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Ө Т Е Ш Т 1 Ш Ө М И РИ Ҳ Д М Т В О Р Ч Е С Т В О С Ы Ҳ Л Қ Қ Ы Н Д А
М АҒЛЫ ЎМ АТЛАР

Өтеш Алшынбай улы қарақалпақ классикалық
поэзпясьшын ен нри ўәкиллеринен бирп. Ол Жийен
жыраўлыи шаўлығы. Күнхожа, Әжинияз, әспресе Бердац Ғарғабай улы менен заманлас шайыр.
Өтештин шығармалары Октябрь ресолюциясына
дейин басылып и^ықпады. Онын шығармаларын жыйнаў, өмпри туўралы мағлыўматлар жазып алыў.қосықларын басып шығарыў жумыслары совет ҳүкимети
жылларында, атап айтқанда, 30-жыллардан сон басланды.
Ен дәслеп Өтештиц қосықларын ҳәм өмири ҳаққындағы мағлыўматларды жазып алыўшылар Шәмшет
Хожаниязовлар болды. Олар Қарақалпақстаннық Мойнақ, Тахтакөпир районларында жасаўшы ҳәм Өгештпн
өмиринен, қосықларынан көп гүрринлер билетуғын
қатықулақ адамларлардан совет ҳүкпмеги орнаған жыллары диний адамлар тәрепинен көмип ҳәм жасырып
тасланған китаблардын, арасынаи табылған қолжазбалардан Өтештин көп ғана қосықларын жазып алған.
Буннан сонғы жыллары шайырдын гворчествосын ҳэм
өмири ҳаққында мағлыўматлар жыйнаў иси бәрҳама
даўам етип киятыр.
Өтештин шыгармаларынан бир қагары „(Нуўратдийнн„. „Шерменде", „Көрдим“ , „Гүлзийба11, „Бердақ
бақсыға жуўап“ қосықлары) ҳәм өмири жөнинде күтә
қысқа мағлыўмат ен биринши рет 1940-жылғы „Қараwww.ziyouz.com kutubxonasi
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қалпақ халық творчествосы11 деген әдебий топламда
басып шығарылады' Өтештин айырым қосықлар топламы 1948-ҳәм 1962-жыллары басылып шығарылды.
Өтештин өмирбаяны ҳаққьшда
мағлыўматлар
менен оныц творчествосы, жоқарыда ескерткеиимиздей,
бизге шекем щайырдын өзи жазып қалдырған қолжазба
бойынша келип жеткен жоқ. Оыдай мағлыўматлао әдебий
экследициялар ўақтындахалкқ аўзынан жазып алынган материаллардан, биреўден биреў көширип алып жүрген қол жазбалардан ҳәм шайырдын өз шығармаларындағы өзи жөнинде айтқан қосық қатарлары мекен бирге
Өтеш пенен заманлас шайырлардық қосықларьгнан мәлим.
Өгеш Алшынбай ўлы 1828-жылы Әмў дәрьяныц
сол дәўирдеги бир тармағы Көк өзектии Арал тецизге
қуятуғын жеринде туўылған. Ол заманда бул жерлерде
қарақалпақтын тийкарынан: мүйтен, қолдаўлы урыўлары отырған. Өтеш өзинин жас ўақтынан баслап
өмиринин ақырғы жылларына дейин усы жерлердеги
„Сайжол", „Ақ бөгет“, „Көк өзек“, „Айырша“ , яҚара
бес қум“ , „Терис түбек“ , „Тоқтас“ , „Қара тереп", „Мерген атаў\ „Жалайыр“ , „Тербенбес* деген жерлерди
жайлаған. Буны шайыр е-зинии қосығында да:
„Ж еркм қарабарақ, тениз жағасы,
Отырғаным Көк өзектин саласы,
Хаслым қарақалпақ, мүйтен баласы,
Уллы жыйын, тойда болған емес пе?“

деп жазады.
Өтеш қарақалпақгын бизге белгили щайыры Жийен
жыраўдыц шаўлығы. Бул туўралы шайыр өзинин
„ ...А т ы м Өт$ш, бабам аты Жийенди. Халыққа сэзн
үлги болған емес пе?“ деген қосық қатарларында көрсетеди. Өтештин бул сөзнниц бийкарға айтылмағаныи
зкспедидия материаллары да дурыслайды. Информаторлар Момбетназаров Қудайназардыц ҳәм Мәмбетназарова Мийирханнық айтқан сөзлернне
қарағанда
6
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Жийешшц Жамғыршы деген балаеынан Лйылбай, Алшымбай ҳәм Қурымбай деген үш бала болып, Алшынбайдап Өтеш туўылған, Сонда Өтеш шайыр Жийен
жыраўдын шаўлығы болады. Бул мағлыўмағ Өтештин
бабасы Жийен екеилигин тағы да тастыйықлайды.
Өтештиц әкеси Алшынбай жарлы турмыста жасаған. Онын бир тапқаны бир тапқанына жетлегек.
Бул жағдай Өтештин де басыпда болған. Ол жас ўа
қытларынан басЛап-ақ дүньянын зәҳметин бастан кеширген. Шайыр езиниц „Көрдим“ деген цосығында усы
қыйыишылықларды атаи көрсетеди.
„Бирден кеддим еки жасқа,
Не саўдалар тустк басқа,
Қондым ғарғадай ағашка,
Дүньяныа мәўсимик
Сәккизден келдим тоққызға,
Иурдим йошып келсем жазға,
Мсгзеднм зая жулдызға,
ДүНЬЯНЫ Ц 3 ? .‘Л.!СТ!!;[ к ө р д н м “ .

Шайыр өмиринин ақырына дейин бундай „басына түскен не бир саўдалардьГ, „зая жулдызға мегзеген11 аўырманлықларды басынан сыпырып таслай алмайды.
,Түлки тон кийген тонар ма.,
Кудай урған онар яа,
Күнде бийзар ббламан,
Ө з үйиме қонарға.
Нсиктин алды Қызыл жар,
Кийсем кийимим жени тар,
Мен сыяқлы атаныз,
Жарық дүньяға интизар.“

Бул қосьщта, бир жағынан» шайырдық үйинде
ишин-жеўге ҳеш нәрсеси жоқ екенлиги, оғада жарлылыҳ турмысты бастан кеширип отырғалы көриниў
www.ziyouz.com kutubxonasi
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менен қатар, екинши тәрептен, шайыр бул турмыстан
қутылып, жақты дуньяны әрман еткенлнги айқын көринип тур.
Өтештин жасаған заманы X IX әсирдин аўыр жыллары болды. Бул дәўир қарақалпақлардық да арасында класслық тенсизлик, жарлыларды адам есабында
санамай, үстем класслардық қутырынып турған ўақыты еди. Байлар, ақсақаллар, молла-ийшанлар, соидайақ Хийўа ханынық қәмелдарлары тәрепинен халық қәр
тәреплеме қысқыға ушырап отырды. Байлардьщ қолында жалланба мийнет етип, бала-шағасын асыраўға умтылған жарлылар өзинин мийнет ҳақысын дурыс ала
алмай, бул арзьш тынлайтуғын басшы болмай, арсары
болатуғын еди, Усындай жалланба мийнет пенен Өтеш те, онын туўысқан иниси де шуғылланды. Бул туўралы шайыр өзиниқ „Шерменде“ қосығьшда анқын
көрсетеди.
.Ж умсадьщ м еш н инимди,
Қайерден таптын минимди,
Келтнрер нәлет жинимди,
Ҳанўаннан жаман, шерменде,
Бермесениз ала жип кес,
Ҳақысы бар жигирма бес,
Мени ҳәм көрдинбе әбес,
Ҳақымды бер, шерменде“ ,

Шайыр билимли адам. Бирақ бизиқ қолымызда
шайырдын қайерде оқып, қалайынша билимге ийе болғанлығы қаққында мағлыўмат жоқ. „Өтеш саўатлы
адам болған" дегенде, биз шайырдық өз творчествосына ғана сүйенип айтамыз. Мәселен, Өтештин „Өтти
дүньядан11 деген қосығынық Бердақтын өлгешше арнап шығарған бэлими былай басланады:
„Шасәнем-Ғәрип ке берипг зейииди,
Ядқа оқьш отыр едим үйимде,
Шәрщемб!! кун ппйшембшпщ тушш.че,
Келе қалды жапдақ атлы бир адам“,
www.ziyouz.com kutubxonasi

Бул куплетте Өтештин „Гәрип-Ашық“ дәстанын
оқып ҳәм сол оқыған жерин ядлап алып отырғаныиыд устине хабар келгени айтыллды Буннан шайырдын саўатлы болғанлығы ҳәм қыссаханлық пенен де
шуғылланғанлығы сезиледи.
Өтеш оқый алатуғын саўатқа ғана емес, ал хат
жаза алатуғын дәрежедеги саўатқа да ийе болған.
Онын қосықларында қолына қәлем алып, ақ қағазға
хат жазғанын көрсегетуғьш қосық қатары жийи ушырасып отырады.
Өтеш өз заманында жазба ҳәм аўызша таралған
өзбек, түркмен, қазақ халықларьшын ашықлық дәстанларын көп оқып, оларды көширии ҳәм ядлап алып
жүрген. Бул жағдайды шайырдыц „Гулзийба*, „Өтти
дуньядан*, „Болар“ ҳәм басқа қосықларыгган көрнўге
болады.
„Гәрии-Лшық“, „Лзйлп-Мәжнүн“, „ФархадШийрин“ , „Ашық-Ҳәмра”, „Қыз-Жибек“ сыяқлы дәстанлардық геройлары Өгештин шыгармаларында жийижийи қолланылады. Бул айтылғанлардық ҳәммеси Өтешгид өз дәўириниқ билимли адамы екенлигин көрсетеди.
Өтеш өз заманындағы мийнеткешлер массасы
тәрепинде турып ,олардьщ жырын жырлагқ үстем класс*
ларға өзинин өткир сөзи арқалы соққы берерлнктей
шайыр болып шығыўына ен, биринши, оныц өз әтирапындағы болып атырған ҳәдийселер, шайырдын
көз қарасы, көп излениўшилиги улкен себеп болған.
Екиншиден, Өтешке бабасы Жийен-жыраў, жерлеси
Күнхожа, досты Бердақ Гарғабай улы оғада күшли
тәсир еткен. Олардыц шығармалары ҳәм көз қарасы
менен суўғарылған.
Өтеш, әсиресе, Бердақ пенен күшли қатнаста болған. Булардын шығармаларынын темасы, идеясы, тили,
стили жағынан бир-биринс күтә жақып. Сонын менен
бирге Өтеш пепеп Бердақ дайылы жиненли де адамлар.
Олар бир-бирил жедиў, ҳәзиллесиў регпнде айтысқа
www.ziyouz.com kutubxonasi
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да түскен. Сондай-ақ бердақ пенен Өгешгиқ айтысн
Хийуа ханынын уруўды уруўға, халықты халыцқа
қарсы қойыў ситсатынкн тәсиринен де болған жағдай.
Өтеш Алшынбай улыныц бидге қалдырған әдсбий мнйраслары айтарлыцтай көп емес. Ҳизирге дейин
жыйналғаны—барлығы болып отызлаған қосығы менен
бир поэмасы. Шайырдыц творчествосыныц ишииде
„Бердақ бақсыға жуўап", „Өтти дүньядан*, „Көрдим",
„Вес жигит14 сыяқлылары көлеми жағынан поэмаға
жақыи шығармалар. Өтеш шығармаларынык өзи де
мазмуны жағынан оғада күшли ҳәм ҳәр қыйлы теманы өз итине цамтыйды.
Өгеш шығармаларынын тийкарғы темалары—жәмийеттеги больш атырган социаллық тенсиэлик, халық
массасынық басьгндағы аўырманлық, үстем класс ўәқиллерин әшкаралау, хаял-қызлар теқлигин сөз етиў,
халықты мәртликке шақырыў ҳәм т.б.
Өтештик
қосықларында революцияға дейинги
жарлы қарақалпақ мийнеткеш ериниц турмысы, аўыр
азаплары сөз етиледи. Өтештиц жэмийеглик турмысқа, социаллық жақтан тенсизликке көз қарасын
ашыўда онын „Көрдим11, „Дәркар“ , „Янлыды11, ,‘,Нүўратдин“ , „Шерменде11, „Болар“ , „Әрман менен“ , яЖе*
тер'мен“ сыяқлы
сықлары оғада характерли. Бул қосықларда шайыр ези жасапг турган заманныи әдилсиз
екенин, бнреўдиц тоқ, шдшши биреўдиц бай, бай адамлардыц жарлылар үстинен Нсүргизип отырған зулымлық қәрекетлерин әшкара етедн. Мәсслен, шайырдын
яКөрдим14 қосығында шайыр қарақалпақ халқыныц ҳеш
бир тенлик ала алмай, »езилип киятырған тарийхын,
халықтык басыпа түскен ҳәр қыйлы аўыр.манлықларды
жырлайды.
Ал вЯнлыды“ деген қосығында үстем класслардын ўәкили Ермекбай деген байды мысалға алады да,
сол арқалы улыўма байларға тән жарамсыз қесийет10

www.ziyouz.com kutubxonasi

лерди ашьш береди. Ш:<йыр Ермекбай менен онын есигинде күргеп шопанлардыд аўҳалыв салыстырады Шо*
паплардық турмысын:
,Үйнндеги еки шопан,
Жатақ жерй гүди тбпан,
Өмиринц|в киймеди шапан,
Солар ярғанат ян.тыды.
Үстинде жақсы кийим жоқ,
Ол бийшарада буйым >Д6қ,
Мен сорлыны күтер уйнм жоқ,
Мысал йрғанат янлыды“-деп

аш халықты қызыл шақа жарғанатқа теқейди. Ал буған қарама-қарсы Ермекбайдыц жаман қәсийетлерин
шайыр былайыпша баянлайды:
„Пки жетимдн йьнматқан,
Қара бағрыны дағлатқан,
Текте ннсан қып яратқан,
Ермекбзй доиыз янлыды,

Өгештиқ бул қосығында сиясий, класслық мәни
конкрет көрсетилип, Ермекбай сыяқлы байлардақ бузық қылўалары жеркенишли турде сөз етиледи. Үстем
класслардыц
ашкөзлиги дүньяға тоймайтуғынлығы,
үйинде журген дийханларға, шопанларға жумыс ислетип, ақырында олардық ҳақысын бермеўдин ҳийлелерин ислейтуғынлығы шайьгрдық яШерменде“ қосығында күто ашық сүўретленеди. Бул қосықта үстем класс*
дардыц ўәкили егип Изимбет бай корсетиледи. Изимбег бай Манаўбай, Оразбай деген дийханларды жумс§п, ақырында одардьщ ҳақысын бериўден оас тартаДЙ;
бай болса да шиетуғыны быламық, жататуғыны
сабан қора, мал десе үйиндеги қатын, бала-шағасынан
да безиўге таяр бай шайырдық өткир күлкиси астына
алынады. Шайыр Изимбет бай туўралы қосықгық кейнинде мынадай жуўмаққа келеди.
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И

„Қыйсьщ болмасын қыялык,
Ядықда болсын сояғын,
Егер у .1 туўса ҳаяльщ,
}КнгиТлер, „Изимбет қонмақ11—депдн.

