына жегети,
Алмас болып ҳәм кегеди,
Қайырыц усы, кара тас.
Мупарланып таула турсац,
Төмеиге карап куласац,
Адамиып басыи жуласац,
Қайырыцда аз, қара иас.
Намакештиц салған әни,
Усылардап шығар мәпи,
Бийик таўдьщ сепдур сони,
Қабағын үйген, кара тас.
Күш керек сени жықпаға.
Бийик гаўдап кулагпаға,
Караз—дийирман сокпаға,
Қайым, дәрпенсен кара тас.
УШКАН КУС
Ҳаўада талпынып қанатын каққан,
Ишине әлемниц отларын жаккан,
Булт пенен бир жүрип, төменге сарыққан,
Қанатлы қалбығай ҳәмде ушқан қус.
Шанқылдап узақтан даўысы шыкқан,
Талпынып қаиатын қағады шаққан,
Мойнына ҳасылдан ҳәйкелин таққан,
Қанатлы қыраплар ҳәмде ущқан қус.
Талпынып қәлпенггн қолында турмай,
Отырар туғырда мойынын бурмай,
Шығар қоян куўып кейнпнен зуўлай,
Қанатлы қаршыға ҳәмд± ушқан кус.
Тумсығы иймейғен, төслери тарғыл,
Туйғынлар туяна турысы ақыл.
СО
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'Көргенин алады, дегени мақул,
Алыстан анрылып келур, ушқан қус.
АҚ ҚАМЫС
Жапыр 1 ғыц сарғышланып,
Көрипеди көзиме,
Қайғы мепеи кнп қыйлапып,
Уқсагаман өзиме.
Көп шөлл?псен суў ншинде,
Багып-шумип 1 урсан да,
Қалгырайсац жел песпиде,
Сонша тамыр урсац да.
Тамырыцныц пайдасы аз,
Беркиспеген ылайға.
Токсан түсип болмады жаз,
Биз пе қылдық кудайға'|)
Бскен самал
Қайыстырды
Ушырады ер
Ғумшаланғап

сеии козғап,
белинди,
жетпесгеи,
гүлицди.

Турпатыца қарап турсам,
('арғаймағап жериц жоқ,
Ислеринди ойға алсам:
Жақтыга шығар күпиц жоқ,
Қара берман, қамыс, сен де,
Куўрама суў ишинде,
■Сепдей болып гурман меи де,
Көк тайғақтыц үсгинде.
САЗАН АЎ
Табаиымды тас копарып,
Түсерме деп сазанлар,
Салдым сени көлге апарып,
Қайнарма деп қазанлар.
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Карап көрсем бугнн барып,
Сазап түўе шабақ та жок.
Кара суўды келдим жарып,
Емес мениц карыпым тоқ.
Сенп салып кара суўға,
Ҳешбир пайла тшпадым,
Оқты атып ушкан куска,
Оны да ҳеш жарытпадым.
Әрманым көп кеўлимае,
Сазап балық түспеди,
Кайысгырды кайғы мениц,
Ҳешбир нсим өпбедп.
Бизпп талап келиспеди,
Капша ғайрат салсамда,
Илгерилеп пс өнбеди,
Иске тақа турсамда.
Ме болғапы талабыма,
Кыр шығады удаяы,
/Калгыз балык болмаса да,
Ыгб ал ыма шыда йы1 1 .
Кайығым жок, жекеп салда
Таяпаман таяўды,
Баска норсе жоқ ғон қолда,
Салмасам да таяўды.
ҚАЗЫНЬЩ ИЙТИ'
Қазым, ҳак сакласын көз бенеп тнлден,
Тәожпи шул ипттпн а.'пы аягы бар.'"
Аиыц ҳасы.ты—атапГ- бнзбошсргилдеп,
Нешше кулағ .1 бар, шлдГ доГшағы бар.
Ушкап кусты пердсп дерпеплирмипои,
Мыц тумопдоп пе'пе ш а \ т Сермнйон,
'. Снр калы квпептмдп сып.пмлп

қаиы.

оер дегепдс К уп хо ж а и ы ц аПт-

А т а ш — пт.
3. Ш а ш — алты де!еп мапнте.
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Неше аўға шапса, бирин көрмийән,
Ҳәр тоғайда токсан таўшап ҳақы бар.
Бир зәрбап йулы бар, йездеи йалақы,
Лажыўар1 канаты, баддур- аяғы,
Әрўанаға мегзер екки додақы,
Әбиришимдәп гәрдапыцда нақы бар.
Мисли адам киби көэдеп йашы бар,
Күнде-күпде қангыў—латтап ашы бар,
Кектен упнсап куска дәрталяшы бар,
Мисли әнўар ғорданында ҳ('қы:| бар.
Ҳаслып сорсац Ийрап, Туўрапнын сагиҲ
Румда, Қайсарда жоқ бупыц ҳеш теци.
Сендс коймас журттыц ипакы>— беги,
Содеп дәндапы бар, куп додағы бар.
Қазым, бул пйтицди ийтдек кермецпз,
Баҳасына жүзди бер, еллн берменнз,
Күнхожа айтар, кашар, {апыл журмециз,
Буннан артық қапдай ийттнц шаҳы бар.
АЛЛИЯР ТАҚСЫР ХАНЫМЫЗ
Аллияр тақсыр хапымыз,
Алдыца келди қарашыц,
Арызды кабыл алыцыз,
Бизиқ елде Нурбай бар.
Нурбайдын жүрген жеринде,
Жылаўменен ойбай бар,
Төлеген деген жорга бар,
Шоцмурын деген молла бар.
1 . Лажыуар—пэтлн.
Паддур—жел, самал.
:1. Ҳоқы—туғи, жүнп.
,. Сағ—Ийт.
•л Косык толық түринде табылмады. Экспедициянын мағлыўматларына караганда бул косықты Күпхожа казақ жарлыларыныц
арзасын айтып ханға барғанда шығарған. (Бабаш Исмайловтыц
ескертиўи).
Қосық толықтүринде табылмады.

ез
www.ziyouz.com kutubxonasi

Лтына жем салыўға,
Алтыннан кылғап дорба бар,
Кели туби ден алады,
Кеўсеним деп алааы. .
САКЫЎ БИЛЕН ҚАБАСАНСакыў билен кабасаи,
Гүлли ашамайлыға ағасац,
Бул сөзпмниц мәнисине
Биреўиц ат мингизип,
Биреўиц тон жабасац.
Ханныц кызыи калемей,
Бийдчц қызын менсинбей,
Қазы тоғыз бодирек,
Сен кудайдан табасац,
Бабац сениц Жәдпкти,
Түби оныц қәдикти...
СЕН ХОЖАМСАН, МЕН КУЛЫЦМАН
Сен хожамсан, мен қулыцман,
Кул дегенше өзн жок,
Алларабил нашарыц бар,
Илараға көзи жок.
Сол нашарға көз бермесец,
Дуньянын маған ҳәзи жоқ,
Кайтқыл десен, кайтып жола миндим,
Ҳәзиреги Хожақмет Яссаўи...
ШАШЫЎ-САҚДЛЫЦ САП САРЫШашыў-сакалыц сап-сары.
Көзлериц периўзадек, жүзик көзиндек,
ҳәм аяғыц кып-қызыл,
Қумбызға пишкеп гүзедек...
г. Косыктолық табылмаган. бул косыкта Күнхожа >анныц он

еки мүшесин „мактап" шыгарғаи дегсн ма ғлыўматлар оар (Бабаш
Исмайловтьщ есксртиўи).
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