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Арал қурып, шөлдиц азабын тарттыц,
Ортасында қалып аўыр апаттық,
Талай зорлык, кысымларға шыдастыц,
Мәртлердин, мәканы Ўатан топырағы.
Маман бийии елди жыйнап, салды жар,
Жанын берди батыр туўған Ерназар,
«Бозатаўпды уран етип Аллаяр,
Сен ушын гүрескен Ўатан топырағы.
Зийўарық тәриплеп туўған еллерин,
Бердақ дәстан етти белли беглерин,
Ибрайым қосықта саҳра шөллерин,
Нағыска безеген Ўатан топырағы.
Баўырыцда қәд көтерген қалалар,
Елимниц шырайы хоширей, лалазар,
Жол көрсетер журтбасшысы - аға бар,
Келешегин, уллы Ўатан топырағы.
Үббинияз, Ҳаққа етерсец пәряд,
Ўәсият парыэдур, орынлар әўлад,
Демим таўсылғанда мезгилсиз бир ўақ,
Мәнги мәканымсац Ўатан топырағы.
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Кеўилинхош, көкти шарлап қыялыц,
Ушқыр қанатларыц бардай көринер,
Турмыс қыйынласып, басса уўайым,
Кен дүнья жасаўға тардай көринер.
Билим қуўып жас өспирим шағында,
Мийўа байлап арзыў-әрман бағында,
Талпынарсан хәр бир танғы сағымға,
Келешек сен шешер жумбақ көринер.
Шынлары көк пенен тиллескен таўлар,
Төбеси думанлы, еримес қарлар,
Әрманға айланып, сағынған дийдар,
Муҳаббат бостаны әжеп көринер.
Исхе асса ойға алған әрманын,
Несийбен мол болып, тасса қырманын,
Ақыл болып, өссе улын-қызларын,
Турмыс көз тоймастай дөўран көринер.
Кем-кем өмир өтип, дегенин болмай,
Гөзленген мәнзилге барып жетеалмай,
Исленген исине кеўилин толмай,
Сүрген өмир сарсан-кесек көринер.
Тәғдир тик жарына өрмелей алмай,
Шығысып өткендей соқпақ табалмай,
Жолды даўамлаўға күш-куўат қалмай,
Турғанда қәдемин азап көринер.
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Айлап, жыллап айралық азабын шексец,
Жүректен сағыныш зарын өткизсец,
Несип етип, өз журтыца жетиссен,
Туўған елин алтын бесик көринер.
Тәғдир айдап қәпеске түскенде шегин,
Жырақ қалып туўып-өскен еллерин,
Наўқас азарынан қысылса демин,
Саў, еркин өмирин ертек көринер...
Ел-журтына шын берилген мәрт жигит,
Халқынын ҳалына өтер көз тигип,
Атланыста душпан атқан оқ тийип,
Бенде болған менен султан көринер.
Жақсылардын ийман болар жолдасы,
Ел ишинде ҳүрмет онын гүўасы,
Мүсәпир жүрегин кеўил қарасы,
Дағлы еткен адам доныз көринер.
Өзин дос көрсетиП, ықырарсыз болса,
Кеўил торсығына сум қыял толса,
Абайсызда шалып, түсирер шалқа,
Әпшеринен түлки, сағал көринер.
Жан достын көп болса, беккем қорғанын,
Еккенин не, демек, солдур орғанын,
Опасызлық қылса қәлеп алғанын,
Ошағыннын басы ўайран көринер.
Аз ба-көп пе ҳәрким билер көргенин,
Жапа шегип, заўқы-сапа сүргенин,
Ҳақ аларда аманатқа бергенин,
Пәний дүнья жылт еткендей көринер.
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үббинияз сақпағыл сабырыў-тақат,
Жәҳил муханнестен’ күтпе \лпт\лпат\
Елге хызмети^нен көрип рәҳәт,
Жасаган ҳәр куник жәннет көринер.

*
*

* ӘХил муханиес—иадан, саўатсыз, коргснсиз мөнисиндс.
Илтипат — чүрмет, иззст мәнисинле.
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ӘКЕМНИК
СӘкем Ә ш и р б е к Султ анбек ул ы на ариаў)

Кеўил дэрьям мөўиж урып аққамда,
Қыял қусым көкке қанат қаққанда,
Түнлерде көзимнен уйқы қашқанда,
Елеслеп турады жүзи әкемнин.
Тэғдир түйген түйинлерди шешерде,
Қыйын тайғақ - кешиўлерден кешерде,
Гөзлеген өз мәнзилиме жетерде,
Күш-қуўат әйледи сөзи әкемнин.
Заман ел тәшўишин басқа салғанда,
Машқала ийнимде аўырласқанда,
Ақылгөй ағалар жырақласқанда,
Жолымды жарытты көзи әкемницҲарбир қәдемиме турғандай қарап,
Айтқан сөзлеримди жүргендей тынлап,
Ислеген исимди өлшеп ҳәм сынап,
Қәде болды, тутқан жолы акемнин.
Шежире етип, ел өтмишин тәриплеп,
Өмир әлипбесин бир-бир ҳәриплеп,
Бабалардын мийрас сөзин қәдирлеп,
Үйреткени илим болды әкемнин.
Үббинияз, - кетсем де алпыстан асып,
Ел ишинен орын таўып мүнәсип,
Өмир ул-қыз, ақлықларға уласып,
Еле саясында жүрмен әкемнин.
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МУҲАББАТ
Басланғанда жигит-кыздын, дәўраны
Сапқа турар ашықлықтын кәрўаны,
Ышкы базарынын қыял, әрманы,
Өмирдиц қызығы болған муҳаббат.

Кимди шайыр өтип, кимди сазенде,
Кимлерди шад етип, кимди гезенде,
Кимлерди хан әйлеп, кимлерди бенде,
Ҳәмирине бас ийдирген муҳаббат.
Сынбассан,, майысып нарт шыққан талдай
Дәрўазац ашылмас темир қорғандай,
Жаннан жуда етип мийримсиз хандай,
Патшаларды қулға сатқан муҳаббат.
Инсан жүрегине берерсец илҳам,
Келбетин, периште, сөзлериц пинҳам,
Кезлерин, от шашар, назларыц зиндан,
Дилўарды дийўана еткен муҳаббат.
Жез тырнағыц пәнжесиндей суцқардыц,
Талўасыц - шабысы киби тулпардыц,
Қарамай зарына көзи қунқардыц,
Талайларды ҳайран еткен муҳаббат.
Кимлерге қыс болдыц, кимлерге жазсац,
Кимлерге тас баўыр, кимлерге назсац,
Кимлердиц қолында ац алғыш базсац,
Асауды мүсәпир қылған муҳаббат.
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Талайлардыц салдыи басына ғаўға,
Талайларға болдық бир әжеп саўға,
Нешшении ақылын байлап матаўға,
Сыйқырлы перидей, назсаи муҳаббат.
Кимлердии кеўлинде гүлсеи. бәҳәрсеи,
Кимлерге шийрин пал, кимге зөҳәрсен,
Кимлерге намазшам, кимге сәҳөрсеи,
Толқын киби ойнап турған муҳаббат.
Базарына тускен болар интизар,
Биреў ҳуўыштан кетер, болар бийдимар,
Биреўдин қолында ойындай қумар,
Ҳәр қыйлы муқамға дөнген муҳаббат.
Ийримии тынламас үлкен бе, жас па,
Тартар теренине, ғам салып басқа,
Отын қызғынынан ериген тас та,
Илаҳий күшлерге ийе муҳаббат.
Тусыинан өткенге келер мыи кыял,
Бахты жүрискенге - опадар дилбар,
Кеўил қосып болғанша кейўэны ҳаял,
Өмирликке жолдас болған муҳаббат.
Қүдиретин алдында басын ийдирип,
Жалғызлықтыи дәрти жүрек күйдирип,
Ашықлықтыи «кәпир тонын» кийдирип,
Нешшени жолына салған муҳаббат.
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Инсан сеннен ҳанша азап шексе де,
Қол каўсырар, кулдур, қанын төксе де,
Ҳасылдар дакылсан, дәниц екпесе,
Адамзат көгермес, сенсиз муҳаббат.
Үббинияз, сен бир мүсәпир бүлбил,
Қонған гүлин, солып қалған биймезгил,
Кеўил хошын излеп, дүньяны гезгил,
Жүрегимниц бағы сенсен муҳаббат!
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қосығым
Қыялымды тербеп, илҳам оятып,
Жүректиц төринен шыққанда атып,
Кесе турған тосқынлықты қыйратып,
Дәрья тасқынындай ағар қосығым.
Кеўилин хош етип заманласлардыц,
Бойына йош берип ярыў-дослардыц,
Көзлерин ығаллап кеўли бослардыц,
Жүрегиниц тарын қозғар қосығым.
Халқымныц қәлбинетез барып жетер,
Ғамлы кеўиллерди майдай жибитер,
Ар-намыс қорғаўда темир, тас кесер,
Сөйлертилим, жумсар қурал қосығым.
Ашықлықтан ышқы оты жанғанда,
Қыялымды аўлап, есим алғанда,
Яр дийдарын көриў ушын барғанда,
Жүрегимниц дәртин айтар крсь(ғым.
Сен билен сәўбеттен тарқар қумарым,
Сеннен күш алады ғайрат, димарым,
Жүрегимде жатқан алтын тумарым,
Қыялымныц қанат, йошы қосығым.
Ўатаным, мәрт халқым, беккем тирегим,
Зер киби тат баспас кеўлиц, жүрегиц,
Татыўлық, тынышлық, досль«қ сүренин,
Күшине күш қосып жырлар қосығым.
Үббинияэ, сөздиц маржанын терип,
Нағыс ойып, гәўҳардан безегин бөрип,
Елге ҳүрметимнен жүрегим ерип,
Инам етип турған, саўғам • қосығым.
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БОЛАЛМАССАҚ
Қулақ салып тынла балам,
Айтар нәсиятым саған,
Ырза болмаса ата-анан,,
Жаксы перзент болалмассан.
Ел-халқынды ҳүрмет етпей,
Баскаларды көэге илмей,
Үлкен кишиге сәлем бермей,
Сыйласықлы болалмассац.
Адам өмири - бәлент асқар,
Перзентлик деген аўыр тас бар,
Елге хызмег етпей жастан,
Шын азамат болалмассац.
Досларына қушақ ашып,
Дастурханға барды шашып,
Турмасан аўҳал сорасып,
Дос-яранлы болалмассақ.
Қәлеп тенинди таппасац,
Ышқы отына жан жақпасац,
Өмирликке бас қоспасац,
Опалы яр болалмассац.
Бийопаға қоссац басыц,
Тарамас бойға ишкен асыц,
Жырақлап жақыныц, жолдасыц,
Бәзим қурып жүреалмассац.
Дүньяныцтүсип қызығына,
Ықласыц аўып тум-тусыца,
Тәрбия бермей үл-қызықа,
Оцлы ата болалмассац.
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Зейин к,ойып, билим алмай,
Устаз сөзине кулақ салмай,
Жаксы-жаманды ақламай,
Кәтқудалық етеалмассан.
Мийнетин шегип таппасан,
От-жемин сазлап бақпасан,
Киси мүлкиндей сақласан,
Мал-дүньялы болалмассанБағыннан мийўа өнбесе,
Дарағын сая бермесе,
Дақыл ексен көгермесе,
Дийқан атын алалмассан.
Мәжилисте тутпай парасат,
Берген орынға қанаат,
Сәкламасан сабыр-тақат,
Сыпайылық етеалмассан.
Қарабастық ҳәзин излеп,
Елден кетпегил бийдәрек,
Тапқан менен онда жәннет,
Кеўли тыныш болалмассанӨзим деп ҳәр пукарасын,
Пүтин етпей баспанасын,
Бөлиспейкуўаныш, машқаласын,
Елге аға болалмассанБөленсен де сап алтынға,
Ғәрип көбейсе журтыцда,
Бийқайыр болсан елатыца,
Шадлы дәўран сүреалмассан14
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Мийрим етпей, журттытонап,
Мөминине берип азап,
Өзикди халықтан бөлек санап,
Елге басшы болалмассанВул дүньяға сен бир қонак,
Жүрим берген күнин санап,
Жалынсак да жылап-сықлап,
Ҳақтан баска алалмассанҮббинияздер, - айтар сөзим,
Көрген менен көптиц кезин,
Айлансан да жердиқ жузин,
Бәрин жазып кетеалмассац.
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Ә З Ә З ҮЛ Д Е Н АУЛАҚ БОЛ, Ж АҚЫ НЛАС ПА