Өтеш байлардыц зулым, ашкөз екенин, ал жарлылардык турмысынық адам шыдамаслык дәрежеде екенин ашыц көрсетиў менен, ол бәрҳа мийнеткеш халықтыц тәрепинде болады. Өз хальщынык бастан кеширии
атырған турмысына жаны ашыйды.
Өтештиц көп ғана қосықлары нәсиятлық характерге
ийе. Бундай қосықларында халық ишиндеги унамлы,
унамсыз, ойлы, ойсыз, батыр, қорқақ, ақыллы, ақылсыз адамлар арасындағы парқ ашылады. Бул топарға
шайырдыц „Болар“ , „У р “ , „Қарыз алма“ , пСәўмеймен“
сыяқлы қосықларын жатқарыўға болады. Бупдай қосықларында шайыр жаман адамлардан ақыл алмаў, ондай
адамлардыц халық ғамын ойламайгуғынын, олардыц
ойлайтуғыны халыққа қыянет етиў екенлигин, сонлықтан халықты мәрт, ақыллы, ойлы адамлардыц кейнине ериўди, олардан ақыл алыўды, себеби олар бәрҳа
халық ғамын ойлайтуғын адамлар екенлигин нәсиятлайды.
Өтеш творчествосында шайырдыц динге болған көз
қарасын да байқаў қыйын емес. Ол өзинен бурынғы өткен қарақалпақ классиклерине қарағанда дин ийелерин
әшкаралаў, оларды өткир сатира астына алыў жағынан бир қанша алда турады. Шайыр дин ийелери болған молла, қазы-ийшан,суўлы ҳәм ақунлардыц өтирик
қуран оқып халықты алдайтуғынын, қара қум сыяқлы
ийшанлар халық ғамын ойлағап Ерназар батырдыц басына жеткенлигин, олардыц қыялынын бәрҳама бузық,
урлық етиўден де қайтпантугын ҳәрекетин, басқаларға
динниц жолыыан жүр деп ақыл берип, өзлери бул жолды бурын салатуғынын әшқаралайды. Бул айтылғанға
шайырдын „Болар" деген қосығынан бир еки мысал
келтирейнк;
п
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„Муртьш таўлап қырлапльгрып шыйырып,
Анаў-мьшаў келсе мурнын жыйырып,
Билсе де, би.тмесе де иймак уйирип,
Аўыр салтанатлар қазыда болар,
Ийеклерин сүзип көпке жақынлап,
Аса кеткен болса елге жақьшлап,
Қазыныц сөзлерин бәрҳа мацуллап,
Не бир жолдан шыҳҳан нмамда болар.
Ол да қазы-ийшанға жиберип иәзер,
Қолларын ҳаўаға елгенше созар ,
Әлеўметлер дүмше молла ел бузар,
Дүньяиыц сумлығы буларда болар“.

Бул узиндиден дин ийелеринич бәрҳа усгем класслардыц тәрепдары екенлиги ҳәм олардьщбузыклыцлары
айқын көринип тур.
Өгеш творчествосында ҳаял-қызлар темасы да айрықша орынды ийелейди. Шайыр қаял-қызлар тенлиги
жөнинде прогрессивлик көз қараста болды. Өтеш за.манында қарақалпақ ҳаял-қызларыньщ басыпда еркинлик
болмады. Кимниқ малы, дуньясы көп болса, ҳаял-қызлар соники болатуғын еди. Сондай-ақ ислам дининнн
Шәрияты бойынша ҳаял-қызлар еркин жайнап жаснап
журе алмайтуғын жастаи атастырып қойған адамнан
басқаға турмысқа шығыўға ҳуқуқсыз еди. Минеусындай теқсизликке Өтеш айрықша кеўил бөлди. Шайыр
өзинин „Гүлзийба11, пҚызлар“, Дайран еттии шығармаларын ҳаял-қызлар теқлигине арнады. Ол өзинид „Қызлар“ деген қосығында қызлардық басында ерк жоқ
екенин, мал берген биреўге сатылып кете беретуғынын
сүўретлейди ҳәм олардық бул турмыстан цутылыўын:
„Дәўлет кел;е шалқыр едисонындай,
Мен тилегим—бахты келген қызлардыц'

;еп олардық бахытлы болыўын тилейди.
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.Улыўма алғанда, Өтеш қарақалпак халқыныц XIX
әсирдеги жәмийетлик турмысынын ашық картинасып
көркемлик пенен көрсете алған шайыр болды, Ол
емиринин ақырына дейин мийнеткеш халықтын жырып
жырлады, үстем классларды аяўсыз әшкара етти. Халықтьщ жақсы турмысқа биригиўге, гүреске, халық исн
ушын мәрт, ақыллы, ойлы болыўға шақырды, ҳаялқызлар тенлигин әрман етти.

А . Кғрииов.
Филология илимлериниқ
кандидаты.
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Д8РКАР
Бул дү?1ьяға щығып сапа сүрмесен,
Ата-ана дийдарыйы көрмесен,
Шад болып ҳәм жайнап-жаснап жүрмесен,
Қара жер астына түспегин дәркар.
Гүресип, беллесип душпан жьщпасан,
Қара жерге қазық қылып қақпасан,
Еркин жайнап азатлыққа шықпасац,
Қара жер астына түспегиц дәркар.
Аўлатдин, Нуўратдийин, сизлер ҳәм бизлер,
Көрди шексиз аламатты бул көзлер,
Көп узамас, қыс кетер ҳәм яз келер,
Тезлемесе тезден жүрмегин дәркар.
Бизден бурын нешше адам өткенди,
Жылай-жылай әрман билен кеткенди,
Бир нешшениц пайманасы жеткенди,
Жетпесе, дүньяда өлиўин дәркар.
Адамныц қудайым ашпаса бақтын,
Заманныц қыслети хош қылмас ўақтын.
Ҳалы қыйын болып бийшара халықтыц,
Қақпаса қанатты силкиниў дәркар.
Ер жигитке намыс керек, ар керек,
Денесине қуўат, сәўер яр керек,
Солардыц бәрине рәхбәр керек,
Онық парқын билип умтылыў дәркар.
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Адам-адам болып көркеймепше,
Күш-қуўатын жыйнап беркимегине,
Рёже берсин, абырой берсин нсине,
Бблмаса бул ҳаллар кыйынлық, дәркар,
Шайыр Өтеш айтты хақтын сөзини,
Пәске тутып тәрийп етер өзини,
Халқы ушын тамам сөздин изини,
Бәрқулла айтыуға шайырға дәркар.
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янлыды
Бул заманда адамлардын
Биразы адам янлыды,
Бул заманда адамлардыц
Биразы доцыз яқлыды.
Биразлары тынлар сөзди,
Биразлары қызартар жүзди,
Адамзатқа салып тезди,
Яқшылар атақ янлыды.
Биразлар қәдирицди билмес,
Ўәдесине тайын келмес,
Яқшы менен бас қосып жүрмес,
Тымсал, тәкәббир янлыды.
Тәкәббирликти көп тутып,
Өтирик айтып,уў жутып,
Қудайыны умытып,
Бираз адам мал яцлыды.
Бәлки алсақ Ермекбайды,
Нәзери кун менен айды,
Ойламас алай-булайды,
Еткен иси ийт яцлыды.
Үйинде сонша малы көп.
Қатардан асқан ҳалы көп,
Ж еўге соншелли наны көп,
Сонда-дағы жоқ янлыды.
Үйиндеги еки шопан,
Жатақ жери гүди-гопан,
Өмиринше киймеди шапап,
Солар ярғанат яцлыды.
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Үстинде жақсы кийим жоқ,
Ол бийшарада буйым жоқ,
Мен сорлы.чы күтер үйим жоқ
Мысал, ярғанат яцлыды.
Ермекбайдын үйинде,
Үй иши өз күйинде,
Аты қарақалпақ бийинде,
Ермекбай ермек яқлыды.
Еки жетимди йығлатқан,
Қара бағрыны дағлатқан,
Текте инсан қып яратқан,
Ермекбай доқыз яцлыды.
Асығып айтып сөзини,
Көргенсиз деп сөкпе бизди,
Бес алты күн көрсец дүзди,
Ермекбайын жии яцлыды.
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КӨРДИМ

Атаныц сүлбийден1 болып,
Ахустаа дүньяға келдим,
Таза шәмен гүлдей болып,
Ахуста дүньяны көрдим.
Бирден келдим еки яшқа,
Не саўдалар түсги басқа,
Қонып ғарғадай ағашқа,
Дүньяныц мәўсимин көрдим.
Сәккизден келдим тоққызға,
Йүрдим йошып келсем жазға,
Мегзедим зая жулдызға,
Дүньяныц зәҳметин көрдим.
Адамийзат емес бирдей,
Базы биреўлер таза гүлдей,
Биразлар бай, бираз гедей,
Дүньяда бәршесин көрдим.
Заманымда кимлер өлди,
Дүньяға қандайлар келди,
Журт сораған кимлер еди,
Олардын ҳәммесин көрдим.
Айтыў ҳәммеге мийрас,
Тарийх өтер буннаи бираз,
Нияздыц уғлыдур Ораз,
Аталық дәўирди көрдим...
Велинен деген мәниде.
А ху ст а—ҳэўес мәнисинде.
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Адам кескини келмесе,
Гәптин паркыны билмесе,
Сөгиске ары келмесе,
Бәт әдет исти сонда көрдим.
Хийўа хан көтерилис тапты,
Барып қазақты шапты,
Ол ўақ Айдосгын ўақты,
Оны қәм көргенлерди көрдим.
Бурында Ильяс өтти,
Кимлер жылап, кимлер кетти,
„Қудайы берген нәўбетти",
Кәмбили Хийўада көрдим.
Хан қасынан алған орын,
Атасынын тутып жолын,
Сары сақаллы молла Нурым,
Төрт молланы көрди көзим.
Атын қулпыға жаздырған,
Қаст еткенлерин аздырған,
Көк өзекти тыннан қаздырған,
Пирманбай саўлатын көрдим.
Ҳаўазасы болған жақсы,
Өрбетте болды гөр бақсы,
Аты Қәдиримбет бақсы,
Шәкирти Қурбанды көрдим.
Нешше жыллар буннан бурын,
Ашлар ала алмай орын,
Көрип душпаннын дүбирин,
Ҳақ дийип йүрганин көрдим.
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Хийўа хан көп қысым етти,
Қазақ халқын ўайран етти,
Алашлар орысқа кетти,
Әламат—бәламатны көрдим.
Хийўалы елине қайтып,
Дүньяны келди молайтып,
Жағдайын орысқа айтып,
Қазақтын жүргенин көрдим.
Орыс айтты: йЕли қандай?41
Қазақ айтты: Әни —мундай,
Суўға батқан усақ нандай,
Дегенди көргенди көрдим.
Қазақ айтты: „Адамы ири,
Ладан халық аққаў бәри,
Сонда да сөзлери тири“,
Дегенди сезгенди көрдим.
Биреў дана, биреў сыншы,
Биреў торшы, биреў қусшы,
Орыс бул халыққа сыншы,—
Жиберди, Хийўада көрдим.
А л, сыншылар халықты көрди,
Анық ладанын билди,
Бул халық барып бизге күлди
Ха-ха-хасын журтта көрдим..
Тиллери бар лалаўласқан,
Сонда киси парқын шешкен,
Урыс десе жаннан кешкен,
Баҳадыр палўанын көрдим.
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Бунын бәрин көзим көрген,
Ҳәдийселер бул не деген,
Ескек—таяўсыз өзи жүрген,
Көлде ҳәдийсе қайык көрдим.
Асқан билим өнери көп,
Өзиники өзине жөп,
Бул не деген ҳәдийсе деп,—
Аларныч ҳәдийсесин көрдим.
Моллалардан хат қалар,
Зергерлерден тат қалар.
Жақсылардан ат қалар,
Деген ырас нақыл көрдим.
Бир жаблаўым Узын қайыр,
Тынланлар парқын айыр,
Ҳаслым мүйтен—Өтеш шайыр,
Солардыц бәрини көрдим.
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ӘРМАН МЕНЕН

Терис қарап алла-талам,
Өлди менин еки балам,
БузылдЬ! услзйтип қанпм,
Ялғаншыда әрман меиен.
К е пнимд е қалмад ы ту яқ,
Маған болды бул зиятырақ,
Бизден жақсы қарабарақ,
Журмеи мине әрман менен
Көлдеги ҳәм үйрек-ғаздан,
Ялғаншыдағы мураздан,
Айрылдым ул менен қыздан,
Ялғаншыда әрман менен.
Адамнын гүли не болар,
Ойласанлар, перзент болар,
Сонда қуўаныш мол болар,
Болмаса өттин әрман менен.
*

#
#

Журтган жаман аш болсан да,
Көшкенде көштен қалсац да,
Қыппа жаланаш болсан да,
Билдирмейтуғын перзент болар,
Сыртында малдын аласы,
Адамнын иште аласы,
Жарлыныц жақсы баласы,
Байдық перзенти мал болар.
Баласы өлсе қайғыланбас,
Жала жабыў, антқа инанбас,
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Баласы өлсе қыйланбас,
Байдыц кеўли малда болар.
Куртлаған көптен қулағы,
Буннан зыят болар тағы,
Өлсе қотыр жаман ылағы,
Үйинин ишин қырып болар.
Алғаныныц боқлап атасын,
Табалмаса да қатасын,
Ғәриптин алмас пәгасын,
Қайыр-сақаўатсыз болар.
Жарлыға перзент керекти,
Байларға дүнья керекти,
Қудайым бергей тилекти,
Ҳәр кимниц кеўли басқа болар
Бундай ислер болды баста,
Төкилмес ишимде қәсте,
Балам өлди алпыс жаста,
Менин кеўлим ўайран болар,
Өзимди мениц жас басты,
Сүймеген мен алла қасты?
Ялғаншыда көзи жаслы,
Өтештей биреў болар ма?
Перзенттин дағы зияда,
Әрманда қалаым қьгяда,
Бул ялғаншы дүньнда,
Әрманлы бири мен болдым.
Рәқмет айтар парқын билген,
Сондай болар мен-мен дегсн,
Баўры пүтин бизге күлген,
К^йни қыйык ўайран болар.
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КӨК ӨЗЕК

Ақ қағазға сөз маржанын жазайын,
Жермен залымларды хатқа салайын,
Көк өзекти тәрип етип жырлайын,
Басыннан дәўранын тайды Көк өзек.
Залымлар жүрипти ашларды аўлап,
Ийшан, молла, бий-аталық масайрап,
Аш халық жүр нан табалмай жайрап,
Ата мәкан зиндан болды Көк өзек.
Көк өзек жерлери өним бергендей,
Бәқәр болса дөнер моншақ дизгендей,
Жерлери ацқыған хош ийис гүлдей,
Басыннан дәўранын тайды Көк өзек.
Көк өзек бойлары—шарўа жайлары,
Қоныс басты ата-баба зүрияды,
Онда узақ еркин жасап турмады,
Ата*баба қоныс басқан Көк өзек.
Көк өзек бойлары питкен қамысты,
Көк өзектен суў кеткени намысты,
Ултанында ат шабысып қағысты,
Басыцнан дәўраныц тайды Көк өзек.
Көк өзек бойында рәҳәт қурдым,
Нки жыл бармасам өпкелер журтым,
Нлатым мүйтенди, Өтеш дур атым,
Арзыў-арман менен қалдын Көк өзек.
Көк өзектиц ултанларын жайлаған,
Тилге келсе, адамзатты тайлаған,
Халықты бүлдирип қолын байлаған,
Молла Изимбетлер бизде, Көк өзек.
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Көк езектин еки бойы қайырды,
Залым бийлер Көк өзектен айырды,
Аш халықты қыйнаў менен майырды,
Басыннан дәўраныц тайды Көк езек
Көк өзек дегенде етим шым етти,
Көзимнии жаслары иркилмей кетти,
Залым аталықлар ўайранлар еттн,
Басьгцнан дәўранын тайды Көк өзек.
Бизлерди залымлар зар-гириян етти,
Жетим-жесир жылаў менен ол кетти,
Нешшени ҳәр елге тен-тене етти,
Арзыў-әрман менен қалдық Көк өзек.
Жайлаўым Көк өзек қыялай көштим,
Қолымда орағым көллерге түстим,
Көк өзектен барып суў алып иштим,
Басыннан дәўранын тайды Көк өзек...
Жазлаўым Жана суў, қыслаўым Самай,
Үстиннен ел кэшти бир адам қалмай,
Суўын ашып, сенин дақылыц болмай,
Басыцнан дәўранын тайды Көк өзек.
Жаца суў түбине таяў бойламас,
Истиц соцын, келешегнн ойламас,
Суўыи ашшы, шарўа сени жайламас,
Басыннан дәўраныц тайды Көк өзек,
Тақыр көлдиц ултанларын
Гапқылдасқан өрдек пенсн
Бгпп егип, дийханшылық
Васыцнан дәўранын тайды

суў алды,
ғаз қалды,
көп алды,
Көк өзек.
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НУЎРАТДИЙИН

Аўылымызда молла,
Айтагуғыны бәрҳа олла,
Жалған айтып нешше жола,
Дамолламыз Нуўратдийин,
Өтирик ғана оқып қуран,
Ҳәр кимге айттырып ийман,
Үйине алмайды мийман,
Дамолламыз Нуўратдийин.
Былжыратады сөзлерин,
Алартып еки көзлерин,
Беглердей көрип өзлерин,
Мурт таўлайды Нуўратдийин,
Адамға жараспас ойы,
Томардай гүжирейген мойны,
Күн ара алар бир қойды,
Дамолламыз Нуўратдийин.
Нуўратдийиннин сөзи көп,
Көрерге еки көзи көп,
Дүньяда көрсец өзи көп,
Сондай бәле Нуўратдийин.
Жумалық наныц жоқ болса,
Кешигип исинен қалса,
Берер нәрсец болмаса,
Оқытпайды Нуўратдийин.
Үстинде бар елтир тоны,
Айта берсем көпдур мини,
Қурбанлықтыц барлық көнин,
Жыйнап алды Нуўратдийин.
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Собырайған сопақ бойы бар,
Ойлаған бузық ойы бар,
Үш жүз отыз бес қойы бар,
Сонда да аш Нуўратдийин.
Ҳәр бир уйге тилсим кести,
Ҳәр биреўге егип бәсти,
Бәрқулла етти әбести,
„Мақсым аға" Нуўратдийин.
Айтса гәпти тынламайды,
Бираз адам анламайды,
Үйине адам жоламайды,
Пығлы қашқан Нуўратдийин.
Ж ас қызларға қолын салып,
Сулыў онын есин алып,
Ҳалын билмей ынтығып барып,
Зордан шыққан Нуўратдийин.
Сөйлесе арқасы қозған,
Жүйрик болып кимнен озған,
Кемалдын қаялын бузған,
„Мақсым аға" Нуўратдийин.
Нуўратдийин бәле киси,
Адам мснен жоқдур иси,
Қасқыр киси азыў тиси,
Азыўлыдай Нуўратдийин.
Нуўратдийиннин нуры жоқ,
Оннан басқа уры жоц,
Аймерекеден басқа мини жоқ,
Қыйсық қыял Нуўратдийин.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Нуўратдийин кәбаға кетти,
Баратырып урлық етти,
Бара бара үдегти,
Жолдан шығып Нуўратдийин.
Нурекен; халыққа жақпайды,
Қудайдан өзи қорықпайды,
Ҳарачшын малы жуқпайды—
Бийшараға Нуўратдийин.
Ойламастан өлиминди,
Жойыў ушын билимицди,
Анаў күни келиницди,
Әўереледин, Нуўратдийин.
Айтқаннан сон бары-жоқты,
Халық қысты, сендей соқты,
Үстиқнен Кемал да шықты,
„Мақсым аға“ Нуўратдийин.
Нардек болып сөз билдиниз,
Қызыл көрип бузылдыныз,
Үйияде бар бир қызыныз,
Гарлық қылды Нуўратдийин.
Өзинди өзин еттин күлки,
Ҳәммелерге бердин белги.
Бул исин аўылға үлги,
„Мақсым аға“ Нуўратднйин.
Көк ещегинди жетелеп.
Бейиштин жолын төтелеп,
Келинине өкпелеп.
Не бәле болды, Нуўратдийин.
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Нуўратдийин жудә шатақ,
Усьшдайдан алды атақ,
Сонда да жүдә мақтаншақ,
Қудай урған Нуўратдийин.
Нуўратдийиннин өзине,
Ақырет түссин көзине,
Пасық шуғылдын сөзине—
Дәраматдур Нуўратдийнн.
Бузықтын, халық, жүзин көрме,
Усындайға семсер серме,
Баяғыдай сәлем берме,
Бузылыпты Нуўратдийин.
Шайыр сөзинен таяма,
Бузық өлгенше қояма,
Қолыннан келсе аяма,
„Мақсым аға“ Нуўратдийин,
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Ш ЕРМЕНДЕ

Ҳақысын бермей Оразбайдық,
Молла Изимбет шерменде,
Бил мәнисин келер жайдық,
Ҳақысын бермей шерменде.
Өлейин деген күнин жоқ,
Байлықтан қасла миннн жоқ,
Ҳақы берме>гден басқа жиниқ жоқ.
Изимбет, болдьщ шерменде.
Дийханнын ҳақын бермесеқ,
Адам шелли сен көрмесеқ,
Раҳмет, хызметкер, демесеқ,
Адам жүрерме, шерменде.
Шерменделик қүтә уят,
Бир исиқиен бир исиқ зыят,
Бәрқулла айтып өзиқ ғыйб^т.
Билдирдиқ өзиқ шерменде.
Жигит болсан бир ынғай жүр,
Ойлаған сөздиқ парқын бил,
Зар-гирян болып Манаўбай жүр,
Ҳақысын бермей шерменде.
Жаз болса жедин қарамық.
Уят емеспе сорамақ?
Ишкениқ басалай быламық,
Бул исиқ қалай шерменде?
Молла болсақ да мәзхапсиз,
Адам екенсеқ әдепсиз,
Балаларық өсти тәртипсиз,
Бериқ ҳаҳысын, шерменде.
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Бул сөзиме берин таўап,
Таўап бермесен айт жуўап,
Ҳақы жеген болама саўап?
Бергил ҳақысын, шерменде.
Ол шегип жүр уўайымды,
Бес жыл орды буўдайынды,
Ойла ақмақ қудайынды,
Нағып жүрсен, шерменде?
Өзин болсан талып илим,1
Усы бүгин сөйле тилим,
Қайтарып көр менин әрим,
Неге бермейсен, шерменде?
Шерменделик миясар ма?
Азап бермек саған клр ме?
Еки мезгил бердин, жарма,
Ҳақысын бермей, шерменде.
Бәршасы еки аббазы,2
Қайғы болмас көби-азы,
Болсын бийшара разы,
Ҳақысын бергил, шерменде.
Аларады еки кезин,
Бьглжырайды айтқан сөзин,
Қалай-қалай бул минезин?
Ҳақысын бергил, шерменде.
Сендей боп Қарунбай өтти,
Ҳайран болып жылап кетги,
Малы-мүлкин ўайран етти.
Сондай боларсан, шерменде,
Талс.ш.-нлим - 6'илимли дегеи мәниде.
Аббазы —ақшалық аты.
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Уят емес бул қылғанын,
Алдап жумсап, куш алғанын,
Сүйип дүньянын жалғанын,
Әуере болдын, шерменде.
Сенин сөзин бәри айып,
Тәрийпинди айтайын жайып,
Адамды алдап қыйсайып,
Жүрсен нағып, сен шерменде?
Ядымнан кетпес ислерин,
Сындырайын ба тислерин,
Басым болған сон күшлерин,
Болдын ба ҳайўан, шерменде?
Сен залымды ким сақлады,
Қара бағрымды дағлады,
Көтерген анамды боқлады,
Күнлик ҳақын бер, шерменде.
Қарайсан маған бултыйып,
Жаман қатындай тылтыйып,
Еркек кисидей жыртыйып,
Бер ҳақысын, сен шерменде,
„Ж аз беремен, гүз беремен,
Яки ойлшып көремен,
Еле бес жыл жүрдиремен*,—
Дедин Кемалға, шерменде,
Бермеседиз ала жил кес,
Ҳақысы бар жигирма бес,
Мени ҳәм көрдин бе әбес?
Ҳақымды бер, шерменде.
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Жумсадык менин инимди.
Қәйерден тапгын минимди?
Келтирер нәлет жинимди,
Ҳайўаннан жаман шерменде*
Ҳслыма алайын кобыз,
Қойшы болсам тартып сыбыз1,
Сеннен жақсы шошқа-доцыз,
Ҳакысын бермей, шерменде.
Сенин сөзин екен пасық,
Сүйеги жаман, өзи жасық.,
Қарызға қарызын уласып,
Отырсак ба, сен шерменде.
Берман қара, арман қара,
Иним, гәптин парқын сора,
Кимлер екен гүнакара?
Болдын ғой ҳәзир шерменде.
Мешкей деген жақсы ат емес,
Донғал деген жақсы ат емес,
Доныз деген жақсы ат емес,
Билмедин, болдын шерменде.
Қатардан жақсы далын бар,
Терт түлик мүлик-мал"ын бар,
Қолда, шүкир, ҳамалын бар,
Не себеп болдык шерменде?

_________

Әкекнз еди сөк санар,
Лтан Ллламурат панар2,
Айтқан гәптен бәрҳа танар,
Кәсибин бе еди, шерменде?

Сыбыз—сыбызғы мәнисинде.
а. Панар -лақабы.
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Шерменделик жүдә жаман,
Бул атақтан жүргил аман»
Унтар едим келсе заман,
Бул не қылғанын, шерменде?
Айтқан гәпке кәриқ келмес,
Адамсан ба парқын билмес,
Биреў өлер, биреў өлмес,
Дүньяда болдын шерменде.
Молла Изимбет, айтар сөзим,
Бул пығлынды керди көзим,
Баян еткен менин өзим,
Не қыласан шерменде?
Бул атын жүдә жаманды,
Басықа қурдын заманды,
Неге етесец әрманды,
Сөксанар нәлет шерменде?
Айтқан сөзин сүйекке өтти,
Пуқарага жәбир етти,
Кем-кем пыглын қашып кетти,
Жөнине жүргил, шерменде.
Дүньяда не қылдын өзин?
Суп>сур болып сениқ жүзиц,
Адамға жақпайды сөзин,
Дүньяға болдын шерменде.
Бийшара Кемал не қылсын,
Вермедин оньщ қақысын, Сениқ-ақ мақсетин, болсын,
Дүньяда болдық, шерменде*
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Бул дүнья ҳәм өтер, кетер,
Сорлыға да нәўбет жетер,
Айтып кетсек сизге нетер,
Изимбет атлы шерменде?
Қыйсық болмасын қыялын,
Ядында болсын сояғын,
Егер ул туўса ҳаялын,
Жигитлер, Изимбет қоймақ.
Көзиниқ жасын тыя алмай,
Нәпсинди сонша қыя алмай,
Ҳақысыи бермей 'уялмай,
Жолға шықтын ба шерменде?
Еткен исин халыққа жақпас,
Ҳақы бериўге хош жақпас,
Әкец еди Қосым қақбас,
Қудайға болған шерменде.
Сенде бир тәкәббир болдыц,
Әкецниц ҳақ жолын қуўдыц,
Ҳарамылыққа белиц буўдык,
Изимбет атлы шерменде.
Сенде би^ қалған жамансац,
Бирақ дәулетли байсан,
Ашлардан жаман қусайсац,
Пығлыц қашқан сен шерменде.
Ҳарамылыққа ищиц толсын,
Бара-бара гүлиц солсын,
Шерменде атық қутлыболсын,
Қуда урған сен шерменде.
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Қайтпайлан айтқанымнан ҳеш,
Көшер балсан кешиўден кещ.
Ҳақы сорап сорлы Өтеш,
Алдында отыр, шерменде.
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НЕ ҚЫЛДЫН?