Адамзат өмир бойы тыным таппай,
Өмир ушын керек затты дөретеди,
Гей биреў дөреткенди мақтап, датлап,
Мийнетсиз, тер төкпей-ақ ҳәз етеди.
Өзинше шешен болып, толып-тасар,
Пикиринин биреўи-бирин басар,
Өмиринше өзи тапқан нәрсеси жоқ,
Ержеткепи атак, апған «қысыр қашар».
Ҳэмели күшлилерди тынбай мақтар,
Босағанда булда шығып «қағып таслар»,
Тилиниц буўыны жоқ солақпандай,
Шеп жаққа силтеп болып, оцға таслар.
Билмедим, келгенбекен сэўир менен,
Бәсекиге түскенбе дәўир менен,
Айтқанлары бас гөшиндей бирикпейди,
Дөреген бе ойласықтан гәўир менен?
Кеште айтқанын азанғы сөзи басып,
Мерекеде сез сөйлер бийжарасык,
Тыныш елдии ишине ылақ салар,
Жургенбекен шайтан менен қатынасып?
Үббинияз, сөз қурастыр келте-қысқа,
Ғәлет сөйлеп, шуғыллардыи изин бас па,
Өсекшиге, жалақорға жоламағыл,
Әзәзүлден аўлақ бол, жақынлас па!
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ДНАМНЫН
Сайыпжамал Әйтимбет қызы естелигине)
длпыс еки тамыр, он еки мүше,
Кэмалыма келип, минсем де күшке,
Сутин аклаў-аўыр парыз өзгеше,
Бойымда ағып тур каны анамнынБул дүньяға шыгып дөўран сүргеним.
Өмирдин бағынан мийўе тергеним,
Туўған елде ерке болып жүргеним,
Төркини, сағасы жаны анамнынМени дел аналык мийрин көрсетип,
Баўырына басып, бесик тербетип,
Әлпешлеген кеткенимше ержетип,
Мамықтан да жумсақ көкси анамныц.
Еркеликтен мәсирип, ашыўды жыйнап,
Қыйқан салсам жылап, ҳөммени қыйнап,
“Үбеним» деп жубатып, басымнан сыйпап,
Палдан да шийриндур сөзи анамнынНәресте ўақтымда аўырыў дус келип,
Дем алыс пәсенлеп, түрим өзгерип,
Көпшилик айтқанда, қалды деп өлип,
Мени сақлап қалған дады анамныц.
Ақ сүтин емизип, таўып не керек,
Басқа пана болып, өмирге тирек,
Маған дүньядағы үлкен байтерек,
Қүдиретке ийе күши анамныц.
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Өмир гүли ўақтынан көп бурын сольщ
Жүрек-баўырым шексиз ҳәсиретке толып
Дийдар көрисиўге илажсыз болып,
Кеткенин көреалмай қалдым анамнын
Әрман, илҳам, қүдиретинен туўылған,
Ақ сүти мойнымда қарыз улыман,
Руўҳына басымды ийген қулыман,
Мәцги көз алдымда жүзи анамныц.
Ҳәўиж алып пәлек жайған урқаны,
Толыспақта есип өнген урпағы,
Жатқан жери жайлы, торқа торпағы,
Ийманы жолдасы болғай анамнынҮббинияз, өткерип өмирдиц көбин,
Ақлықлар сүйиўге жетисип өзин,
Есимнен шығармай ҳәр айтқан сөзин,
Бәрҳа яд етемен өзин анамнық...
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МЕГЗЕР
Бурыннан сөз қалған «дүнья ялғаншы»,
Алдарқатар арғы дүнья алғанша,
Өтер-кетер көзди ашып-жумғанша,
Қумарьщ тарқамас ойынға мегзер.
Улын, болса, болсын жигит султаны,
Туўылған халқыныц айбаты, сәни,
Елиниц бахтына байланса жаны,
Аты шығар, елдинханына мегзер.
Мәрт жигитлер ел-журтына панады,
Халқы ушын жанын отқа жағады,
Намәрт басын бағып, ҳәзге қашады,
Көрген күни тышқан ҳалына мегзер.
Кимселер бар арды уятты қойған,
Әдеп ҳәм икрамлық сезимин жойған,
Напәклиқ жол тутып, ҳарамға тойған,
Өмири жабайы доцызға мегзер.
«Базар» өткелинде ҳийле қылғанлар,
Басқаларды алдап, дүнья жыйғанлар,
Инсаптан, ийманнан қолды жуўғанлар,
Сумлықтан арттырған малына мегзер.
Кимселер бар иси түссе жалақлап,
Ўәдеден таў соғар тили салақлап,
Нәтийже соралса, қашар жырақлап,
Бәҳәрдиц еримтик қарына мегзер.
Гей биреўлер жаўып түрли жаланы,
Айыпсыз мөминди етер гүналы,
Тәсил салып, домс қылар параны,
Қылығы жәллаттын дарына мегзер.
19
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Натық адам ҳешўақ жумыс питирмес,
Баслағанын ақырына жетирмес,
Ел-жүртына ҳөргиз пайда тийгизбес,
Дуўтардық үзилген тарына мегзер.
Жасы бар десец де алыспас пәми,
Орынсыз сөз сөйлер, гәпи биймәни,
Илимге кем ықлас, иске илҳамы,
Ақ қағаздын қара дағына мегзер.
Көбейди моллалар ҳөрип билмеген,
Қуранды ҳешкашан оқып көрмеген,
Дуўа қылар зорға айланған тил менен,
Сөзлери шайтаннын ўазына мегзер.
Жигит дерлер: «болса назәлим ярым»,
Қурбан етиўге бар бул шийрин жанын,
Несип етип алса қыздын гөззалын,
Қуўанышын жәннет бағына мегзер.
Жаўан бар хоширей назлы, келбетли,
Әдепли-икрамлы, үйи кел-кетли,
Дастурханы толы наны-шербетли,
Ҳәрренин бөҳәрги палына мегзер.
Бир пара нашарлар «Бальзак жасында»,
Бояўы жайылып кеткен қасында,
Үрпейисип турар шашы басында,
Шанға аўнаған аттын жалына мегзер.
Мүтәж бола қалып базарға барсан,
Қарийдар толып жүр өўере-сарсан.
Керегинтабылып саўда шығарсан,
Баҳасы адамнын қанына мегзер.
20
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Үббинияз, журтым деп көп күйинип,
Жүрегинде не әрманлар түйилип,
Салмағынан қәдди-бойын ийилип,
Нарттан шыкқан сөкит талына мегзер.
Айтарман, - нәзер сал, онды-солына,
Түсип жүрме сум нәпсиниц торына,
Қосық жазсан Зийўар, Бердақ жолына,
Намасы жүректин, зарына мегзер.
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УАТАНЛАСЛАРЫМ

Алып шыққан журтымды не қыйын жолдан
Журеги аталық ақылға толған,
Әзийз аға, ҳүрметли ақсақал болған,
Иргесине тирек заманласларым,
Елдин жасы үлкени • ўатанласларым.
Бири дилўар шайыр, тербеткен қәлем,
Дәстан, қосықларын тән алған әлем,
Жоллап «Қарақалпақстаннан, Нөкистен сәлем,"
Дүньяға ат жайған заманласяарым,
Елдин, мақтанышы - ўатанласларым.
Кимлери илимге жол салған алым,
Кими шөл қойнында семирткен малын,
Дийқаны тастырып қызыл қырманын,
Елатты байытқан заманласларым,
Халқын абат еткен ўатанласларым.
Усталар көз тартқан сарайлар салып,
Шыпакер халқынын саўлығын бағып,
Зиялысы жасларға етип устазлық,
Елди гүллендирген заманласларым,
Нийети азада ўатанласларым.
Кими қурдас, жецге, әдиўли апа,
Арыў жүзли қарындас, - пийри Бийпатпа,
Ат салысып халқы менен бир сапта,
Күшине-күш қосқан заманласларым,
Елге саўлат болған ўатанласларым.
Досларға сағынып қушағын ашқан,
Тапқан дүнья-малын мийманға шашқан,
Қәлбинин кенлиги тан қалған аспан,
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Хер бири азамат заманласларым,
Кеўили дәрьядай ўатанласпарым.
Үббинияз, өмирде ығбалыц таптын
Перзенти болғаннан Қаракалпақтын
Ар-намысын таза, өрлесин бахтын
Елимнин мәртлери заманласларым,
Әзийз кәдирданым, ўатанласларым!'
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СОРАУЛАР
Әзәзүп шайтанға к,олын узатқан,
Ақыл-ойын сум қыялға урлатқан,
Өз басым деп, өзге намысын сатқан,
Пейилдин қарасын нелер тазалар?
Бар ықласы менен хызметлер қылып
Жүргеннин мийнетке жанын күйдирип,
Нийети қаралар жала үйдирип,
Дәрт түскен жүрегин кимлер даүалар?

:(

Наданнын күшинен ийилсе шақа,
Жәҳилликтен жүрекке түскенде жара,
Зулымлықтан жәбир көрген бийшара,
Қалай етип қәддин тиклеп, оналар?
Өнер үйрениўге табылмас ықлас,
Талапқа кол ўрмас, мийнет хош жаклас,]
Нәсият анламас, тәрбия жуқпас,
{
Зейиннин тесиги қалай жамалар?
Пикири тек ҳийле, етер саўап жоқ,
Инсабы, ийманы, намыс, уятжоқ,
Елине бийқайыр, йошы-қуўат жоқ,
Тирилей өлгенди кимлер азалар?

;

Бағмансыз қор болар мийўалы бағлар, |
Суўсыз көлден безер үйрегиў, ғазлар, 1
Қолдан-колға өткен назәлим қызлар,
Қалай тәғдир қосар сәўер яр табар?
Дүнья бирдей емес ҳәмме адамға,
Биреў мүтәж болса жемеге нанға,
24
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Қонсысы мәсликтен кулсе заманға,
Қалай олар бир-бирине дос болар?
Ҳәмме рәўан айдын базар жолына,
Биреў ийе болған кәрўан тобына,
Көпшиликтиц қағаз дорба колында,
Булардын мақсети қалай бир болар?
Үббинияз дер, туўры сөйле сөзинди,
Жүректи дәрт, ғам басласын кеўлицди,
Елиннен, ҳалқыннан бөлме езинди,
Мудам яд еткейсен жан бар, каза бар!

25
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ҚАРАҚАЛПАҚСТАН

Түп бабам шек салған пайлы жерим деп
Әўладлар әлпешлеп туўған елим деп,
Келбетин гүл жайнап, күндей күлимлеп,
Әжайып мәканым Қарақалпақстан.
Халқыц бар мәрдана кеўили ашық,
Шырайы ҳүр киби, турар нур шашып,
Табыслары қуўанышка уласып,
Руўхын, шад елим Қарақалпақстан.
Халқыц бар бирине-бири туўысқан,
Қулашы қен қушағына қуўысқан,
Нийетин пахтадай, көркин гүлистан,
Бирликли елатым Қарақалпақстан.
Әмиўдин суўлары мийрин қандырған,
Қөлбин кен жәҳәнди ҳайран қалдырған,
Геэзал елсец көздин отын жандырған,
Саўлатлы Ўатаным Қарақалпақстан.
Гәрезсизлик бойында тастырып қуўат,
Еркин Өзбекстан алдыцда айбат,
Келешегин айдын, абадан елат,
Жанажан Ўатаным Қарақалпақстан.
Үббинияз сени деп, не ҳәрне барын,
Пидә етер бахтына ғайратын, жанын,
Кеўлимнин қамусы, намысым, арым,
Туўған елим, журтым Қарақалпақстан.
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Жасяык күнлер түскен сайын ядыма,
Сол дәўир өткендей бағдын ишинде,
Өмир жүги артқан сайын басымда,
Және қайтқым келер бағдық ишине.
9мир қызық, әшшы ҳәм палдай татлы,
Оннан ким хәсирет, ким рәҳәт тапты,
Кимге әўмет күлип, жүриссе бахты,
Дәўран сүрген киби бағдын ишинде.
Ҳаяласлап ҳаўалап ушқан кеўиллер,
Ышкыдан өртенип өткизген түнлер,
Жүрекке йош берген лалазар гүллер,
Бинят болған яцлы бағдын ишинде.
Дәртимди ериткен жағымлы сөзлер,
Қыйлы жилўа толы қарамық көзлер,
Шырайы толысқан ай киби жүзлер,
Перийзат көринер бағдын ишинде.
Тербенген жапырақтын жағымлы сазы,
Ақылдан аздырған ҳәзили-назы,
Бүлбил сайрағандай, күлген ҳаўазы,
Қулағымнан кетпес бағдын, ишинде.
Ҳуўшымды аўлаған шийрин сезимлер,
Ашықлық жалыны лаўлаған гезлер,
ир-бирине қушақ ашқан кеўиллер,
Ҳеш ядымнан кетпес бағдын ишинде.
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Гүз келип, гүл солып, бүлбил ушса да
Жаслық дәўран булттай көкке көшсе'де
Жүрекге тутанған ышкы өшпесе,
’
Мэнги жанып түрар бағдын ишинде.
Үббинияз айтар, қыялға кетип,
Елим деп, жүртым деп хызметлер етип,
Халкына қәлбиқнен хүрмет көрсетип,
Жүргендейсен еле бағдын ишинде.
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ЕЛИМДИ ҚУЎАНТЫП, БАХЫТ АЛЫП КЕЛ!
Ҳей жана жыл, ушан халық әрманы,
Елиме қуўаныш хабар алып кел!
Гөне жылдын көтерилди қырманы,
Қырманды қызыллап, толып-тасып кел!
Кутпектемиз сени ҳәмме асығып,
Кеўиллер жәм, өкле-гийне басылып,
Шырайын перидей, күндей ашылып,
Елиме несийбе дәнин шашып кел!
Ҳаўазан халқымды илҳамландырып,
Өткен ғам-қайғыны изде қалдырып,
Жүреклерде үмит отын жандырып,
Сазынды жанлатып, нама шалып кел!
Халқым бар зәбердес, мийнетте шебер,
Күш-ғайраты Қаратаўды көтерер,
Саўға берер болсан елиме егер,
Арал толар етип, ағыс болып кел!
Мийримин қуяштай түски мәҳәлдин,
Жанға жағып, ҳәўириндей бәҳәрдин,
Жүрислерин сағымындай сәҳәрдин,
Епимди қуўантып шадлық алып кел!
Қуўанышқа толы болсын күнлерин,
Дүнья көрсин шадлы заман келгенин,
Жүрегиннен жақсылықтын дүрлерин,
Нур боянған гүлдей етип шашып кел!
Үббинияз, айтар үмидиўар болып,
Жүреги жақсылық тилекке толып,
Халқыма бахыттын қусындай қонып,
Дәулет дәрўазасын кеннен ашып кел!
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АВАРАГУ
Несип етип ҳинд елинде болғанда
I
Бомбей деген қаласына барғанбьиз
Атақлы Радж Капур үйинде
Туўысқандай сыйлы мийман болған&в
Гүррин арасында берген сораўдыц,
Жуўабын еситип, тацланып қалдық, ’
Садықлықтын бунша сақыйлығыныц,
Шегарасызлығынын гүўасы болдық.

|
<
<

«Аварагу» - қанғыбас,- қиндлер тилинде,
Кинода: • ышқыдан өртенген бүпбил:
Ашық болып бағдын шөмен гүлине,
Қаланы, көшени қыдырған мәжнүн.
Радж Капурдын ғамлы жүреги,
Рита деп өз қәлбине сыймаған...
Турмыста бул тасқын дөрья ағысы,
Қуярлыққа умтылғанын қоймаған...
Ҳаялы - «Бул қалай», - деген сораўға,
Деди: - «Мен буны ўақтында билдим,
Бирақ бул әжайып уллы инсанға,
Маған деген қыянетин кеширдим.
Себеби рольлер оныц кәсиби,
Шын ықлас болмаса дурыслы шықпас,
Онда ойналажақ ышқы ойынын,
Хақыйқый сезимсиз ойнап та болмас»—
Буннан түсингеним: - уллы адамлар,
Ийе болар екен үлкен жүрекке,
‘
Қөлби қызғаныштан қысық кимселер.
Арзымайды бир жақсы сөз, тилекке— ;»
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НЕСЕН, СЕН?
(Биринши бөлими)