Ғашыр минип, қарап жүрмей жайьща,
Ешмурат, жай жағьшнан не қылдын?
Барып един алыстағы дайына,
Қыдырып, Ешмурат иним, не қылдын?
Азғана емес кеўилиде мол салып,
Қәҳәр менен азғантайлап жол салып,
Жийенлик етипсен барып қол салып,
Урлап қашайын деп сонда ой қылдыц?
Барма, иним, ядықдағы кешегин?
Дайыннын урладын жалғыз ешегин,
Жолда саларман деп алып пәшегин,
Уйқын он төрт бөлип сапарлар қылдын»
Азанда дайыларын орнынан турса,
Ешек қорасына мойынын бурса,
Ҳарамы жоқ нәзерленип қараса,
Дайыцды бек билип қуўмастай билдин.
Ешек жоғалды деп суренлер салды,
—Аға беглер бул ешекти ким алды?
Жыйған малым енди мениц тул қалды,—
Деген ўақта хабарсызлық сен қалдьщ.
Бул дағаза кетти журтқа жайылып,
Уры ешек алған сыйдан сайылып,
Сендежолдан шықпадьщ ҳеш қаймығып,
Жолда биреў танығанда не қылдын?
Услады ол қарақшы деп өзинди,
Қайта бастырыўға келген изицдн,
Тынламады дайым деген сөзинди,
Басын бир бәлеге қалды, не қылдыц?
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Айтқанынды қылмай умтылып саған,
Төбелес қылғанда не қылдыц оғая?
Шыдамай ақ бөзден бухары жаған,
Жулынғанда дайыларықа не қылдыц?
Көқилинде зәрре әрман қалмады.
Ой-мақсети ешейинде болмады,
Еки-үшеўлеп жолда сени сабады,
Ана, ашыўланған менен не қылдыц.
Сен ойланып тағы қашарман болдын,
Ақлыцды себепсиз шашарман болдыц,
Тентиреклеп телбезердей жығылдын,
Жер қушақлап қалғаныцда не қылдық?
Билмейди деп журген шығарсац мени,
Дайыцныц үйине айдады сени,
Аяғыца шөгир кирип сол түни,
Ешмурат, шаршағанда не қылдыц?
Урлығыц жақпады сениц өзине,
Қанлар толды сенин еки кэзице,
Сарғыш енди таяғынан жүзине,
Ҳарып шаршап ҳалын бнлмей не кылдын?
Душман дузағына болдьщ гнриптар,
Бийжағдай әўелден етипсен сапар,
Жақсы адам ҳәр бир жерден жай табар,
Бастан өткен күнлеринди не қылдын?...
...Аты қарақалпаққа болып жүзи қара,
Жүзиқе берипсец айыпкер ара.
Байы урған қатындай аўызыц жара,
Ҳалық билмей бул арада не қылдыц?
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Дайыц жаман екен пығлы қашқандай,
Жийенинин. абырайын ашқандай,
Басьщызға нешше адач шашқандай,
Бир ешеклик тайақ жедиц не қылдын?
Дайын сенин адам емес ойланық,
Қатты сондай ислер болды не қылдын?
Енди таза дайы тутып жайланын,
Бундай ақыретлерге иним не қылдын?
Сөз айтыўға болды менин ўақтым кеш,
Мына сөзди залым көрсе етер еш,
Деп жазған ағаныз қоныратлы Өтеш,
Анын айтқан сөзлерине не қылдыц?
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ИЗИМБЕТ

Балықтан басқа көрмеген,
Басқаны тамақ демеген,
Палаўды үркип жемеген,
Мурдар нәлет бәле екенсец.
Үлкен мүлкин жекен табақ,
Қабақ салған сырлы табақ,
Салып жегенин торта шабақ,
Жарымаған неме екенсеқ.
Ашыўыма тийдин менин.
Көз көргенид балық сенин,
Суўда өлип қалса көним,
Ҳәз ететуғын бәле екенсен.
Молла оқыр китап-қуран,
Кеўли хәсте болып сәйран,
Услағакда қара гыран,
Жан жолатпас неме екенсед.
Бир де дуўа дарымаған,
Налыс етпес сснда да оған,
Өмиринше жарымаған,
Нақ жетимек бәле екенсен.
Өзиднин атын Изимбет,
Әкецнин аты Пиримбет,
Кисиге еткизггн хызмет,
Сен де сондай неме екенсед.
Ашлық тегис барлық елде,
Қайта балық бар бул жерде,
Ҳәммемиз ҳәм жүрдик көлде,
Парқын билмес неме екенсед.
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Әкецнин жолдасы Жүсип,
Бес балықца кеўли өсип,
Өлди аў салып, суўға түсип,
Сенде сондай неме екенсен.
Адырайып еки көзиқ,
Ерсили-қарсылы айтқан сөзиц,
Себеп пенен бүгин бизин,
Сөз қылатуғын неме екенсец,
Азан менен минсец салға,
Бақан, таяў алып қолға,
Туўесилмес узақ жолға,
Сапар етер неме екенсен.
Себеп болып барсан қырға,
Мннгизеди жайдақ жорға,
Ел қызығьзи салмас қойға,
Жабайыдай бәле екенсец.
Адам еди қүдай қаққан,
Үй иши бирдейин баққан,
Аўызынан суўы аққан,
Өтеўилдей неме екенсец.
Қостамғалы Ҳүў дегендей,
Бес мөнке басын жегендей,
Ойбай қатын, суў дегендей,
Әўере болған неме екенсец.
Кара пулыц кисецде жоқ,
Көзиц көрип билсен де жоц,
Айтқан нәрсе есинде жоқ,
Кудай атқан неме екенсеқ»
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Бир тенгеге берип жанын,
Күнликшинин сорып қанын,
Жалмаўыздай бурап саньш,
Пығылын қашқан неме екенсен.
Қаранғы тун болды ма кеш,
Ақыл болсан сөзимди шеш,
Ҳаслым абыз--атым Өтеш,
Дуўшар болған неме екенсен.
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ҚЫЗЛАР

Қыз кемалға келип дәўранлар сүрсе,
Дүньянын шад болып рәҳәтин көрсе.
Кеўлини қосқанға саўдасын берсе,
Әрманы жоқ бул дүньяда қызлардық.
Қыз деген қызыл гүл қумары кетпес,
Дәўран берсе еди басыднан өтпес,
Кеўилини қоспаса дүнья мал жетпес.
Ықтыяр өз.инде болса қызлардын.
Қызлардыц ишинде ғумшалы гүлдей,
Ашығым айдынлы қосылған ҳүрдей,
Қызлар айырмайман ҳәммедиз бирдей,
Бақты ашылғай, тилегим сол қызлардыц
Мал орнына кетер, мал берсе биреў,
Қызларда болмады ҳешқашан тиреў,
Алмасты жонарға болмаса егеў,
Бақты ашылғай илаҳида қызлардыц.
Қызлардыц қыялы мәлимдур ойла,
Бир алла деп ғәрип кеўлим бел байла,
Он бес-он алты жыл,он еки айда,
Толысар, ўақыты болар қызлардыц.
Қыз деген қызыл гүл алма әнардай,
Көрсец бойы зәрли жақсы шынардай,
Дәўлет келсе шалқьгр едиц сонындай,
Мен тилегим—бақты келгей қызлардын.
Қызларға қарасам сүзилер көзим,
Жолында пәрўана болайын өзим,
Аралап нешше күн қызлардыц юзин.
Көргенше йолында журермен қыздыц,
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Заман келсе бацыт келер қызларға,
Қыс күнлери айналады язларға,
Қулақлар салмацлар ақлы азларға,
Жигит шалқыр д^ргаҳында қызлардық
Қызлар айтса сөз маржаны дизилер,
Көрсе жигнт тәнде жаны үзилер,
Илаж табалмаса көзи сүзилер,
Жигитлер жолында пидә қызлардын.
Шалқайып, керилип, жүрейин десен,
Дүньянын рәҳәтин керейин десен,
Қызлар менен өмир сүрейин десен,
Ықтыяры женгесинде қызлардын.
Қызлар зулпын өрер қасы қыйылыгт,
Женгелери келер бәрҳа жыйылып,
Ладан жигит қыз жолында сойылып,
Назында журеди сулыў қызлардын.
Қызлар орамалын орап басына,
Ертер қатар сиқлилерин қасына,
Он терт пенен келсе он бес жасына,
Бойлары қәдди дал көрсен қызлардьщ.
Қызардын көрсениз жеткен жоқ жасы,
Қарақғыда қалқып кетпесе басы,
Айтсам енди сол гепимиин ырасы,
Айтқаным.қайтқаным сөзин қызлардын.
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ГҮЛЗИЙБА

Күйгелек киби кәзлери,
Шийриннен шекер сөзлери,
Ҳүр киби бәҳәр жүзлери,
Гү»1 зийба қыз гүл янлыдьг.
Қасы жайдай, кирпиги оқ,
Ҳеш жериннқ мүлтиги жоқ,
Мерекеде атақлы шоқ,
Перинин көрки янлыды,
Қаршқ[ғадай қыялланып,
Ийтелгидей мойнын салып,
Ҳәр қәдеминде жан алып,
Бийҳүўш етер нур янлыды.
Юпқа додақ, бәдени ақ,
Әлеўметлер салын қулақ,
Таўдан аққан яки булақ,
Сылдыр аққан суў янлыды,
Көрсецлер бийҳуўш етеди,
Ақлы-қыялын кетеди,
Пәмиқ көргеннен жетеди,
Көркемлиги гүл янлыды.
Шийрин-шәкер тамған палы,
Келсе қыз-жигит ығбалы,
Адамзат емес шубхалы,
Ҳақ безерген янлыды.
Көрсен гүл жүзлери янган,
Жәллад көзи ақлынды алған,
Қатарынан артық туўған,
Лашын, ақ сунқар яқлыды.
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Биринен бири зияда,
Ақылы да теқиз, дәрья,
Ялғаншы фаный дүньяда,
Мысалы тап ҳүр янлыды.
Сымдай бурзлған беллери,
Шийриннен шәкер тиллери,
Айтысар ҳүр деп еллери,
Мәҳийтабандай1 яцлыды.
Ҳәр бир истин билип парқыи,
Жеткерсин айтып данқын,
Баян етсем ели-халқын,
Қыздыц шолпаны яцлыды.
Өзимдики болса дейсец,
Аға беглер, барып көрсен,
Бир саат, бир майдан жүрсен,
Есилген жипек яцлыды.
Көзи нурдан жаралғандай,
С-өйлесе мийрин қанғандай,
Көрмегенлер тац қалғандай,
Ләйли-Мәжнүн ҳүр яцлыды.
Ләби алтынныц пуўындай,
Ҳәм де алтынныц суўындай,
Нәганда шықпаса бундай,
Бул сулыўдай ким янлыды?
Көрсен ҳайранда қаларсац,
Сол деп дәрбедер боларсан,
Бир көрсец шақақ урасап,
Юсип-Зулейха яцлыды.
1 Мәҳийтабан—толған ай сыяқлы.
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Бир нешшелер тәрип еткен,
Ҳаўазасы бәлентке жеткен,
Ашықлардын бири өткен,
Зүҳра-Тайыр янлыды.
Ләйли-Мәжнүн, Фархад-Шийирин,
Мегзес етинлер ҳәр бирин,
Уллы бағдын қызыл гүлин,
Мегзес етсец нур яцлыды.
Тартқан сымдай нәзик бели,
Көксинде дур еки әли1
Кем емес ҳеш кимнен сгни,
Көрсенизлер ҳүр янлыды.
Гүлзийба қыз гүл рәўишди,
Адамға дәркар дәрўишли,
Яранлар, ақыллы-хуўышлы,
Ақылым алан янлыды.
Ғәрип ашық Шасәнемдей,
Бақшада ашылған гүлдей,
Ләйли менен Мәжнүндей,
Мыса-лы Шийрин янлыды,
Өтти ашық болып Фархад,
Заманында оннан зыят,
Көрмегенди айтыў уят,
Гүлзийба қыз ҳүр янлыды.
Қыздын қыялы жан алар,
Нки қолыи көксине салар,
Жигитлер жан деп жалбарар,
Мысалы, ҳүр пери яцлыды.
ЧСексинде дур еки әли—кексинде дур еки ҳолы деген мән^
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Өтермен фаный дүньядап,
Жолында тасаддық шнйрин жан,
Мысал ы Б а ҳра.«-Г үл да м'1.
Мегзес етсеи ҳур янлыды.
Айта берсем сөзлерим көп,
Жигитте көп, қызлар да көп,
Айтса Ибраҳим-Адҳам1
2 деп,
Онын жолы дин янлыды,
Фаный дунья бийбаҳадай,
Бир-бирине күн менен айдай,
Ҳәмра менен Ҳурлицадай3,
Сондай сулыў ҳүр ядлыды.
Алты сан алаштыц көрки,
Ондай қыз болды ма бәлки,
Адам өтти нешшеге белли,
Көрсен Қызжипек яцлыды,
Сойлемекке тилим қайым,
Яр болғай қудай ҳәр дайым,
Ашық-машық Қызмүнайым,
Гүлзийба қыз шул яцльгды,
Айта кетеди көргенлер,
Тәрийп етер бир жүргенлер,
Сөэиниц парқын билгенлер,
Адамзатта ҳүр яцлыды.
Бәрҳа ецбегим болмас ҳеш,
Алалмадьш душпаннан еш,
Жылай-жылай сорлы Өтеш,
Мысалы сорлы яцлыды.
1 Баҳрам-Гүлзмдам—Шығыс халықлгфы дәстанынын геройлары.
2Ибраҳиы-Адх,ам-диний дэстапньш героны,
3Хәмира-Хүгрлиқа , Ашық-Хәмира'‘ дәстаиынын геройларм.
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БЕС ж и п т
Көлге Пирман аў салайық,
Асымлық балық алайық,
Азан менен турайыҳ,
Боламекен дедк Сейт.
Бул сөзине жуўап берди,
Бирге көлге барсақ деди,
Аў салып балық алсақ деди,
Сонда турып бул Нурымбет.
Қашығыраҳ алып елге,
Барлық күшин байлап белғе,
Бесеў болып барды көлге,
Балық аўлаў ушын булар.
Қараса да балық болмай,
Көлдиц иши-сыргы қалмай,
Өлетуғын болды булар,
Бир күн қалса аўын салмай.
Қарап отыр барлық аўыл,
Ескек тартып аў сап Қабыл,
Жақынлағанда қурдымға,
Адам көрмес болды даўыл.
Ескекти булар сермеди,
Даўыл жаман күш бермеди,
Аўхал қыйын болды жаман,
Адам-адамды көрмеди.1
1 Көлге аў салып жүрип бес жигит суўға кетип өледи. Шайыр
қосықты сол жигитлерге арнап шығаргаи. Қосықтын, аты топламды баспаға таярлаўшы тәрепинен белгиленди.