Жүректи тербетип, дәртти жибиткен,
Сәўирмисен,, бәҳөрмисен, несец сен?
Жанды жағып, баўырымды ериткен,
Жалынбысан, қуяшпысац, несеқ сен?
Ақылды тусаўлап, пикирди байлап,
Қыялды алдына қамшылап айдап,
Намасы жагымлы саэ киби сайрап,
Әрўақпысац, перимисеқ, несенсен?
Ел аўзында көп мақтаўлы қәўметин,
Кеўилге йош берер әжеп сәўбетин.
Ҳақ берместей несип етер нөўбетин,
Елесписен, сағымбьюан, несен сен?
Күн-түн қыйнап жүрегимди жандырған,
Данкын ақылымды ҳайран қалдырған,
Қыялымды қыйлы жолға салдырған,
Ертекписен, қыссамысан, несен сен?
Салып тыншымастай қәлбиме жара,
Ашық киби перийэатқа ғайбана,
Мендей мүсөпирди еткен бийшара,
Найзамысан, қанжармысан несен сен?
Үббинияз айтар кеўлинде барын,
Мәнзил етип жете алмаған әрманын,
Сени деп атырар ҳәр куни танын,
Онымбысан, түсимбисен, несен сен?
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НЕСЕН, СЕН?
(Екинши бөлими)

Ҳәр инсан бул пәний дүньяға келген,
Сени деп жан қыйнап өмир өткерген,
Кимнин колы жетип, кимге жетпеген,
Қыялмысан, әрманбысан несен сен?
Нешелер сени деп гүнаға батқан,
Жеке мәпи ушын досларын сатқан,
Мәргия шөп киби өзине тартқан,
Кәраматлы дуўамысан, несен сен?
Елде сийрек саған ықлас қоймаған,
Ийман менен пөк болыўды ойлаған,
Сансыз көпдур сеннен көзи тоймаған,
Сыйқырланған гәўҳармысан, несен сен?
Бир атын дәўлетдур, бир атын дәўран,
Яки заманбысан боларын жалған,
Жийен ҳәм Күнхожа, Бердақтан қалған,
Жуўабы жоқ сораўмысан. несен сен?

!
|
'

I

Дәрьямысан жағасын дегиши алған,
Әжеп ертекписен кыялда болған,
Жүрген Зийўар менен Ибрәйымнан берма
Шешими жок жумбақпысан несен сен?
Үббинияз көбин бастын өмирдин.
Оннан нелер алып, нелерди бердин,
Қандай рәҳәт, кандай жөҳиллик көрдин,,
Сапамысан, жапамысан, несен сен?
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АРАЛҒА АРНАЛҒАН ТОЛҒАУ

Ҳал сорасыў ушь)н гурмелмес тилим,
Дүньяға белгили жағдайын, күниц,
Бул аўҳалға түстин не гүнан, ушын,
Дәўранын басыцнан өткен Теқизим.
Жағақ елат еди, тиккен ақ отаў,
Бүгин аяғына байланған матаў,
Зийўарын жырлаған гөззал Бозатаў,
Көшпе қумын басып кеткен Тенизим.
Теренге нәрете, сайызға баспай,
Аў салса айдынға, сазан шанаштай*,
Түриқ ҳәзир куўрап қалған ағаштай,
Кезимизше бахтын қайтқан Тенизим.
Қартайып күн-күннен, барасан шаршап,
Күнде хдл сораўға жолларын алшақ,
Жағацды сор-қозақ орады қоршап,
Жанын шығарлыққа келген Теқизим.
Суў орнына қалды дузлы шербетин,
Жүрегим зар еқирер көрсем келбетиқ,
Зәҳәрине сор бастырып жер бетин,
Қар орнына дуз жаўдырған Теқизим.
Жайҳун, Сайҳун - еки көзин, сәҳөрин,
Ата жаўдай, инсан тигип қәҳөрин,
Саған қысын таслап, бермей бәҳәрин,
Булағын кесилип қапған Тенизим.
Балықшыға орай болған Мойнағын,
Толқын тынып, майырылды дойнағын,
Бир комбинат еди қолда байрағын,
"Қоллы» болып, қолдан кеткен Тенизим.
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Өзин «жер киндиги» деген Қаражар,
Қолтығыца баўыр басқан қаранар,
Бүгин ҳалы жутым суўға интизар,
Дөрманыи бойыцнан кеткен Тециэим.
Заводы қышқырған Үрге ҳәм Үшсай,
Ултаны, төбеси бөрен қарағай,
Бузып апды сеннен аўҳал сорамай,
Талайларға жемтик болған Тецизим.
Қазақдөрьяи жүрт менсинбей шалқайған
Қуярлықта Ордабайын талтайған,
Толқын жарған кемелерии қаиқайған,
Тат басып, ҳәр жерде қапған Теқизим.
Турар едик жағалаўға көз жетпей,
Узынқайыр, Ержан, Ырзабирбөткөй,
Тири гүмис кәни болған Ақбеткей,
Гүлленген дәўирии өткен Теқизим.
Мерген атаў, Аққаланды қум басты,
Тербенбесин түйе киби алжасты,
Аққуў, үйрек, ғазын дегбирден састы,
Қушағыиныи қуты қашқан Теқизим...
Сени баста жаратыпты Тәнирим*',
Памир, Тяньшаннан алып тамырын.
Инсан болса менсиместен қәдириқ,
Алқымына қурық салған Тенизим.
Инсан болды етпек жер-көкке ҳәмир,
Сенин пайынды алып, берюе де жәбир,
Умай*** аналықтай сақладын сабыр,
Қушағын олжаға толған Тенизим.
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Алдын-ала тағдирикди билгендей,

Қурып қаларықды ерте сезгендей,
Гамлап, перзенглерии кунин көргендей,
Эрликти**** тәўбеге ийген Текизим.
Жүзлериқде әжим, шашықда қыраў,
Қуўраған баўрықа салынды бураў,
Саған зибан питсе, берип бир сораў,
«Үсир***** пайымды бер» - дерсеқ, Теқизим...
Найлейин, басықнан дәўлеттиқ қусы,
Ушып кетти сенде болмай жумысы,
Өшпесин деп ел-халықтық турмысы,
Келлерице қашы шаптық Теқизим.
Үббинияз,- жанықа болалмай ара,
Пәрияд әйлер, қолдан келмей ҳеш шара,
Халыц қала бермес болып бийшара,
Қәлбимдеги өшпес үмит, -Тецизим.
Қаражар, Ордабай, Узынқайыр, Ержан, Ырза, Ақбегкей, Мерген атаў
ҳәм Аққала Арал тецизинин кубла жағалауындағы атаў, ярым атаў,
яки елат атамалары.
Тербенбес - төбеси ен бийик атаўдын аты. Тәнир жыл бөлистиргенде, түйе бойына исенип, жылдан бос калған.
* Шанаш - бурынлары буааўтерисинен исленген, уэыны бир метр,
ени
метрге шамалас ун қа/тта.
Төнир (Тенри) - өийемги түркий халықларынық мифологиясыкда жерди, аспанды. инсанды жаратқан, ен жоқарғы басқарыўшы
^®мвЖ®РЬ1Лқаўшы қудай,
.
Умай (Умай аналық) - әийемги түркий халықларынын
^Фологиясында Төқирдин жубайы, аналардын кәм балалардын
апатч^1^
• * *ҮС «иби ҳаўада ушып, жерде жүрип ҳәм суўда жүзе
• * * * ^ п УАаЙ‘ а ққуЎг а У^саған,

” же° астындағы оттын қудайы, жер үстиндеги өмирдин
.ГГ??;қар* инйетли қудай. •
аш -өптада^ бУРынл*Ры қайырқомшылық ретинде жетом-жесир.
оалықтын
ақсақ’ маиыПлаРға дөн кырманнан берилетуғын
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Қосымша түсиниклер:

Гүрмелмес - айналмас
Зийўар • Әжинияз шайырдыц псевдоним аты (л)
Нәрете, баспай - ески балық аўлаў қураллары
Шербет - еритинди
Интизар - сағынышта
Дегбирден састы - ақылдан адасты мәнисинде
Жәбир - азап
Зибан - тил
Нөйлейин - не айтайын деген мәнисте
Пөрияд әйлер ~ қудайға жалбарыныў мәнисинд)
Кәлбим - жүрегим

36
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БОЛДЫ МА
(Қостарым М и й р и г у л д и ц естелигинө)

Атланғанда шыққан сонғы,
Мәнзилин усы жол болдыма
Келдим сенин мазарына,
Барған жерин сол болдыма?
Бир заматта кеттин жырақ,
Қайтып келмес жаққа қарап,
Ул*қызларын қалды шуўлап,
Қайтпаслығын шын болдыма?
Жулдызымыз жанды - ярым,
Өмирин болды қысқа ярым,
Зары-гирьян үл-қызларым,
Шексиз ҳәсирет тап болдыма?
Толтырдын көзлердин жасын,
Сенсиз дәмсиз ишкен асым,
Елли беске келген жасын.
Сенин ушын шек болдыма?
Өмириқөтти, кетсем күтип,
Үй-жайымды бөржай етип,
Жүргенде жанды пидә етип
Саған тийген көз болдыма?
Көрип турмыстын ақ-қарасын,
Жалғанларын ҳәм жаласын,
Шегип наҳақтан жапасын,
Алтын демин сап болдыма?
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Арлайман дел, елдиц арын,
Берип жүрек, жумсап-қарыў,
Сорамақка арзы ҳалыи,
Бизден дыққат аз болдыма?
Ел хызмети деп белди буўып,
Кеттим бе атақ-абырай куўып,
Ақ жүзинди көз жас жуўып,
Көрмей қалған күн болдыма?
Зийўарын яр деп зарлаған,
Дәрт барма Бердақ жазбаған,
Ибрайым дағлы қостардан,
Бизге де сол жол болдыма?
Үббинияз, — дер талса белим,
Қуўатым, —ул-қыз, әзийз елим,
Бунша бийреҳим өлим,
Сенсиз өтер күн болдыма?