50
www.ziyouz.com kutubxonasi

Арғы жағы Қара терен
Жақынласац қамыс гилен,
Көлдин ишин алды соида,
Ийманын айтып, »алла“ деген.
Биреўлердиц әкеси бар,
Биреўлердин шешеси бар,
Шығармыз деген дәмеси бар,
Аўҳал қыйын болды сонда.
Биреўлердин бар иниси
Изертлес өскен синлиси,
Аўҳал қыйын болды жаман.
Ядынан түсип бәриси.
Ялғаншыныц интизары,
Сүйикли сәўер дилбары,
Биреўдин бар кен қушақлы.
Айдай арыў сәўер яры,
Қапылған сон дүнья жүзи,
Жаўдырасып қара көзи,
Үй-ишилери ядға тусип,
Ырзалықца айтқан сөзи:
— Ашшы суўды жутып дәрман қалмады,
Дийдарынды көрер күнлер болмады,
Айдын көлде балық аүлап жүргенде,
Да5:'ыл есип бизди тециз жалмады.
Қуўат, Қара терен еки арымда,
Сенлерге айтайын есим барында,
Кетпе деген сөзин аиам ядымда,
Сенлер бизден, бизлер сеннен айрылдық.
5[
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Қатар қурбым дийдарынды көре алмай,
Жайнал-жасиап қуўанышта жүре алмай,
Бир-бирнмизге ҳеш ырзалық бере алмай,
Сенлер бизден, бизлер сеннен айрылдық.
Кепир, Көк өзектин, еки бойында,
Қосылысқан Әйекениц тойында,
Ымласьип бир-биреў толы жыйында,
Қас қаққан қыз ашығын,нан айрылдыц.
Өлгенше сайрацыз бул қызыл тилим.
Солдыц қазан урып ашылған гулим,
Әжел илди тутып ақыры өлим.
Сенлер бизден, бизлер сеннен айрылдық.
Айналарман қара нәркес көзиади,
Ашығым деп ҳәр бир айтқан сөзинди,
Көре алмастан кетерболдым жүзицди,
Сенлер бизден, бизлер сеннен айрылдық.
Тиришилик жақсы еди бузылдық Қутым,
Тенизде ақыры жалмады жутым,
Тириде қулпырып жанбады отым.
Әрман менен алла сизден айырды.
Қубласы Белжекен, арқасы Ырза,
Көп балық услаған жерим Үшмырза,
Көрмеган соц кеўлим болар нәрпйза,
Адла бизден алла сени айырды.
Бағшадағы гүлим қалмай солар ма?
Жаным шығып тәним суўда қалар ма?
Ашығымды көрер күнлер болар ма?
Алла бизди алла сеннен айырды.
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Дәрьяда мәхтелем1, көкте жулдызлар,
Ядыма түскенде бағрым езилер,
Отырған салланып назәлим цызлар,
Алла бизди алла сеннен айырды.
Болса айгқан өлердеги тилегим,
Тецизде жарылды пүтин жүрегим,
Төккүш төгил талды еки билегим,
Алла бизди алла сеннен айырды.
Айтпас едим ҳасла сөздиц қыяўын,
Мойыныма салды әжелдин аўын,
Суўға суқсам жетпес менид таяўьгм,
Алла мени алла сеннеи айырды.
* Ч=
й
—Тоқтап турғыл жуўап бизге Нурымбет,
Әжел келди ийманынды айт, зарынды ет,
Аўзым уў татыйды иши болды өт,
Дәрман кетти, тәнде дәрман қалмады.
Бир жаратқан бузды менин қанамды,
Тенизде әрманда алды жанымды,
Өлсем асырайтуғын ата-анам.ды,
Кейнимде я иним, бала қалмады.
Жол жүриўге манлайында көзи жоқ,
Мени излесе, изертлесе изи жоқ,
Хабар берер жолдасым жоқ, өзим жоқ,
Ата-анама бир хабарым бол.мады.
Тамақ тапса жүрегине батпас ас,
Қурғынлы адамш>1н бәри маған қас,
Шым-шырқадай қыз болса да балаи жас,
Кейнимде мениқ туяқ қалмады.
*Жумсақлық мәиисинде.
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Үйдин бас панасы кеткен сод өлип,
Дийўана деп боқлар атама күлип,
Суўға кеткенлердин қәдирин билип,
Ата-анамда бир шуқым қуў қалмады,
Кеўлимде түўесилмес дәрт болып,
Кайғылықта қалды кеўли жер болып,
Жылай-жылай еки көзи гөр болып,
Ата-анамда жүрер дәрман қалмады.
Жылай-жылай өлгенлер менен тен болып,
Ақыл кетип баста мийи зен болып,
Мен өлген сои ийт пенен қусқа жем болып,
Ата-анамды көмер адам қалмады.
Теқескенде журттан бойы узын деп,
Өлмесинде ядына алып қайғы жеп,
Жан шыққанша әрманда өлгеи балам деп,
Ата анамда бир қуўаныш қалмады.
Күн-күннен атамнын дәҳмети артып,
Менин өлгенлигим анама батып,
Естен танып уўайымлап көп жатып,
Өлгеыинше мен ядынан қалмады.
Өлгенимше сайра-сайра қызыл тил,
Бир жаратқан, дәрман кетти ©зин бил,
Мийуаламай, я кзгермей солды гүл,
Ырзалық берерге ўақыт қалмады.
Сорды келип менин теспей қанымды,
Сўўық суў шаштдай шақты санымдьт,
Алар боллы әзирейли жанымды,
Сени көрер ата дийдар қалмады.
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Ҳәсилик сөз айтсам райдаи қайттым,
Дүздин ашшы зәҳәр уўларын таттым,
Жақсы сөз, жамаи сөз ара,тас айттым,
Ырзаласар бизге дийдар қалмады.
Енди сөз жоқ ата-ана өлемен,
Буннан қалсам дүньяға үш келемен,
Сенде мендей болғанынды билемен.
Мен кеткенде үйде жутым қалмады.
Алысбекен, жақынбекен жаға деп,
Өлип еди буннан бурын апам деп,
Еки қызым қашан келер ағам деп.
Маған дәрт сол, денемде жан қалмады.
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ҚОРЦАМАН’

Берген садақасын жедим,
Қорқаман, ийшаннан қорқаман.
Ядқа түссе ағар терим,
Әрўағынан қорқаман.
Көпирден бир адам келсе,
Ҳәзир.етке сэлем берсе,
Садақаны алдын ба десе?
Мүрдет* етер деп қорқаман.
Талапкер, өзи орақшы,
Шайтанға раҳбар сақшы,
Атанып Өтеш қарақшы,
Жала жабар деп қорқаман.
Мойныма бул ис қойылса,
Кесапат’ ислер тыйылса,
Бир нәрсе елде жойылса,
Меннен керер деп қорқаман.
Караптан отқа тутанып,
Бэлеге қалдым шаталып,
Өтеш қарақшы атанып,
Қаларман ба деп қорқаман,1

1 Ө т е ш вКөшгр“ деген жердеги аўылга қглдырыи бар^лЫБул аўылдыц адамлары Өтештик аўылыидаи-? Л\ыске нйпгш дсгғы
гс садака жыпнап бернп. оны Өтсшке тапсырады. Бнра?-; та Ө'иД;
садацадан жыйналғзн ғәрежетти Мәтеке ийснанға тапсьтрмаГ! өз"
жеп рояды. Бир күнлерм иншан Өтегчти шақырлады, сонда ӨтегД
тин баяғы иси ядына тусип, усы қосықты шыгарады.
2 Диннен шығыў мэнисинде.
&<э
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„Урлықшы Өтеш аға“ деп,
Жанымды <ща жағар деп.
Келинлер „қарақшы қайнаға" деп,
Ат қояр деп қорқаман.
Өзимди өзим тыя алмай,
Ант ишермен мойныма алмай,
Алғанымды төлей алмай,
Сасарман ба деп қорқаман.
Өтеш ахун, Өтеш молла,
Анық урған буны алла,
Усы атақты алып бәрқулла,
Журермек бе деп қорқад?ан.
Бул ис болар арылмас дэрт,
Белдп буўып болайын мәрт,
Әрман меиеи шегип дәҳмету
Азаи берер деп қорқаман
Бираз-бираз жасым өтти,
Иыглай йыглай есим кетги
Ғаррылық ўақты жетти,
Жас басқак сайын қорқам:п|.
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БОЛАР

Жақсы менен жүрсен узақ жолларға,
Өлгенше қәдирдан жәрдемши болар,
Жаман менен шықсац узақ жолларға,
Жәбириў-жапаға көмекши болар.
Белине мәдетдур, дизене қуўат,
Атын шөллегенде суўғарар суўат,
Айтқан сөзи шәкер пал салған набаг,
Жақсыньщ соньшдай мийрими болар.
Жақсы адам барымына барады,
Ўәдесинде бәрҳә тайын турады,
Душпанынын манлайына урады,
Бәрҳәма олардын мийрими болар...
Ладанлар сөзинин қарары болмас,
Айтқан ықрарында турары болмас,
Ладан адамларда ҳасла пәм болмас.
Ҳәр бир сөзлеринде анын даў болар.
Ойлан шайыр ҳаққа усынып йығлап,
Оншама жайқалма кеўлицди дағлап.
Бир заман жүрмедин өмиринде шағлап,
Енди куни ғәриплердиц не болар?
Ойласан ақыл көп таўып аларсан,
Өзинди алла деп жолға саларсан,
Бул заманда енди қалай қыларсан,
Сорлы Өтсш сешш куниц не болар?
Жаўды женип ғайратланса алмаға,
Жаўға қылыш найза алып салмаға,
Ер жигиг арыслан батыр болмаға,
Ақылда дәрьядай тереқ ой болар.
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Ойласач ой жетер бәрҳа алысқа,
Ер жигитги келтирмейти намысқа,
От жиберсен дүт қопалы қамысқа,
Бәри жанып болғаннан сон сап болар.
...Адамлар билерлер жақсы, жамаиды,
Ләўентлер билерлер басы аманды,
Жақсы басшы болса ашар думанды,
Сәркарданын ой ақылы мол болар.
Гейбир сәркарданын ақылы аз келир,
Өзинин ойы асқан билимпаз келир,
Сөзиқди тынламас ол кербаз келир,
Жақсы адамнын ақыл-ҳүўшы мол болар.
Ақылылар халықтын ғамын жийдилер,
Беглер күни халық пенен дейдилер,
Бул дупьянын рәҳәтин сүйдилер,
Жақсыныц хызмети халық ушын болар.
Биреўлер бек болды, биреў жоқ болды,
Биреўлер шер болды, биреў оқ болды,
Биреўлер аш болды, биреў тоқ болды,
Усылардық бәри ойсыздан болар.
Муртын таўлап қырлапдырып шыйырып,
Анаў-мынаў келсе мурнын жыйырып,
Билсе де, билмесе де ийман үйирип,
Аўыр салтанатлар қазыда болар.
Ийеклерин сүзип көпке жақынлап,
Аса кеткен болса елге жақынлап,
Қазыныц сәзлерии бәрҳа мақуллап,
Не бир жолдан шыққан иймам да болар.
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Ол да қазы-ийшанға жиберип нәзер.
Қолларын ҳаўаға өлгенше созар,
Әлеўметлер, дүмше молла ел бузар,
Дүньянын сумлығы булаода болар.
Туўры жуўап бермей арза еткенде,
Күлип турар дым қусқыны кеткенде,
Жалбарынып көп жалыныш еткенде,
Мийримсизлик ислер патшада болар.
Шуўлатып пухара сорлы халықты,
Басып салып „хан ҳәмири“ салықты,
Өтирик қып халыққа жайып анықты,
Бәт әдетлик ислер беглерде болар.
Бийлердиц ҳәмирин орынлап бәрҳа,
Жарлы-пақыр көрсе қырынлап бәрҳа,
„Жыдғыл десе қырғын“ етип ол бәрҳа,
Бәт әдеглик ислер найыпта болар.
Халықты жылатып малык сойдырып,
Суўсаған мәстейин қарыын тойдырып,
Ашыўланса адам көзин ойдырып,
Метердиц қанаты жаллатта болар.
Қанаат етпес қозы менен ылаққа,
Өзлерин түслентип мәнзил жыраққа,
Ж ас қызларды шығартқызып қонаққа,
Ҳайўанлық аталық залымда болар.
Адам көрсо алла дипип аҳлаған,
Ппнҳайын ислерден өзин сақлаған,
Тасасын тапса аўзын жазып боқлаған,
Қәсийетсиз ислер суўфыда болар.
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Мал басына закат бермей жыйнаған,
Қойгнылардыц ҳақын бермей қыйнаған
Бәрҳама қастиян елге ойлаған,
Инсапсыз бузықлар байларда болар.
Ойласан ой алыс жерге жетеди,
Ойламасац естен шығып кетеди,
Заманныц түрлери жанға өтеди,
Қысқартпасақ узын сөзлер көп болар.
Биреў етер ғәрипсец деп үстемлик,
Күшлери болса да Рустем дәстанлық,
Жүдэ жаман жалғаншыда жетимлик,
Аўыр машқалалар жетимде болар.
Жетимлик жамандур басқа уўайым,
Бул азаптан қалас еткил илайым,
АшқайДағы ҳәмме ығбал талайын,
Ашпаса кеўлимде уўайым болар.
Әрмансыз дүньяда адам өтерме,
Шалқып дәўран сүрип бәрҳа кетерме,
Ғәрип қәсерлердиц қолы жетерме,
Қоллары жетпесе ҳалы не болар?
Шайырлық дегенин маған фәриўар,
9ўўел бастан бундай қыслег бар йурер
Бир-бирине бири жалғасдай жүрер,
Айра түссе шайырлығым не болар?
Қарақалпақ болғаны нсшше заманды,
Бир күнинен бир күнлери жаманды,
Бәрҳа жүрген жерн дәрья, қамалдьг,
Қарақалпақтыц қысы-жазы қар болар.
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Хийўа ханы барса мойьпшн созып,
Жүйриклер, 1леи1енлер сөзлерден озып,
Ўәдесин, ықрарын патшалар бузып,
Буныц иси раўажланып не болар?
Егер қулатпасан залым душпанды,
Адамлардын абырайын ашқанды,
Жерге, көкке сөзи менен ушқанды,
Халық арасы кеўилине дәрт болар.
Айтаман сөзимди әўелден баслап,
Айттым бир нешшесин алысқа таслап,
Дәўет, қәлем алып, қағазды услап,
Жазсам сөзим даўа болар, дәрт бодар.
Ойлағанда кеўлим тасарлар бәрҳа,
Бурынғьг ўақта өтти „Ашық-Ҳәмнра“,
Барлығыньщ өмири де гүмира.
Бул дүнья не себеп усындай болар?
Менин сөзим халайыққа мәлимди,
Қосық айтып көрдим сондай халымды,
Көгерейин букирейген белимди,
Бул заманда менин ҳалым не болар?
Улги алғыл Жийен бабам сөзинен,
Қалған нусқалары бардур өзинсн,
Олар елсе бир неше жыл изинен,
Сенде шықтын, ойьщ, ҳалық не болар?
Жийен еди Жийреншеден өткерген,
Айтқан сөзин халайыққа жетнерген,
Бар мақсетин билген адам питкерген,
Сөзлери бизлерге, халыққа үлги болар.
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.. Сер етсем сөзлерим мәлим болыптур,
Қысмети заманньщ зулым болыптур,
Мениц қайғым халайығым болыптур,
Мен зар еткен менен жайым не болар?
Өгеш шайыр қысқартагөр сөзицди,
Көтерип кетипсен бар өзинди,
Өлеғойсақ сөзиц табар өзицди.
Бул дуньяда көрген күниц не болар?
Вцбегиц ақыры болмас билсец ҳеш,
Тәғдирин ойланып бул сөзимниц шеш,
Тамам әйлеп айтқан сөзлерин Өтеш,
Кейингиге кулки, я үлги болар.
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ҚАРЫЗ АЛМА