38
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ЖЫРАЎ ДОСТЫМ ҚОБЫЗЫЦДЫ ҚОЛҒА АЛ!
Жыраў достым қобызыцды қолға ал,
Иамалар тасқынлап сел болып ақсын,
Лапызға пәт берип, гүзар жолға сал,
Ғаз киби ғанкылдап, канатын қаксын.
Қобыз кеўил ашары болған бабамнық,
Шеккенде жапасын не бир заманныц,
Тарлары хызметин етип кәманнын,
Ғанкылдағэн сести жүректе жатсын.
Толғаўын халқымныц өтмишин жыйған,
Бабамнын, зербарақ сөзлери сыйған,
Сен елиме болдыц йош берер мийман,
Ырғағын шарқ урып, дәрьядай тассын.
Көклерге көтерип батыр мәртлерди,
Жан берип қорғаған ўатанды, елди,
Май киби еритип қатқан дәртлерди,
Жүректе қуўаныш отларын жақсын.
Сазларын, жанлатып кыял-әрманын,
Заўық пенен тәриплеп кешкен заманын,
Дәсганларыц серпип таслап думанын,
Халқымнын, тарийхын нур етип шашсын.
Жыраў достым қобызынды қолға ал,
Маржан сөз ағылып тасқынлап ақсын,
Сазға ҳаўаз қосып, уллы жолға сал,
слим деп, журтым деп күйинсии, жансын!
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А ҚЛ Ы Қ КҮЛКИСИ
Егер кетеғойсам алыс сапарға,
Елге асықтырар ақлық күлкиси,
Еркимнен айырып, зйдап базарға,
Саўға қыдырттырар ақлық күлкиси.
Кеште шаршап қайтқанымда жумыстан,
Тәнге дәрман берер ақлық күлкиси,
Турмыстын ғалма-ғал дағында қалсам,
Қәлбимди жубатар ақлық күлкиси.
Үйиме қут берген периште «нлы,
Кеўилге йош берер ақлық күлкиси,
Урпағымнын, даўамынын нышаны,
Жүректи тыншытар ақлық күлкиси.
Сәҳәрдеги шуғла киби жарасып,
Келешектен үмит-ақлық күлкиси,
Ҳәмме қуштар бир сүймеге таласып,
Үйдиц тамашасы ақлық күлкиси.
Еле жас нәресте, болса да бөбек,
Ғайры нағыш нама ақлық күлкиси,
Жүректи қуўаныш сезимге бөлеп,
Бойға ғайрат берер ақлық күлкиси.
Жыласа даўысы жүректи тырнап,
Жанға жай таптырар ақлық күлкиси,
Пикирди бәнтетип, қыялды урлап,
Ўақтынды хош етер ақлық күлкиси.
Үббинияз айтар, айтқаны пөрман,
Шанарақтын патшасы ақлық күлкиси,
Ержетип кеткей деп ҳалласлар әрман,
Өмир жарасығы ақлық күлкиси.
40
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САҒАН ЖАСЫ ҮЛКЕНЛИК ДӘУРАН КЕЛИПТИ
Нәзеримди салсам өмирге өткен,
Жылдырымдай жылдам өтип кетипти,
Ул-кызлар ержетип, ақлықларөскен,
Орнымыэға жана әўлад келипти.

Бойда жигер қайнап, табалмай тақат,
Аткарған хызметке болмай қанаат,
Өмирден ҳәз етип, көриў рәҳәт,
Ядка кирмей жүрген ўақыт өтипти.
Шашты ақ, жүзлерди басыпты әжим,
(Таба алмассан бойсынбастын илажын),
Оқып бастан өткен өмир китабын,
Тәрезиге тартар мәҳәл келипти...
Өмирдин ҳэр паслын қарасам анлап,
Кәр| енди, билгенди, сезгонди таллап,
Инсан өз тәғдирин өзлери танлап,
Ҳәрким ҳәр тәрепли жолга кетипти.
Оқ жайдан оқ шықпас тартылмай кәман*,
Халық тыншымаса, тыншымас заман,
Қам сүт емген бенде екен ҳәр адам,
Тилеги ҳәр қыйлы болып кетипти.
Мәртлер журтым дейип, жан-тәнин қыйнап,
Елдин ары ушын бар күшин жыйнап,
Бас емес, халқыныц тәғдирин ойлап,
Лаўлаған жалындай жанып кетипти.
Не уллы инсанлар, данышпан, алым,
Ои-пикири басып озған заманын,
^ қь,л қырманынық таппай самалын,
Дүньяға бийўақыт келип кетипти.
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Өмир аүыр сынак билген адамға,
Зейин қойса ҳадаляыкка, ийманға,
Заман бақса акылсызға, наданға,
Жан кыйналып, кабырғаны сөтипти.
Мүсәпирдиқ күни мийнетте өтип,
Нәкаслар күн көрген тәсил көрсетип,
Көрмекшидей дүньяныц түбине жетип,
Аш көзлер инсапты таслап кетипти.
Дүньяны суў алса үйрекке бир пул,
«Қарын тойса-курбан кайт» дегенлер де,
Дүнья болып ақыл-ойы, көзде нур,
Өмиринше нәпси тоймай кетипти...
Өзин күдиретли сезинген көсем,
Дилўарға сөз бермей, бассынған шеш!
Заманына бүлгин салған, - серлесем,
Тәжжалдыц** қылўасын ислеп кетипти.
Шәпөәттин орнын зулымлык жайлап,
Шөллерге суў айдап, дәрьяны байлап,
Буған тәбияттық ғәзеби қайнап,
Көллер кеўип, тециз қурып кетипти.
Әззилерди күши барлар бассынып,
Зорлық пенен мөтибийлик асқынып,
Тонаўшылык дегбиринен састырып,
Халық журтты таслап посып кетипто.
Көбейгенде елде аўдар-төцкерис,
Кем-кем аўырласып елде күн-көрис,
Дуўадан, тилектен болмай өзгерис,
Талай әўлад әрман менен өтипти.
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Не заманлар өтип, келип жацасы,
(Жацалыкқа куштар инсан ҳәўеси),
Бираз дәрттиқ табылмастан даўасы,
қәсте болып жүреклерге өтипти...
Халқым шөплеп дуз-несийбе усағын,
Ток турмысты излеп, жайып қушағын,
Мустаққыллық кескеннен сон, тусаўын,
Жаца заман менен дәўир келипти.
Еркинлик әзелден халқымда әрман,
Жас әўлад жемисин терер бул бағдан,
Бахыт гүзарына сап тартқан кәрўан, Елиме бәҳәрден хабар келипти.
Халқымнын, хеш бузылмаған беглиги,
Тастай беккем елдиц аўызбирлиги,
Жәўлан урған азаматдур ҳәр бири,
Журтты гүллендирер мәҳәл келипти.
Үббинияз, журтым деп күйиндиц, жандын,
Ел табысқа жетсе йоштық, қуўандын,
Төрден орын берип, сыйласа халқын,Саған жасы улкенлик дәўран келипти!