Сатарына мал болмаса,
Байдын малын карыз алма,
Өзинде моллалыц болмаса,
Исенип бес парыз алма.
Менин сөзим мәлим ойлан,
Алдын ала қцрдан айлаи,
Мерекёде өзин сайлан,
Басқадан қәрежет алма.
Басца деген пығлы қашқан,
Қазған гөрдей аўзын ашқан,
Жасы кишиге сөзин шашқан,
Нәғлетлерден қарыз алма.
Ханға барсан арыз жаман,
Моллаға барсан парыз жаман,
Байға барсад қарыз жаман,
Үшеўинен буйым алма.
Қарыз алсан қарбанлайды,
Қарап турып тыртанлайды,
Өзи шешен, ези байды,
Мақтанғаннан ақыл алма.
Сөз мәнисин билмегеннен,'
Орнын таўып кулмегеннен,
Киси менен жүрмегеннен,
Саяқлардан ақыл алма.
Саяқ жүрсен, таяқ жерсец,
Топланып жүрсец той жерсен,
Халқым сөзимди ке дерсен,
Жаманлардан буйым алма.
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Жаманнын қабағы қатық,
Гәп табар үйинде жатып,
Аш кисидей тағам татып,
Сүтқорлардан буйым алма.
Буйы.м алар адамын бар,
Буйым берер туўғанын бар,
Арынды кеи қуўғанын бар,
Солар менен жолдан қалма.
...Киси аты тершил болар,
Киси кийими киршил болар,
Жаман адам миншил болар,
Оған жолама—жолама,
Өтирик айтып ант ишеди,
Шийрин жанынан кешеди,
Шешендей сөзлер шешеди,
Жуўқылдақлардан жол алма.
Онын сөзи қыйлы-қыйлы,
Қыйлы емес ойлы-ойлы,
Қандай адам болсын мейли,
МСуўқылдақтан ақыл алма.
Жуўқылдақ жоқ етеди,
Ақырын алдап кетеди,
Бир еки инандырып өтедн,
Жалатапдан ақыл алма.
Келбети келмес ладаннык,
Тилин алманды адамньщ,
Қәдирин билмес шийрин жаннын,
Рәҳимсизден ақыл алма.
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Шайыр болдым қатарымда,
Сөзим қалды алды-артымда,
Бул ислер бәри ядымда,
Ладанлардан ақыл алма.
Сыр айтып сырын билмесен,
Әўелден бурыи билмесен,
Бир нәўбет келер өлмесен,
Жаманлардан ақыл алма.
Менин сөзим жүдә қызық,
Мен емеспен ҳаслаи бузық,
Жақсынын, сөзи бәрҳа азық,
Жаманнан нәсият алма.
Бир анадан гуўсаи егиз,
Бир-бирине болма тебиз,
Жаманнын аяғы сегиз,
Ҳеш бир оннан ақыл алма,
Жаман адам көп күледи,
Бар-жоғынды жеп күледн,
Ж үдә достым деп күледи,
Онын жолынан үлги алма,
Үлги аларсац ақыл молдаи,
Туўра баслап жүрсе жолдан,
Хызмет исле соған қолдан,
Жаманлардан ақыл алма.
Жаман адам насақшыл,
Әўтеўир жерге усақшыл,
Гәҳи көкшил гәҳи ақшыл,
Ол бәледен ақыл алма.
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Биреўди ақыл көтерер,
Биреўди бахыт көтерер,
Биреўди туўған көгерер,
Екеўинен ақыл алма.
Екеўи бахытта адам,
Болмаса қырсық ол мудам,
Ақыллы адам бәрҳа адам,
Ладанлардан ақыл алма.
Садақа берме моллаға,
Барып келсе де аллаға,
Ишлери толы оллаға,
Бадаўатдиннен ақыл алма.
Шайыр дәл көргенин айтар,
Ақыл болса билгенин айтар,
Ата анан өлгенин айтар,
Халықтын бүлгенин айтар.
Жақсы айтар расын,
Ҳәр адамға мийрасын,
Ҳәр бир сөзлери қорғасын,
Ол адамнан қашық болма.
Жаман адам жалғыз жүрер,
Аўзын басып ийттей үрер,
Ҳақ адамды қасты көрер,
Бул адамнан ақыл алма.
Бул—адам емес, мал емес,
Ҳәр не' қылсац уят емес,
Кемлик болса кәмәр емес,
Буларға жақсылық қылма.
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Өтеш айтар адлы қ сөзди,
Халайыққа дослық сөзди,
Бегдей жумар еки кезди,
Залымлардан ақыл алма.
Тил билмеген делбелерден,
Ҳал билмеген адамлардан,
Халыққа ойы жаманлардан,
Қолдан келсе ақыл алма.
Онын сөзи сөз емес,
Онын көзи көз емес,
Ладан адам парқын билмес,
Ладанлардыц ақылын алма...
Сапар жүрсен халық пенен жур
Шәўкети көп бақ пенен жур,
Ҳарам емес ҳақ пенен жүр,
Ладанлардан ақыл алма.
Окын ақылын ақыл деме,
Жаманнык қасына келме,
Келсец де дуўры сөйлеме,
Жаманлардан буйым алма,
Шайырлық бир аса жүйрик,
Қырда қулан ҳәм де кийик,
Дәўлет келсе болар бийик,
Ладанлардан ақыл алма,
Болмағай ецбегим ҳеш,
Душпанлардьщ үни еш,
Сайрап. жүрип сен де Өтеш,
Залымлардан буйым алма.
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Рас гәпти жалған етсе,
Өгирикти ырас етсе,
Жаманынды жақсы етсе,
Ондай адамныд аўзына ур,
Тәкәббир болсатәррийип,
Сөз айтса адыр ҳәррийип,
Өлсин әрманда сәррийип,
Ондайлардын аўзына ур.
Айтып өтирик, киси алдаса,
Қызыл тилин қуры жалдаса,
Өзине жақынын қолласа,
Олардын ҳәм аўзына ур.
Адамлық минези болмаса,
Айтқан ўәдеде турмаса,
Зыяннан басқа қылмаса,
Қайымын тап аўзына у р ...
Шайқатылмай сасбай сөйле,
Шәрияттан аспай сөйле,
Кисиге кун баспай сөйле,
Ладанлардын аўзына ур.
Ладан болар халыққа қас,
Излерине ертмес жолдас,
Жалынарлар қәўми-қардаш,
Булардын да аўзына ур .,.
Сум адамнын ойы жаман,
Сүмирейгеи бойы жаман,
Басында болса да заман,
Онындайдыд аўзына ур.
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Сумлар сапа сурмесин,
Азаптан баска көрмесии,
Дүньяда жайнап жүрмесин,
Қолдан келсе аўзына ур
Мениц ойым усындайды,
Душпанына қосылмайды,
Өлмей сөзден басылмайды,
Душпанлардьщ аўзына ур.
Урсан мойнын бурмастай қыл,
Орнынан турмастай қыл,
Тәўекелди бурмастан қыл,
Душпанлардыц аўзына ур.
Шайыр болсақ шайтан болма,
Душпанға сөз айтаи болма,
Мәрт болсан жолдан қайтан болма,
Кесентлердин аўзына ур.
Айтпа сырды ладанларға,
Сыр билдиргил адамларға,
Исин түспесин жамапларға,
Жаманлардын аўзына ур.
Жаман байдын қойын бақпа,
Койы емес үйин бақпа,
Қолдан келсе отын жақпа,
Қайымьзн тапта аўзына ур.
Жасы үлкеннен ақыл алгыл,
Ақыл менен алғыс алғыл,
ОнбаЛын десен қаргыс алғыл,
Халық жылатқанныи аўзына ур.
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Көлдин сәни балық билен,
Адам сэни халық билен,
Патша куни салық билен,
Жағдайсыз болса басқа ур.
Ойланбай сөйлеме ҳаслан,
Ақыл алма халыққа қастаи
Усындайға қас бол жастай;
Ол нәлеттиқ аўзына у р ...
Енди өтерсен дүнья,
Берген дәўлетиқ қания?
Бул бенде кимнин сәния?
Өтеш ақун мойнықды бур
Қайтқыл излерден райдан,
Қорққыл, бийшара, қудайдан,
Сақлағай сени бундайдан,
Душпаныннын аўзына ур.
Ецбеклерим болмағай еш,
Сөзлердиц мәнисин шеш,
Қысқарт енди сорлы Өтещ,
Душманыцнын аўзына ур.
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СӘЎМЕЙМЕН

Сөзлеринде дәм болмаса,
Кеўли әнжам болмаса,
Алдын ойлар пәм болмаса,
Сәў десецлерде сәўмеймен.
Мийманға хызмет етпесе,
Ақылы өзицнен өтпесе,
Буларға ойы жетпесе,
Сәў десец де сәўмеймен.
Еткен иси бузық болса,
Сезгенлерге қызық болса,
Душманыма азық болса,
Сәў десенде сәўмеймен.
Қысы-жазын бәҳәр етпесе,
Жәделленип қәҳәр етпесе,
Жақсы-жаманды кәр етпесе,
Пасық саданы сәўмеймен.
Жаман адам менмен болар,
Үлкесинен бәҳәр алар,
Халық солардан зәҳәр алар,
Сөзсиз залымды сәўмеймен,
Байдық қызын бай болсац ал,
Төрг түлигиц сай болса ал,
Парақатыц жай болса ал,
Жарлылар алса сәўмеймен.
Жөнсиз төркини гәп урар,
Малына исенип лап урар,
Орынсыз урыс табылар,
Сонлықтан оны сәўмеймен.
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Бир аўыз сөзнм кетти асып,
Жедел менен сурип басып,
Отырған жоқ кеўлим тасып,
Фаный дүньяны сәўмеймен,
Биразлар намыс келтирер,
Ер жигитти ар өлтирер,
Бүгинде душман жер тирер,
Душманларды мен сәўмеймен.
Өтеш айтар баста барын,
Халыққа көрсетип зарын,
Ҳеш ўақ одбас жуўан қарын,
Шошқа сыпатлыны сәўмеймен.
Күнхожа айтты халыққа қарап,
Әжинияз айтты сөз саралап,
Бердақ айгты халық аралап,
Қылап еткенди сәўмеймен.
Өтеш айтты өгерини,
Әрман менен кетерини,
Халықтын қолы жетерини,
Сөзсиз залымды сәўмеймен.
Күнлер өтер, күнлер өтер,
Түнлер өтер, гүнлер өтер,
Йиғлай-йиғлай бәри кетер,
Фаный дүньяны нетермен.
Халық ишииен алған атақ,
Бул сөзлерим емес шатақ,
Айгысты менин. менен Бердақ,
Бирақта жендим демеймен.
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Әўелинде жаман айтты.
Екинши ирет мақтап айттьз,
Соннан сон Өгеш ҳәм қайтты,
Сонлықтан жецдим демеймен.
О лда, мендепәт алмадым,
Көп сөзге қулақ салмадым,
Арада керис болмады,
Соннан соқ жевдим демеймен.
Бердақ пенен халық дус етти,
Әжайып жақсы ис етти,
Онын дослыгын сөз көрсетти,
Наразылық исти сәўмеймен.
Өтер дүнья, өтер бир күн,
Малы барға болып дүркии,
Бул заманда аштыц көркин,
Сәў мегенди сәўмеймен.
Аш сорлыларда көрк барма,
Басында сордынерк барма,
Халықтан дүньяда берк барма,
Фаный дүньяны сәў.меймен.
Дүньянын дзрти мәлимди,
Көрдим ҳәр ўақыт ҳалымт.ы,
Куртпаса халық залымды,
Фаный дүньяны сәўмеймен.
Дүньяға келдим қамалсыз,
Отырман мынаў ҳамалсыз,
Қырманды аттьш самалсыз,
Фаный дүньяны нетермен.
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Бул дуньялар бәрҳа тардь/,
Халык көбейтип отыр зарды,
Кейингилер алар арды(
Алмаса дүньяны сәўмеймен.
Мен айтарман билгенимди,
Билген емес көргенимди,
Жақсы-жаман жүргенимди,
Айтпағанларды сәўмеймен.
Байраққа атлар шабылар,
Сорлыға бәле табылар,
Я дүзелер, я қапылар,
Мынаў дүньявды сәўмейменАталық отыр арданлап,
Бийлери отыр балпацлаи,
Дийўаны отыр жалпанлап,
Мен буларды сәўмеймен.
Болмас ақыр енбегнм еш,
Халық билер ертели кеш,
Аққан екен сорлы Өтеш,
Халайық, душпанды сәўмеймен.
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АСАРМАН

Иштен ашып жасырылған сырларды,
Дәрьядайын мәўжирермен тасарман,
Көрсетип душпанға сансыз қырларды,
Халық бириксе, асқар таўдан асарман.
Фәм әйлеқиз Өтеш шайыр сөзинен,
Қанлар ағар бул күнлерде көзинен,
Душман қашса, қуўып жетер изинен,
Халық пенен енсесинен басарман.
Қолға қылыш, семсер, найза алсам да,
Дизелесип душманыма салсам да,
Жалғыз жүрип Рустемдей болсам да,
Қаншеллн берик болсамдағы сасарман.
Кетермен, кетермен уллы көл билен,
Сапар шексен шаршамастан жол билен,
Сәрдар тапсам ақыл дана мол билен,
Асыў-а:ыў асыўлардан асарман.
Сәрдар болмай жекке журсен жуўырып,
Душпан алар өкпе баўрын суўырып,
Қуўырмәшғып қазанға сальщ қуўырып,
Сексеўил қозына аяқ басарман.
Жигитлер бириксен алмас жаўын жоқ,
Жигитлер бириксец питпес даўын. жоқ,
Ҳеш Үшқытга ойланбасан саўьш жоқ,
Ойлансан, бириксен таўдан асарсан.
Нәсиятым усы ойласан дослар,
Ҳеш ўақьгтта хор болмас бириксе баслар,
Бул .мақсегке қосыл ғарры ҳәм жаслар,
Бул айтқаным болса қырдан асарман.
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Көп пенен ислесец енбек болмас ҳеш,
Асыу-тасыў дәрьллардан тезден кеш,
Өлгенше халық жырын жырланды Өтеш,
Сөзим менен өлсем жүзге асарман.
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Ж ЕТЕРМЕН

Адасып қаранғы қара думанда,
Астымда салым бар енди нетермен,
Бенделердиц қара басы думанда,
Қалай енди елатыма жетермен?
Мен ойланып көрсем жаға алыста,
Мен отырман қальщ қопа қамыста,
Бала-шағам отырмекен жағыста,
Енди бүгии елге қалай жетермен?
Аржағы көл дала, қубыласы Ырза,
Қамысы жоқ көп-көмбек бәриси таза,
Я қубла, арқамнан келмейди саза,
Енди бүгин елге қалай жетермен?
Ойланып-ойланып ықгым қаяққа,
Қара жерлер тийермекен аяққа,
Талап етип шығып едим буяққа,
Енди қалай елатыма жетермен?
Буннан бетер ҳаўа қабақ үйеди,
Бул палысты қаядай адам суйедн,
Қатты ескен суўық желлер тийеди,
Қара басқа қайғы болды нетермен.
Аўыл алыс, шалғай болды жеримиз,
Көринеди жаға менен елимиз,
Қырар болды қудай, мына көлициз,
Енди қалай аўылыма жетермен?
Алыспа билмеймеи жетер болмадым,
Әўел неге күннен хабар алмадым,
Ҳәсиликке кетип тәўбе қьзлмадым,
Енди сорлы болдым қайда жетермен?
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Астымда салым бар сексен бес батпан,
Гүздиқ күни қыраў таяўға қаткан,
Бендемеспен бир күн үйинде жатқан,
Бул тецизде үйди қашан керермен?
Мына тециз музы елди қырады,
Бирдей усыньщдай даўыл болады,
Толқын келип жүрегимнен урады,
Бул журистен елгеқашан жетер.мен?
Ойлан Өтеш а.тдын сенин тенизди,
Мына қудай бәрҳа азап көргизди,
Қара :керде өлген жақсы дегизди,
Бул хорлықтан уйге қалай жетермен?
Аяғыма салды яратқан матаў,
Магап жолықпады қыры бар атаў,
Күннин турғаны ғой жаздырмай танаў,
Бул азаптан уйге қалай жетермен?
Агам келер дийип балам ол турма,
Жолға қарап ғәрип анам ол турма,
Ғамгун менеп ақша жүзим солдырма,
Бул азаптан уйге қалай жетермен?
Арқасы 'Гербенбес, қубласы Аққум,
Өтср болдым мына ашылмай бақтым,
Орыпсыз геинзде сынып тур сақтым, •
Тецпздеп үйиме қашан жетермен?
Бул дүнья қурысын өтермен болдым,
Ҳарып-шаршап елден кетермен болдым,
Уақытсыз теиизде қуўрадым солдым,
Жаратқаниын ислерине иетермен.
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Үйде отыр атам баллар келер деп,
Мен сорлыға балық әкеп берер деп,
Ол келмесе мендей сорлы өяср деп,
Енди қашан ата-анамды көрермен.
Бул дуньяда рәҳәтим аз болды,
Ҳаялларда бир шабаққа зар болды,
Қолы бәлеитлерге жудә ҳәз болды,
Сонын ушын ахы әфған етермен.
Уақ дунья, өтерсен, рәҳат көргизбей,
Қатар-қурбы достым билен жүргизбей,
Мынаў үлкен, мьгнаў киши дегизбей.
Енди қалай уйлериме жетермен.
Тенизде алды артым болды менин кеш,
Ецбеклерим жалғаншыда болды ҳеш,
Деп жылап дүньяда бул сорлы Өтеш,
Мурадыма қалай етип жетермен.
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ТҮЛКИ ТОН КИЙГЕН ТОҚАРМА . . 1

Тулки тоы кийген тонарма?
Қудай урған онарма?
Күнде бийзар боламан,
Өз үйиме қонарға.
Есиктиц алды Қызыл жар,
Кийсем кийимим жеци тар,
Мен сыяқлы атаныз,
Жарық дүньяға интизар.

1 Бул қостықтын кейни көп болған, ҳәзнрше халық
арасынан табылғанын жнберип отырмыз.
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ҚӘДИР МОЛЛА1

Ллыста көринди көп қара агаш.
Көп ишинде жарасады нэрўан агаш,
Бизлерге дизен ашылса гүна дейсеч,
Өзии неге жүресен жап-жаланаш?
Өзин қазы болсам дз пискенин жоқ,
Жармадан басқаны бир ишкенпп жоқ,
Бир жағы күйеўсец бир жағы жийенсеқ,
Жерден өнип, асианнан түскениқ жоқ,
А қ у н - и й ш а н,
Не айтсан, сол айтқаныц мақул ипшан,
Қарма асасан, бизлерден көп асайсан,’
Жеген қалай кисинин ҳақын ийшан?
Әлип*тәлип,
Қарашадан ғаз қайтар шаўқым салып,
Шәнкилдиктиц палаўы тесип баратырма,
Көрингенге қазыман деп салық салып?
Өгиз-ҳайўан,
Ж үре гөр жедел қылып майдан-майдан,
Мойыныида мойынтырық, кейнииде гүнде,
Күнде азап көрдиқ ғой Қәдирбайдан.

1 Өтега бир жақтан киятырса, алап.тықта жалакашлапып қос а!!даи журген Қәдир молланыц усшнеи
шыгалы. Молла Өтештиц үсти-басьша қарап, оны ыазақланды. Шайыр бул қосықгы усы жағдапға байланыс.ш
шығарған.

82
www.ziyouz.com kutubxonasi

ӨГИЗИМ1

Өг»знмди бердим маПына,
Алтыныи бири пайына,
Қарамайды ҳал-жайына,
Өлседағы урып басқа.
Өгизим менин үйретпе,
Үлкеи өгизге сүйретпе,
Қара малға жәбир етпе.
Азап берме залым шошқа.
Өгизимник күши ҳадал,
Ҳәр мурнында батпан самал,
Ш үў дегенде гуўлеп ҳағлар,
Ҳағлап тартар бизин өгиз.1

1 Қосықтын хенпни бар. Зирақ қэзпрше табылмады
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БЕРДАҚ БАҚСЫҒА ЖУЎАШ

Түбимиз Қонырат тууысқан адам,
Алды артын ойламас бийҳасыл надан,
Қудадан бийүмит ҳаслы бийинсан,
Алды-артьщды байқагг сейле, қолдаўлы2
Муйтен сенин қайсысыннан кем болды?
Әкец Ғарға ылақаға жем болды,
Ал, алағой сазан балық ем болды,
Хор-зар болып өлген надан, қолдаўлы,
Ғарғабай, Найзабай әкеннин аты,
Елп бай, көли бай мүйтен елатьқ
Туўысқан адамлар дур ҳасылы-заты,
Ҳасылыц билип айтқыл, Бердақ қолдаўлы?
Өзинди ойласам ақылыц асқан,
Сенин кеўлин недур дәрьядай тасқан?
Айтыў-мерекеде өгизин қосқан,
Қызларьщньщ соры болды, қолдаўлы.
Бий болып халқыцды сорап Турымыц,
Әсиресе соғып кетти зульгмын,
Ажырасқанда жулып алды бурымын,
Малы көпке байлап бердиц қолдаўлы.

Бул косық Берлақтын мүйтснлердя масцаралап
жазган қосьпына жуўал ретинле )|;азылған. Өтеш пенен
Бердақ данылы-жнйенлп болған. Сонлықтан олар бирбирине усындай ҳәзил қосықлар жазып турған.
2. Колда\'лы — Бердақтын урыуынық аты. Шайыр
Бсрдаққа қарата айтып отыр.
Ь4
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Ҳәддипди билмеПсец киспни сайып,
1"1әмәртин қапқта сөПлейтугын тайып?
Балық жеген болса халыққа айып,
Тисиц неден тпығып с-ди қол д аўл ы ?..,
Кулшар жора алға қарай усындын,
Қарап турған кисиге келшт бас урдын,
Кулки хожақ1 топарына қосылдыц,
Тийкарыи натықдур Бердақ қолдаўлы.
Әкец жүрди Аққаланьщ жолында,
Өткен қалын сеиин сондай бурында,
Қул боп жүрмп саидаўлынып қолында,
Неге шалқаясан Бердақ қолдаўлы?
ГЗай боп ата-бабаи сеиин өтип пе?
Әўелҳа туўары онға жетип пе?
Қулшар ҳалыц билмей есиц кетип пе?
Солай жан-жағданыц Бердақ қолдаўлы.
Дг|ўқара-Алашгыц қалыц елннде,
Бөршиииц таўы бийик өринде,
Шешецпин әкеси қаўын жеринде.
Тухым таппай арсар, Бердақ қолдаўлы,
Бир жақтылық саған келген емес пе?
Сандаўлы қолында жүрген емес пе?
Қарқараиды2 тухымта алған емес пе?
Ҳасылын натық айып билмес қолдаўлы.
Сөйтип жүргснпнде сен жаман туўдын,
Пақ он ү 1п жасында белинди буўдын,
Қулшардай әкеннин галабын қуўдыи,
Өзии шегараца Бердақ қолдаўлы.
1 Уруў тийресиннн аты.
г Сердақтыи шешесинин, аты.
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Халық тек демеслер ережеп айын,
АйтгуШ жуўабыда жуўабым тайын,
Коспа емес басқацыздан айтайын,
Кулақ салыц бүған Бердак қолдаўлы.
Өлгеницше халық деп қолын сермеди,
Намыс арын өзи өлмей бермеди,
Халықтьщ қәдирин ҳасла бнлмеди,
Айып билмес ҳаслыд натық қолдаўлы.
Халыққа бир күни хабары келди,
Қандай қорғаўшы еди Қосназар елди,
Ақыры Түркменде әрманда өлди,
Саўаш күни ҳаслы натық қолдаўлы.
Өли өлип елге хабар бере а-тмай,
Барған менен жаўдан қанын ала алмай,
Хожаназар жекке қалып жүре алмай,
Ҳарып-шаршап арсар болдын қолдаўлы.
Қалайынша Бердақ саған мен жатпан,
Кеўлинде кнриц аўырға батпан,
Мүйтеннеп барып-аў бул Қара Сатбан1,
Қосназардыц қанын алды қолдаўлы.
Билесецбе сүйегицди ким тапқан?
11амыс ушын мүйтен еди ат шапқан,
Қан ушын түркменге қылышын тартқан,
Қара Сатбан — муйтен, билсед қолдаўлы.
Ошган кейпн қолдаўлы да ел болды,
Алдында қазыўлы бэрқа ор болды,
Аўыллын арасы өликке толды,
Басшьшды өлтирип, надан қолдаўлы.
1 .Муйтен урууынын батыры.
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Бердақ сөз таба бер кеўлиц жай болсын,
Қолдаўлы хан болып, елип бай болсын,
Нки инисин байлап берип Айдосын,
Хийўа ханға олжа болдын қолдаўлы.
Айып айтсац ҳәммемизге тегисти,
Кейининде ким алып қалды сөгисти?
Байлап берип Мыржық пенон Бегисти,
Хпйўа ханға олжа болдьщ қолдаўлы.
Айдосыц патшанын тнлине ерип,
Ғулғыла сөзине кеўилин берип,
Кеўили суўыпты патшаны көрип,
Айып билмес ҳаслыц натық қолдаўлы.
Сөйтпп посып халық елге келгенде,
Халық жылады еки батыр өлгенде,
Солай болып мүйтен балық жегенде,
Сен шөбире шөпшеп жүрдиц, қолдаўлы.
Ҳаслым мүйтен мен минемен қопаққа,
Сөз зая етпсймен сендей сопаққа,
Қызьщды мүйтен ап жалғыз шабаққа,
Қолыц жетип кеткен лсоқпа қолдаулы?
Бердақ жора, айтқан сәзиц дегендей,
Адамыдды таптыц әдеп билгсндей,
Бгр-бпреўге сып тағысьгп күлгсндей,
Жағдай жоқ, ойланьщ, Бердақ қолдаўлы.
Бурынғы аўҳалыц солай болып ксттп,
Кәйерде қолдаўлы қолыцыз жетти?
Жер-жексен болған ярларын өттн,
Басшынды өлтирип надан қолдаўлы.
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Өтпп еди Қожанаэар, Қосиззар,
Халкада болып еди бпйазар,
Соғая меғзсс больы туўып Врназар,
Аларды АГ:дос[па еткиг қолдаўлы.
Жегер болғанында қолын мийўяга,
Бос жүк артқандан болды тийтага1,
Басшы болып қол салкапда Хғйуағо,
Шайтаннын сөзпне ерген қолдаўлы.
Ерназар қодирпн ҳасла билмсдин,
Сумлық әйлеп айгқапына журмедни.
Билдирмесген қурытыўға қол сермедпн,
Айып билмес ҳаслы нагық қоллаўлы.
Жағалап жабы ҳәм дорья, салманы,
Қарақум яйшаны халықтып „дормани11,
Бирликке жегизсек дийип алманы,
Ерназарға ҳаслын натық қолдаўлы.
Ояқта Турымбий усы
Алпыс бпй қуралды,
Ант, суў менен алма
Айып билмес ҳаслын

деп мураз,
Пасшысы Нпяз,
лсегпзди бнраз,
натық қолдаўлы.

Бул ғулғыла шайтанлықтын нышапы
Алма берип Қарақумнын нйшаны,
Ерназар дос тутып опламай аны,
Шеринди тухым қурт еттин, қолдаўлы
Тлйўа—туйе
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Ақыры тартарсац саўалын дуздын,
Бола алмас жеринде лойныцды создын,
Сыртынан халық болып ўәдевди буздын,
Айып билмес сын тағатуғын, қолдаўлы.
Усылайынша өткен ҳалды айтқанда,
Ҳеш кемис жоқ усы исти тутқанда,
Нан сындырып Хийўа ханнан қайтқанда,
Айып билмес ҳаслын, натық қолдаўлы.
Сумлық пенен ҳәр бир исти ойладын,
Ҳәр бир жерде шерлеринди қыйнадын,
Ерназардьг алдаўлықта байладын,
Айып билмес ҳаслын натық қолдаўлы.
Орынлаўға умтылмадыц исицди,
Жанадан жыйнадын Бердақ есннди,
Ҳақыд бардай маған қайрап тисинди,
Халықтан озган шайыр, Бердақ қолдаўлы.
Ердазарға себеп боп агшрдын оқты.
Ийшанын шығарды сенин қуўлықты,
Ҳазы-кәтқудацныц ықрары жоқты,
Ўәдесиз, ықрарсыз надан, қолдаўлы.
К'олдаўлыда пе биреўлер зор болды.
Алдында қазыўлы барҳа ор болдьг,
Ақырында Ерназарьщ хор болдьь
Шошесин жылатқан надан қолдаўмы.
Кпрап турып сен киспге урындын,
Ханнан дәме етип бийге бурылдын,
Бнр нешшеииз гедсйл ,ктен қырылдыц,
Бирликсиз, тәртипсиз падан, қолдаўлы.
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Ҳәммемиз Қоныраттан шықтық аяқтан,
Сенде озған жуйрик болдын қаяқтан,
Биразын, урынып ө.тдин таяқтан,
Лйып билмес ҳаслын натық қолдаўлы.
Шайыр болсан сен сөйлеме жалғанды,
Бизден бурын нешше шайыр болғанды.
Қағаз бенен сезин хатқа салғанды,
Алар сөзнн сынға салған емес пе?
Бабақызды жутқан сары ала жайын,
Ғарғалар шоқыпты көзинин майын,
Қарашық еткизип бөркиниц сайын,
Қырдағынды суўға алған емес пе?
Бердақ жора, қоржынынды арқала,
Ҳеш ўақыт болмасын кеўнлде ала,
Ар жағыныз Аққум менен Аққала,
Бабан балық ушын салған емес пе?
Жас ўағында өр жағына пананды,
Ҳақ кеширмес сенин еткен гүнанды,
Сени гуўған жатыры жаман ананды, —
Қарқаранды шопаққа алған емес пе?
Көптен алалмайсан бул сөзден орын,
Бөтеке бетлисец бирақ зор мурын,
Шешенлер көп өтти бизлерден бурыи,
Соннан үлгн алыўын дәркар емес пе?
Мақтымқулы мағрып басқалар өтти,
Ғыйбат сөзли пасық шайтан не етти,
Тилге келсе өлгенлерин сөйлетти,
Мағрып Мақтымқулыдан қалған емес пе?
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Мен бир еөз айтайын Бердаҳты мақтал,
Кимге сыи тағасач дуўтар қушақлап,
Әкениз Ғарғабай қаўьшды сақлап,
Қарқаранды шоНаққа алған емес пе?
Ядқа алып сөз жазаман ийемди,
Бердақ ўәжди гыдлан, тилдп тый енди,
Атым Өтеш, бабам аты Жийенди,
Халыққа сөзи үлги болған емес пе?
Жерим қарабарақ, тениз, жағасы,
Отырғаным Көк өзектин саласы,
Ҳаслым қарақалпақ мүйтен баласы,
Уллы жыйын тойда болған емее пе?
Бердақ шайыр мен билемен кәринди,
Жел сөз бенен қайырдым ба әринди,
Ерназарға алмас едим бәрицди,
Санын бар, сапан жоқ болған емес пе?
Жақсылардыц сөзлери бар шекердей,
Жаманлардық сөзи ашшы зәҳәрдей,
Ҳақ жолынн жүрген Әбиўбәкирдей,
Алар сөзин сынга алған емеспе?
Уәжден қалғаннан сон көз жасыц тамыз,
Урыўым, Қоцырат, бир болар намыс,
Ҳасылым мүйтен, тинреси Абыз,
Бүгин сағаи сези устем емеспе?
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ӨТТИ ДҮНЪЯДАН

I
Қулаҳ салып тынлан дослар сөзимди,
Бир неше адамлар өтти дүньядан,
Анадан туўғалы ашпай кезимди,
Карацғы думанда өттим дүньядан,
Қарақалпақ өз жургынан бүлгенде,
Ҳарып-шаршап жолда бираз өлгенде,
Едилден айрылып ециреп бүлгепде,
Туркистанда бабам етти дүньядан,
Бабам айтар еди сөздиц салтында,
Бир нешшелер өтти алды-артында,
Ата мәкан етип жайлаў журтында,
Биразлары әрманда өтти дүньядан.
Мен өтейин өткенлерди анлатып,
Азлығынан елатымды ақсатып,
Зор адамлар ханға сөзин тьщлатып,
Залымлар шалқыды фаный дүньяда.
Каршығадай қанатыиан қайрылып,
Жүйриклердей дойнағьзнан майрыльш,
Ноғай больт ел-журтынан айрылып,
Биразы әрманда өтти дүньядан.
Биразлар қырылып бираз өлгенде,
Айра түстин ел-журтыннан дегенде,
Онсан ноғай ел-журтьшан бүлгенде,
Биразлары жолда өтти дуньядан.
Оны Өтеш шежиреден көрмпшлер,
Соныц аз-кем жерин айтып бермишлер,
Ол ноғайды қарақалпақ демишлер,
Бүлгиишилик пенен жүрген дүньяда.
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II.