**Т7^ ан - ок. жайдыц сериппеси.
арасынв**311 ~
өпсаналаРДа ақырзаман жақынласканда адамлар
тағылғанеГ0 ҚЬ1ЙЛЫ ЖЫлтыРа?ық ойыншықлар ҳәм шылдырлаўыклар
менен • - ГИН* минип келип. оларды шийрин свз, жағымлы намалар
алып _/ Кь,лынан аздырып изине ертип, жердиц астьндағы дүиьяға
ып Кететуғын шайтан.
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НАМӘРТТИН ЕРМЕ КЕЙНИНЕ
Биреўлөрди сайып, датламас бурын,
Аныклап билип ал, сен кимсец, - ол ким
Мәгар, сен гүналы, - ол таза инсан,
Сен бир жаткан кесек, - ол таўдур бәш
Басқаны пәс санап, - өзикди бәлент,
Пәк адам үстинен гәп қозғап ғәлет,
Бойынан мин излеп, - болсац сен ҳәлек,
Демек ак емесдур, қарадур қәлбиц.
Инсанныц кеўили бағдағы гүлдей,
Гумшасы ашылмас мәўсими келмей,
Жүрегице жақын досларды көрмей,
Айтпағыл ғайрыға қэлбицниц дәртин.
Үббинияз, намәрттиц ерме кейнине,
Қарағыл қәнәәт бар ма пейлинде,
Жоқ болса жақсылық нышан зейнинде,'
Дослық ете бермес таныған ҳәрким.
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ТУЎЫЛҒАН КҮНИ
Жүрегин, ҳалласлап, кеўилин тасыл,
Шадлық дәрўазасын айқара ашып,
Жүзинде куўаныш, көзлер нур шашып,
Мөс боларсан перзент туўылған күни.
Бахыт жүэин бурып, талап келиссе,
Табыслар молайып, ислер жүриссе,
Арзыў-әрманыца қолыц жетиссе,
Кеўлин хош, ығбалын, жуўырған күни.
Несийбец көбейсе еткен мийнеттен,
Ырысқыц тасқынлап жақсы нийеттен,
Кеўил тасар, көрген ҳүрмет-иззеттен,
Йошарсан мол қырман суўырған күни.
Женсенғам келтирип жаўға, душпанға,
Жүрегиц сағынған ярды кушқанда,
Мегзерсен бахытын көкке ушқанға,
Шадлық салтанаты қурылған күни.
Бойыц жеқил тартып, ғайратын тасып,
Журтына келгенде қушаққа басып,
Кетер куўанышын тойға уласып,
Қөлбиннен ғам-қайғы қуўылған күни.
Жүрегине жара, ғам түссе басқа,
Әжелдин қайғысы кеўлиқди басса,
Әрман жағысынан излерсеқ жасқа,
Жүзлериқ көз жасқа жуўылған күни.
Жүргенде ойда жоқ, кәўип я қәтер,
Шықса дос дегенин душпаннан бетер,
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Бармақты жырса да жүрекке жетер,
Шуғылдын, пышағы урылған күни.
Болып мол дүньяныц жолында ҳәлек,
Өмир сурсец тек өз ҳәзлигин көлеп,
Жырақта қаларсақ жекке, бийдөрек,
Елден-журттан қолын жуўылған күни.
Бул аүнья инсанға әпсана, ертек,
Ким мәсликте, кимлер жүрегин өртеп,
Бирақ шәрт:- алғанды кайтарып бермек,
Демниц шекийнеси буүылған күни.
Үббинияз, кек тутпа жапа көтерсец,
Умытпа кимнендур жақсылық көрсец,
Кеўлиц тыныш болар есесин берсец,
Қолыцда бир имкан туўылған күни.
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АССАЛАМ, ЖАНАЖАН ТУЎЫЛҒАН ЕЛИМ!
Ассалам жанажан туўылған елим,
Қабыл ал перзентицнии тәцир сәлемин,
Сеник бахытыидур әрман нийетим,Ок келсин бул жолда қәдемим меник!
Қүдиретик -Қаратаў, булағык-Жайҳун,
Елатык гүлленген, зор-өжеп жайдур,
Топрағык ҳасылдар, ғөзийнен байдур,
Панапар қорғаным, тирегим меник.
Қонысык қутлыдур, кек жайлаў - дала,
Ойпатын гүлшандай, ырғалған лала,
Жулдыздай жарасқан белли Бес қала,
Байрағын йош берер кеўлиме меник.
Бағларык саўлатлы, жәннетке уқсар,
Кийик-қулан секирген қыямай қырлар,
Булбил ҳаўазындай саз-сәўбет, жырлар,
Күш берер бойыма, қәлбиме меникӨтмиш сынақлары бойынды таплап,
Қәддинди бүкпестен, ар-намыс сақлап,
Тил ҳәм дәстүрикди бердик ардақлап,
Теберик саўға деп, қолыма меник.
Анамныкаялап, әлпешлегенлери,
Устаз нәсияты, жол силтегенлери,
Халқымнык буйырған хызметлери,
Сен шашқан нур болды жолыма меник.
Ассалам, Ўатаным, ардақлы елим!
Қабыл ал перзентиннин сәҳәр сәлемин,
Сен берген ҳаўадан ҳәр алған демим,
Сени деп урып тур жүрегим меник!
47
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СЕНИЦ
Адам-ата йошынан дөреген нама,
Ҳөрким айтып өтер жол таўып жаца,
Лаўлап жанған ышқы-үлкен машқала,
Басыматүсирди, саўлатынсенинОт болып жанғанда ышқы қумары,
Көзге көринбеген жәннеттин бағы,
Ақылдан аздырып жүрюктин зары,
Мени бенде етти периштен сенин.
Сымбатын қараған көзлер тойғандай,
Дал бойын, ен шебер уста ойғандай,
Керме қас, ок кирпик қолдан қойғандай,
Тақатымды алды қөўметин сенин.
Қырмызы гүл киби жайнаған жүзин,
Өлини тирилтер қарамық көзин,
Жипектей жағымлы мүләйим сөзин,
Мени бийҳуўш етти, сәўбетин сенинЖәннеттин бағында ашылса гүллер,
Сенин шырайына басы ийилер,
Жүрек ғәзийнемнен шашылса дүрлер,
Басқан қәдемине, жолына сенинОйлаған ойларын жумбақ, сыр маған,
Сенсиз маған тар көринер кен жәҳән,
Дағлы жүрегимнин дөртин жырласан,
Дуўтарынболайын, қопында сениц.
Бул басыма түсип бир әжеп саўда,
Жүрегим жаралы, қыял қурсаўда,
48
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Ҳақтан дизе бүгип, сорайын саўға,
Жанымды тапсырсын, - қолыца сениц.
Муҳаббаттыц болмас рас, жалғаны,
Көпдур ашықлардыц дағда қалғаны,
Үббинияздыц қыялында әрманы,
Кеўлим ләззет тапса жаныцда сениц.
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ҚАРАТЕРЕН ТОЛҚЫНЛАРЫ
Туўған жердин қәлбиндеги,
Ығбал-ырысқы солқымлары,
Көз жеткизбес көк жийеги,
Қаратерен толқынлары.
Сыбырласар қулағыма,
Шаўқымы әжайып нама,
Пал киби жагымлы жанға,
Қаратерен толқынлары.
Шықсам дейип «Бөрши таў»ға,
Талпынысар жағалаўға,
Елге болған әжеп саўға,
Қаратерен толқынлары.
Ана-төбият сызған сүўрет,
Көргеннин нәзерин сүйреп,
Шалқып, шаўқым салар гүўлеп,
Қаратерен толқынлары.
Ерке ҳәм жипек минезли,
Тынса мөлдир көз, ай жүзли,
Өзине қумар етер бизди,
Қаратерен толқынлары.
Көрсен қапа күнлеринде,
Илҳам берер кеўиллерге,
Шақырып турар шад өмирге,
Қаратерен толқынлары.
Дүбир сапар тулпар аттай,
Қағылған нешше мын қанаттай.
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Сағынышлы сәлем хаттай,
Қаратерец толқынлары.
Бабалардын руўнын сакдап,'
Үмит әрманларын ақлап,'
Маған әйлер күш ҳам ғайрат,
Қаратерен, толқынлары.
Хәмдам достай сырласыўға,
Халқыныц жырын жырласыўға,
Бахыт қонып тур басына
Қәратерен толқынлары.
Әтирапынныц қыр-ойлары,
Тарқалмас мереке-тойлары,
Әжайып қәдди-бойлары,
Қарагерен толқынлары.
Өрлеген мәрмер зәцгиге,
Атағы дәўирге әцгиме,
Толып-тас, толқы мәнгиге,
Қаратереқ топқынлары!

*) Халқымыздыц аўызеки әлсаналарынын биринде, Қаратерецниц
асты бурын қалыц елат болып, тосаттан Жэиадөрьянын сууы оипатты
басқанда халықтын көпшилиги суў астында қалып кеткен,- делинеди.
, **) Халқымыз аўызында жүрген өлсаиалардын жөне биринде,
бурынғы гаманпары Хийүаиыц ханы Қаратерецди өзиниқ жас
зайыбына саўға етпекши бопып еки рет қәрекет еткен, бирақ
*ергиликли жасы улкенлер қөр сапары хан қойған шәртли бәсекиде
йаиалық ҳдм у^ыплылық пенеи утып шығып, көлди ханныц
^еншиклесиўинен алып қалған деген гәплер бар.
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ДҮНЬЯСАН,
Өткен күнлерине аўдарып нөзер,
Талласац зейиниц көп нәрсе сезер,
Қыялық суцқардай жәҳәнди гезер,
Не-не асырымды асқан дүньясан,.
Есигицди атлап көз ашқан бөбек,
Қызығына түсер шәўкилдеп жүрек,
Тәғдир кемесинин ескегин гүреп,
Өмир дәрўазасын ашқан дүньясан.
Балалық дәўирдин ойыны қызық,
Жаслықга есирип, қәлпедей қызып,
Ҳәркимге ҳәрқыйлы тәғдирди сызып,
Талай жүреклерди басқан дүньясанҚәўметин көз тартар елестей әжеп,
Ҳәмме кумарланар жан-тәнди тежеп,
Кимлерге пәнт берип, жетиспей гезек,
Үркек кийик киби қашқан дүньясанКимлер ғайры журттан жоқ затын излеп
Кимлер байлық куўып, данқ-атақ гөзлеп
Кимлер қос өмирдин әнжамын гизнеп,
Жулдыздай несийбе шашқан дүньясанСағынған жүреклер қумарын таппай,
Ким түнекте қалып, тан-нуры атпай,
Дем ерте кесилип буўыны қатпай,
Әжел базарына сатқан дүньясанБахыт бергенлерин - жыйнаған мийўе,
Дәўраны келгенге - толы несийбе,
Кимге дәўлет берип, дарқан-ғәзийне,
Ығбалды асықтай атқан дүньясан-
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Берген өмир жолык сандықтай сырлы,
Инсан болжай алмас - жумбақ сыйқырлы,
Ҳәркимге ҳәр тәғдир, жүзи мын қырлы,
Салмағы өзин,е батпан дүньясац.
Үббинияз айтар, болмағыл ҳәси,
Жүрегимди дағлар зейинник пәси,
Мийнет, зийнет мүсәпирдиц жолдасы,
Бахыт берсен, толып-тасқан дүньясан.