Жийен бабам сол замапда ер болды,
Ксўили сорлыиыц қара жер болды,
Кемалға келгенде ол ҳәм хор боллы,
Ҳайран болып Жийен өгти дүньядаи.
Булинип қарақалпақ еллери азған,
Бели болмай, қолы менен жер қазған.
Орманбет бий нәсийҳатын шығарып жазған,
Туўры айтып бабам өтти дүиьядан.
Алпамысты алты жыллар ойланып,
Бурынғыдан жүдә шықты сайланып,
Ер Кәрнм сөзинен өлди байланып,
Әрман менен Жийен өттти дүньядан.
Алпамыс жигиттин султаны болды,
Гулпаршын қызлардыц гәўҳары болды,
Көргеннин көзинин бәҳәри толды,
Тәрип етип Жийен өтти дүньядан.
Қобыз бенен ҳәм дуўтарды ол шергкен,
Сөзи менен душпанларды цул еткен.
Айтҳан сөзи адамзатты еригкен,
Қарақалпақта Жийен өтти дуньядан,
Сөзге келсе жоқ жеринен таўдырып,
Көпти өзине алар еди аўдарып,
Едигени айтса кунлер жаўдырь/п,
Қарақалпақта Жийен өтти дүньядан.
Едигени бәржай етти қолға алыи,
Жолда айтты ели болып шайқалып,
Сөзине нур берди ықласын салып,
Қобланды қупыя айтты дүньяда.
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Тнлге келсе Жийреншедеп өтирди.
Душпан емес достыц кеўлнн нигнрди,
Ақыл ҳуўшын халайыққа жегирди»
Әрман менек Жийен өтти дүньядан.
Карсы болды патшаларға қайтпастан,
Айрылған сон ата мәкан қоныстан,
Сорлы Жийеннин ҳалы болды зимистан,
Әрман менен ол да өтти дүньядан.
Адамларды патша қойдай қосақлап,
Жәлладлары қассап янлы пышақлан,
Көзинин алдыкда ийтлери талап,
Оны көрип Жийен өтти дүньядан,
Патшаны жаманлап қолынап қашып,
Сезн менан залымларға уў шашып,
Конырат-м\'йтенге қушағын ашьш,
Әр\[ан менен Жийен өтти дүиьядан.
Жийен еди тилге шешен сөзге бай,
Әрман менен өтти сол күн ол бозшй,
Зар*гириянлар болып қопесте жылай,
Әрман менен Жийен өтти дуньядан.
Ҳайран больш еркин айтпай сөзлерпн,
Ҳайғы басып солдырдылар жүздернн,
Кимлер алар енди онын излерин,
Әрман менен Жийен өгти д ү н ь д а н ...
Әлқасыл ойлансац иешелер өтти,
Жылап арсар болып қайғыда кетти,
Жыл артынан жыллар келип жыл жетги,
Әрман менен бабзм өтти дүньядан.
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Нсшө жыллар неше күнлер ойланып,
Хорезмди, Туркстанды айланып,
Барған ўакта ол халықтан сайланып,
Куўғын* болып Жийен өтти дупьядан.
Кобыз услағаннын дуўтар алсапнын.
Мерекеде қаракалпақта болгаипыц,
Лг диагмнлац басын жолға сллганпыц,
Алды болып Жийен өттн дүньядан.
Кыиметлик саўда болып басында,
Каў.мы қарындасы турып тусында,
Өлди жийен елиўде төрт жасында,
Әрман менен бабам өтти дүньядан.
Ш
Бул дүнья қурысын од да кетти ғой,
Ендн иәўбет сонғыларға жетти ғой,
Баян етсем бир неше.тер өтти ғой,
Әрман менен өтти бираз дүньядан.
Батырдан Хожамет мүйтенде болды,
Жнйен заманында саўашлар қылды,
Ақыры пат]цанын қолында өлди,
Әрман менен бул да кетти дуньядан.
Оныц шаўлығы еди Қалмамбет батыр,
Оныц дәргахында көп сөзлер жатыр,
Багыр болып бәр.үә кейни киятыр,
Әрман менен бул да өтти дүньядан.
Гүресип Қалмамбет Арысланды жығып
Өлтирмекши болғанда иышағын суғып
Солкәрада еки арыслан дос болып,
Қалмамбеттей батыр өтги дуньядан.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Жүрип ханнын салып берген жолынан,
Каплар шығып зирек-зирек мурныпан,
Еки инисин байлап берип қолынан,
Қарақалпақта Айдос өтти дүньядан.
Бирақ кете алмады душпанды қуртып,
Ағасы алдады ўәдесин жутып,
Хожамет батырдық жолыны тутып,
Бегис пенен Мыржық өтти дүньдан.
Кара Сатпан, сары Сатпан дегенде,
Хожаназар, Қосназар дос келгенде,
Ханларға қас болып ўәде бергенде,
Бәршеси әрманда өтти дүньядан.
Үлкен болып Аллонғар бәрқулла өтти,
Зәҳәрин жайыу менен халқына кеттн,
Онын жолын кейнинде ким тутты,
Бәри мәлим ол да өтти дуньядан.
Батыр менен ҳәм басқаны айтарман,
К^те айтса?,! райымнан қайтарман.
Тыиласаныз халықтын жолын тутарман,
Әрман менен беглер өтти дүньядан.

IV.
Шайырлыққа жүдә сөзлери тәлип,
Заманнын рәўишин сөйлемес қалып,
Мақтымқулы—мәғриптсн үлгилер алып,
Лақабы Күнхожа өтти дүньядан.
Булда өлди жетпис жетиге келгенде,
Халық жылады сорлы хожа өлгенде,
Шайыр дайын өлди, сенин, дегенде,
Жанып өтти баўрым менин дүньядан.
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Кунхожяны бурын көрдим досларым,
Сонда менид сорап еди жасларым,
Өлди деди қатты менид басларым,
Әрман менен Күнхожа өтти дуньядагь
Мен көргенде буўрыл еди сақалы,
Азап берди Изимбеттиц Кемалы,
Бул өлимге барма адам ҳамалы,
Әрман менен Кунхожа өтти дуньядан.
Намазына халық қалмай жыйналды,
Карақалпақ, қазағы да қыйналды,
Табытын шәкирти қалмай айналды,
Әрман менен Күнхожа өтти дүньядан.

V
Бунын кейнин басқан Әжинияз болды,
Отырған жеринде улама толды,
Казақ, қарақалнақта мереке қылды,
Өзбекке ҳәм бирдей өтти дүньядан.
Өзи талыл—илим алған ер жигит еди,
Қызыл шырай жүзли нур жигит еди,
Қырға шыққанын көзлерим көрди,
Нигарым деп булда өтти дуньядан.
Заманында жигитликти ол сүрип,
Гәпке келсе көпшиликти жыйдырып,
Анаў-мынаў бақсыларды қойдырып,
Әрман ме«ен бул да өтти дүньядан.
Әжинияз еди шайыр сарасы,
л\егзес еди баҳадырға мушеси,
Қосық айтар моллалықта пешеси,
Нешше сөзлер айтып етти дуньядан.
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VI

Ендиги айтарь!м Бердан шайырды,
Булда етти адамзатқа қанырды,
Мерекенич аддын бөлип айырды,
Әрман меиен булда өттн дүньядан.
Бердак еди шайырлардын данасы,
Сөзине ийилди адам баласы,
Бердак деп қуўанар халықтық арасы,
Ол да қосык айтып етти дүньядан,
Нешше сөзлер айтты қорқпай залымнан,
Шайырлықта өтпес Мақгымқулы оннан,
Ар ушын сез айтып ол безип жаннаи,
Әрман менен өтти Бердақ дуньядан.
Ҳеш мүлтик таппадьш айтқан сөзинен,
Бир нешше күн ерип жүрип изинен,
Ҳәр ким жаманласа шығар көзинен,
Жигиттин султаны өттин дүньядан.
Үлги алды Жийен жыраў сөзинен,
Нешше бақсы үлги алды өзинен,
Билгирдин ойланып жүрип изинен,
Әрман менен Бердақ егти дүньядан.
Қосық айтып дуўтар шертип шағлатып,
Душпан ишин гыж-гыж қылып қайнатьш,
Сөзге келсе алмас қылыш ойнатып.
Бердақ атлы шайыр өттин дүньядан.
Душпанын жылатып, достын күлдирип,
Сөзи меиен болажақты билдирип,
Қумылдырып айтып гәпгн дөндирип,
Әрман менек Бердақ отти дүньядан.
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Аўлақка бнз шыгып хәўирди жазып,
Қысқыда биз жүрдик, налыдық азып,
Тклге келсе орақ орып жер қазып,
Әрман менен Бердақ өтти дүньядан.
Сөзге дәрья, бақсылыққа зор еди,
Тилге шешен, мын адамға тай еди,
Ойлағаны аш халықтыц ғамы еди,
Әрман менен бул да өтги дүньядан.
Дүньясы қурысын буны да алды,
Жегпис үш жасында кәбирге салды,
Бул дүнья олардыд артында қалды,
Әрман менен бул да өтти дүньядан.
Бердақ өлди, қарақалпақ қыйналды,
Көп қайғырып қәм де қайғыда қалды,
Намазына еситкенлер жыйналды,
Әрман менен Бердақ өтти дүньядан.
Атадан бир туўған азамат един,
Қосыққа қараса кәрамат един,
Халықлардын не сары палаўын жеднн,
Атын шығып өттиц шайыр дүньядан.
Бердақ жиназаца бир топар болып
Ец кеми елли адам бир сапар қылып,
Көзимниқ жасына етегим толып,
Зар жыладым өтгнн бе деп дүньядан.
Барсам адам қур болыпты жыйналып,
Бердақтын табытын бәри айналып,
Есим аўды оны көрнп онланып,
Бердақ сөйтип өтип кетти дүньядан.
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Еки арба болып келипти Басар1,
Жетегине алып бир шубар қашар,
Пейитинде айналып жүр көп машар,
Улығым әрманлы өтгин дүньядан,
Ол өлгенде қазақ та, өзбек те келди,
Бердақтын қәдирин барлық халық билди,
Өлғенине қатты қапада болды,
Әрман менен Бердақ өтги дүньядан.
Бир нешшелер ецкилдесип жылайды,
Шарасы жоқ, жыламасқа болмайды,
Жыламайын десец босқа қоймайды,
Жан достым, әрманлы өттин дүньядан.
Бир нешшелер жылайды да ецирейди,
Анасы өлген жас бузаўдай мөнирейди,
Қанша айтсақта өз орнына келмейди,
Жора жан, әрманлы өттин дүньядан.
Кешке және бир өгизше сойылды,
Кара қум ийшанға басы қойылды,
Есабы жоқ сансыз адам жыйылды,
Мәртебели болып өттин дүньядан.
Нәрсе қалмай қарақалпақ, қазақтан,
Келип атыр жақын менен узақтан,
Қудайым сақла деп отлы дозақтан,
Бәршени жылатып өтгин дүньяданКөл адамлар келди дайық мүйтеннен,
Келгенлер аз емес буннан бөтеннен,
Умытылмастай болып ат қалды сеинен,
Данқын, шығып өттиц шайыр дүньядан.
1 Урыў аты.
10У
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Қалмай келди халықлары Қоқыраттық,
Есабы жоқ ашамайлы —қиятгын,
Адамларды зар екиретип жылаттыч,
Өттиц шайыр әрман менен дүньядан.
Келипти ығылып қыпшақ—қытайдан,
Барма деп ойладым орыс —ноғайдан,
Не шара бар келген иске қудайдан,
Достым, әрман менен өттиқ дүньядан,
Ҳал сорасып өткен жылы көргенде,
Қумсуу.гқа бирге қарап жүргенде,
Мен қартайдым „Өтеш жора“ — дегенде,
Дәлкек етип едим фаный дүньяда.
Бенде болған өз еркине гезе алмас,
Тәғдирдин жазғанын ҳеш буза алмас,
Өтеш дер аўзына басқа сөз алмас,
Ц1а, геде бол, бир өтерсец, дүньядан.

VII
Фаный дүньяда өтти әрманда қаплап,
Нешше адамлардыц кеўилин сақлап,
Топалацдай қылып ҳәммени топлап,
Өтер болдымменде фаный дүньядан.
Көп жасаған қатарынан айрылар,
Қаршығадай қанатынан қайрылар,
Шаппай, желмей өз дәртинен майрылар,
Менде өтермен эрман менен дүньядан.
Өтеш шайыр қолға қәлемиц алдын,
Хақтын ҳәмири деп бар сөзди салдыц,
Ҳәмирине көнсец қайғыда қалдыц,
Қатар-қурбы достыц етти дүньядан.
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Курдасларық кетти кайдан-қайларға,
Түсги ақыр заман бори ойларға,
Куш-қуўатты бир жыйнайын бойларға,
Әрман менен бәри өтти дүньядан.
Әрман менек сорлы сенде өлерсеқ,
Қайғылы қәпестиқ бәрин билерсен,
Ҳалық билмей шақақ урып күлерсеқ,
Әрман менен бабам өтги дүньядан.
Жийен, Бердақ, Күнхожа қәм Әжинияз,
Солардық тәрийпин, Өтеш сен бир жаз,
Дүньяда өмирди булар сүрди аз,
Әрман менен мен де өтермен дүньядан,
Сақальщ ағарды дизеге түсти,
Қай жерде сорлынын ығбалы кешги,
Душпанньщ кеўли бәрқама өсти,
Әрман менен Өтеш өтер дүньядан.
Бул дүньяда әлеўметлер не көрдим,
Ғәплетте сарғайып, гүллердей солдым,
Залымнық дәртинен өлермен болдым,
Әрман менен мен де өтермен дүньядан.
Бирақ өлсем ырза болын елатым,
Жайлаўым Жалпйыр, тениз суўатым,
Кезириў, Көк Өзек киши елатым,
Жана жайлаў хош қал сенде Өтештен.
Ойланын шайырлар алдыца қарап,
Сөз айтып халқыца жақтыны ойлап,
Жарық нурлы жерлер болса бар баслап
Әрман менён Өтеш өтер дүньядан.
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