53
www.ziyouz.com kutubxonasi

ТОРАҚҒЫЛ
Балалықтан бирге өскен таныссац,
Қоныс басқан Көк өзекте, жағыстан,
Ҳөзир мәкан басқанбысаи алыстан,
Қай жерлерге көшип кеттин торанғыл?
Баўыр басқан журтын дәрьянын бойы,
Саянда не уллы мереке - тойы,
Өткен инсанлардын сен деген ойы,
Неликтен өзгерип кетти торанғыл?
Қыста қыраў басқан басын ийилип,
Жазда шөллеп, азап шегип, күйинип,
Бүгин жаныц кетип атыр қыйылып,
Не гүнайын болды сенин торанғыл?
Тез-тез дуўшакерсен өрттин, қастына,
Бой көтерсен түсип балта астына,
Сени де Аралдын дөрти басты ма,
Тәғдирин не болды сенин торанғыл?
Тециз кетти басы менен ғай болып,
Бурқыған дәрьялар өзек-сай болып,
Ағаштын жоғында қарағай болып,
Гүртиктей туўралыл кеттин торанғыл.
Өрисин тарылып барар жыл сайын,
Тамтарыста суўдан берилмей пайыН|
Қызықтырмай сенин аўыр жағдайын,
Басына не заман түсти торанғыл?
Дәртке дәрт қосылып кем-кем уласып
Жуўанынды қырқып алмақта тасып,
Бираз "қәўендерлер» саған таласып,
Базар саўдасына түстин торанғыл.
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Баўырықды шарпып өрттин жалыныт
Тамырынды шаўып, егип салыны,
Қорықларда нәллеринниқ калыны,
Сийреклесип, ғәрип болдынторангыл,
Жарасығы болып үлкеме менин>
Қус пенен малына әжеп жай един*
Кимлерге жақпады минезин сенин,
Жетимсиреп, жекке қалдынторангыл.
«Беккем» деген хошаметке мәсирип,
Бүгин түрсац тәғдирине бас урып,
Аралдын изинен сен де асығып,
Бул дүньядан кетесен бе торанғыл?
Билмедим, неликтен гүнаға қалдьщ,
Қуўрадын. шабылдын. өртлерде жандын,
Исен сен: - мийирман, кайырқом халқым,Ҳалына бир нөзер салар торақғыл!
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ҚӘЛБИМЕ ЖОЛ САЛАРМЫСАН?
(Ерт едеги қо й ы н дәпт ерден)

Гүл ашылған нур жамалыц,
Жүрегиме салып жалын,
Мени етип бийқарарын.
Жанды отқа жағармысан?
Терип бағдан гүл дәстесин,
Тәриплеп қәлбим қәстесин,
Айтсам дәртимнин ўаспысын,
Нәзеринди салармысан?
Көрмедим сендей қыз Сәнемин,
Әжеп дүнья,- ҳәр қәдемин,
Мендей ғәриптин сәлемин,
Берсем әлик алармысан?
Қәдди-қәўметли тотысан,
Кеўилине кеўил қоссам,
Тәжим етип, қолды созсам,
Бирге бағқа барармысан?
Жүзин шашып сәҳәр сағым,
Ашыг қушақ, - жәннет бағын,
Жүрегимнин кәсте дағын,
Алып таза қылармысан?
Қарамықтай күлген көзин,
Жанға ләззет берер сөзин,
Аҳыў-зарым тынлап өзин,
Дәртке даўа табармысан?
Ашып қәлбимнинсарайын,
Жанымды қурбан қылайын,
Аяғына бас урайын,
Бизге мийман болармысан?
Йош булағы қосық-саздыц,
Қыз устасы жилўа-наздын,
Кеўли ғамлы Үббинияздын,
Қәлбине жол салармысан?
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'<Г
дСПАНДА АИ НУРЫН ТӨГИП БАРАТЫР
Көшсни сөйиллөп шыққанда түндө,
Жойбар ойлап болар иске ертецге,
Дарақтыи жапырағы гил гүмис тецге,
Бағларға ай нурын төгип баратыр,
Аспанда ол әсте жүзип баратыр,
Шырайы толысып, күлип баратыр.
Кәрўан сарайларда мереке қызар,
Кимдур барар сүйгенине интизар,
Көктен жерге ағып түскен жулдызлар,
Өмирин мәигиге үзип баратыр,
Ай көкте бийпәрўа жүзип баратыр,
Салқын нурын жерге төгип баратыр.
Түнге қарай өмир басланар жаиа,
Перзент көрмек болып толғатса ана,
Көз жарып туўылар ингәлап бала,
Дүнья өз жолына жүрип баратыр,
Ай болса қуўанып күлип баратыр,
Алтын нурын жерге төгип баратыр.
Усылайынша әз өмирин жаиалап,
Ай-қуяшты, қуяш-айды қуўалап,
Дүнья және гөззал болып баражақ,
Бөбекоған мийман болып киятыр,
Алтын ай аспанда жүзип баратыр,
Сақый нурын жерге төгип баратыр.
Демек анық, - дүнья, қуяш, ай, - мәнги,
Бир қүдирет басқарады жәҳәнди,
Өмирге шад болып келген инсанды,
Зарына қарамай алып баратыр,
Көктеги ай әсте батып баратыр,
Жерге қызыл нурын шашып баратыр...
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НЕДУР

Алғыр баздай қанатыцды қакпасац,
Ашықлық отына жанды жақпасац,
Ышқыцбулқып, дәрья киби таспасац,
Сәнем недур, жанан недур, яр недур.
Жаўан қыя бақса, қэлбиц сезбесе,
Қыялық муҳаббат бағын гезбесе,
Жаныц дәртте қалып, тәннен безбесе,
Илҳам недур, жилўа недур, наз недур.
Мәўсиминде ғумша жапырақ ашпаса,
Әлемди жайнатып дүрлер шашпаса,
Көз түскенде ғамлы кеўил таспаса,
Қуўрай недур, қәлўен недур, гүл недур.
Қанаты болмаса пәрўаз етпеге,
Гүздекетип.бәҳәрқайтып жетпеге,
Пәнже, пәржоқ, суўда жүзип кетпеге,
Аққуў недур, үйрек недур, ғаз недур.
Бул дүньяда заўқы-сапа сүрмесец,
Елинде салтанат қурып жүрмесец,
Мерекеде ҳүрмет-иззет көрмесен,
Дәўран недур, заман недур, күн недур.
Тер төгип, халқына хызмет етпесец,
Тилде қалар саўап ислеп кетпесен,
Ата-анақнын, кеўилине жетпесен.
Перзент недур, парыз недур, мәрт недур-1
Дәўлет бастан тайып, болғанда ғәрип,
Жүрегине түскен қөсте улғайып,
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<г}^5> <г <
Дәртин сорамаса, кеўлицди алып,
Туўған недур, яр>ан недур, дос недур.
Көзиц көрген менен зейин илмесе,
Қулаққа сөз айтса, сести кирмесе,
Тилин ар-намысты қорғап билмесе,
Соқыр недур, герен недур, гун недур.
Әдетке айланса ҳийле еткенин,
Билмесен пейлиннин терис кеткенин,
Напэк истен қызармаса бетлерин,
Ҳүждан недур, намыс недур, ар недур.
Елге аяқ басқан жаўды женбесе,
Бәйги түсип байрақ алып келмесе,
Халқынын арына жанын бермесе,
Жигит недур, уғлан недур, лаш недур.
Қанша дүнья жыйсан тоймаса көзин,
Жәҳәнди жутардай сенин бир өзин,
Нәпсине қул болса ақыл-ес, сөзин,
Инсап недур, ийман недур, ҳақ недур.
Жүрегин сезбесе инсан қәдирин,
Шексе сенин зорлық пенен жәбирин,
Жети ықлымға жетседағы ҳәмирин,
Ўатан недур, халық недур, ел недур.
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ЖУЛДЫЗЛАР

МАЛАЙДЫЦ
Баслық күлсе бул да түрар сүйинип,
Ашыўланса, - отқа түсер куйинип,
Не буйырса арқаланып, түйинип,
Алқымында турар -жаны малайдын.

Не деген әжайып ақшамғы аспан,
Кен әлемде тығылысып, сығасқан,
Сүмбил* гүмбезинен гәўҳарлар шашқан,
Күлим қағып, жымынласар жулдызлар.

Иси түскенлерге қабағын үйип,
Ийт көрген пышықтай жүни үрпейип,
Терис айланып, сәлем алмас жыртыйып,
Мүсәпирди көрсе - жини малайдын.

Биреўлери жақын көринер бизге,
Зорға илинеди биразы көзге,
Алыслардан зия* нурларын жүзге,
Қалыс инам етип, шашар жулдызлар.

Жоқты - бар, қараны - ақ, кесекти - таў деп,
Гүн менен соқырды,- дени сап-саў деп,
Дурысын айтқанды, - атайы жаў деп,
Елге бүлгин салар - тили малайдын.

Аспанға шашылған тарыдай мысал,
Шақырып турғандай тәбәссүм* гөззал,
Сункардай пәрўазлап ушса да қыял,
Жеткизбестен жырақ қалар жулдызлар.

Ушары самалдан, қонары сайдан,
Шырпы янлы, жанып-өшер бир майдан,
Тилеги, - сарқытты алса нобайдан,
Майда қара бақыр - қуны малайдын-

Биреўи бир жайда, басқасы жүзип,
Ҳасла тыным таппас, әлемди гезип,
Кимиси гирянсыз* өмирин үзип,
Көктен жерге сарқып ағар жулдызлар.

Баслықты мақтаўға тенеў табалмай,
Сөзи жакпас ызгырықлы самалдай,
Ол босаса,- басқа ҳәмел алалмай,
Келеси баслықта - көзи малайдын-

Үлкени кишинин жолына қызбай,
Өзине арналған шенберин бузбай,
Мудам ийбе сақлар, узатар қыздай,
Адамзатқаүлги, сабақжулдызлар...

Үббинияз айтар, болмағай әдет,
Жәдигөй, жағымпаз,- иллет бий өдеп,
Ҳадал мийнетиннен иэлегил мәдет,
Армағаннан болсын - жолы малайдын- :

£ҮМ®ИЛ ~ жағымталлы, көз тартатуғын қара рен.
сөЎле' мУРлы сәўле.
• _әбөссҮм " м ы й ы к тартып, жымыйып 1сүлип.
) Гирян - кө э жасы.
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БОЛМАСА
Адам бул дуньянық е қ гөззал гүли,
Әрманы - шадлықта өтсе ҳер күни,
Сазсыз сазенденин сақаўдур тили,
Өмири пуш, бүлбил киби болмаса.
Ғош жигит айрылса сүйген ярынан,
Дуўтар киби жуда болған тарынан,
Жапа шегер жалғызлықтын, зарынан,
Арбасын мешеўлер қостар болмаса.
Ер жигитте ат басындай сом жүрек,
Өмиринше елге қорған ҳәм тирек,
Намәрттин байлығы турса да тиреп,
Журтқа қайыр бермес, азар болмаса.
Берекет қашқанда соналы көлден,
Суўсызлықтан дақыл өлер көгерген,
Халық көшер, безип туўылған жерден,
Дәрья салма шелсиз, суўы болмаса.
Үббинияз кеўлиқде ғам, қәлбиқце қәсте,
Талпынарсан кустай түскен қәпеске,
Бағдан күнде байласан да гүлдәсте,
Шөпшек болар қонар бүлбил болмаса.
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ШАЙЫРСАН,
(Ш а й ы р И б р а й ы м а ға Ю с у п о в п е н е н х о ш л а с ы ў )

қолға алып, уста баба сүргисин,
Гөзаллыққа безеп сөздин, түр-түсин,
Шайырлық өнердин гәўҳар үлгисин,
Жаналап, жанғыртып ашқан шайырсан,.
«Мын-мын кеўиллерге нур берип» жарық,
Ышқы жалынына илҳамды жағып,
Ушқыр қыялларын дәрьядай ағып,
Мәнги өшпес ат қалдырған шайырсанҚурал етип ҳасыл сөздин семсерин,
Туўған елдин ары ушын сермедин,
Шайыр сәрдарлығын қолдан бермедин,
Данкынды дүньяға жайған шайырсанҲақтан илҳам алып, ҳәўиж алып ғайрат,
Бәршеден бәлентлеп шайырлық айбат,
Саҳрайы халқына бүлбилдей сайрап,
Ҳаўазын жәҳәнге шашқан шайырсан.
Жаслықтан үйренип қосық сырларын,
Тәриплеп журтыннын ойы-қырларын,
Өмир бойы ел өрманын жырладын,
Халқына қәлбинди берген шайырсанСөзден маржан терип, өсирдин гүллер,
Намасынан естен кетип бүлбиллер,
Йошлы жүрегиқнен шашылып дүрлер,
Елдин мақтанышы болған шайырсан.
Елин қуўанғанда ҳалласлап жүрек,
Ашшысына шыдап, аўырын сүйреп,
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Алыстағы әўладлар бахытын тилеп,
Халқым деп жанықды жаққан ш айырса^^
Тулға перзентисеқ уллы Туранныи,
)
Халқықнан күш ғайрат, жолға-нур алдыц,!
Сөзин жазып Гимн атлы ураннын,
7
Елице саўғаға тартқан шайырсаиЖазған қосығыинын алтыннан пуўы,
Сөзлери даналық, илхамнан суўы,
Қарақалпақ халқынын бир бәлент туўы,
Мәнгиге ядынца қалған шайырсанУббинияздын сени көргени дәўлет,
Өмиринше сабак, - Сиз қурған сәўбет,
Сенин әрманына жетисип нәўбет,
Руўҳын шад болып кеткен шайырсан.
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ТАХТАКӨПИРИМ

Айдостыц қаласы, Барактын, тамы,
Шэртектин, тақыры, Қараойдыц бағы,
Ханнык сарайындай Маўдьщ қорғаны,
Көрмегенге әрман Тахтакөпирим.
Байыстыц орнында Қуўанышжарма,
Қаратерен, толқып өрмелер жарға,
Бэзғулдык даласы - мол жайлаў малға,
Қушағы кец елат Тахтакөпирим.
Батысык Көкдәрья, жазық Гунжили,
Шығысыкда аты шыққан Кендирли,
Дөўқара, Мүлк ҳәм Мақпалкөлимди,
Қутлы мәкан еткен Тахтакөпирим.
Арқакда Жүйрикбас, Бөршитаў бийик,
Қойнаўында секирип ойнаған кийик,
Дийқанларык гүзде қырманын үйип,
Даккын көкке жайған Тахтакөпирим.
Баўырык көкдақыл,- өнимдар жерлер,
Қутлы мәкандурсак, абадан еллер,
Мийнет есесине тергени зерлер,
Несийбеси болық Тахтакөпирим.
Мениктирегимсек, сүйенер таўым,
Дүньяға келтирген алтын отаўым,
Жаздырмастан атқан қәдем тастаўым,
Келешекке өрле Тахтакөпирим!
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КЕЛЕДИ

Қарлар жаўар таў басында қарларға,
Кәрўан ерер кеш баслаған нарларға,
Ҳәр журтласым қәлбиндеги тарларға,
Шадлы нама болып енгим келеди.
Дүньяда бар әжайып күн кешкен еллер,
Қысы жоқ, бәрҳа жаз, әл-жасыл жерлер,
Жолымда жатса да шашылып зерлер,
Елиме тез қайтып кетким келеди.
Көпдур әпсанаўий әжайып жайлар,
Нағысқа безелген зәўлим сарайлар,
Болсадағы көрки көзди тойдырар,
Өз елимде еркин жүргим келеди.
Көкпенен таласқан қалын орманлар,
Талай дәўирлерди көрген қорғанлар,
Бәршесин аралап, келсе дәўранлар,
Туўған елде бинят етким келеди.
Аралым пүткиллей қурып қалса да,
Ултаны шөлистан, қумлықболсада,
Суўсыз Әмиў және көп дәрт салса да,
Туўған жерде мәцги қалғым келеди.
Үббинияз, халқыма берип қолымды,
Хызмет қылмақушын буўып белимди,
Пидә етип гүллентиўге елимди,
Жанымды садақа етким келди.
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ТАЎСЫЛМАС
Беккем болса халықтық аўызбирлиги,
Елге хызмет етсе ерлер ҳәр күни,
Мақул екен басшылардық ҳәр бири,
Халықтын, несийбеси, наны таўсылмас.
Ҳәмме басшы болса әдил ҳәм кәмил,
Сакый қолын жума бермейди Памир,
Суўсаған журтыма көрсетпей жәбир,
Аққан дәрья ағар, суўы сарқылмас.
Дәрьямыз тартылып, тениз ҳайрана,
Тәбият азапта - қәлби ўайрана,
Өрдин пейлин берсе, толмас паймана,
Инсап, ийман болса, Әмиўтартылмас.
Үббинияз, дер, жасар екен диянат,
Бир-биреўге исленбесе қыянат,
Бул үлкеге ығбал қусы уялап,
Ҳәммеге суў жетер, бийнесип қапмас.
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ДАБЫЛ ҚАҒЫП ТУР
(Ертедеги қо йы н дәпт ерден.)

Яранлар, бир жанан жамалы айдай,
Ғайыптан гезлесип ақлым алып тур,
Ышқымды оятыл еркиме қоймай,
Мүсәпир басыма саўда салып тур.
Сөнген сезимлердии кәдди бүгилген,
Кеўил сарайымды қыйрап бүлинген,
Тийеги желинип, тары үзилген,
Дуўтарымды сазлап, нама шалыптур.
Ашықлық ғаўғасы түсип басыма,
Күлки шашқан жүзи, оқ-жай қасына,
Қарамықтай көзи, сүмбил шашына,
Ықласым жетеклеп, ҳәўес аўып тур.
Кем-кем бәлентлесип әрман—минарым,
Дийдарын көрмесем курып димарым,
Ашықлықотынан қайнап қумарым,
Үмитим дәрьясы бурқып ағып тур.
Жүрегим шырмалып ышқы торына,
Гүлшаннын шәменин алып қолыма,
Кеше-күндиз айдай қарап жолына,
Сағыныш шаршатып, көзим талып тур.
Жүзи кеўилиме нурын селкенин,
Жилўасы қәлбиме барып жеткенин,
Назлары жандырып, өртеп кеткенин,
Билдирип, жүрегим дабыл қағып тур...
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Ж ЕРДИ СЫ ЗДЫ РАР

Сыртыцнан тоқылған дөҳмет ҳәм өсек,
Жүректи жаралап жанды аздырар,
Иске басшы болса ақылсыз, гедек,
Ийне - тебен менен қудық қаздырар.
Айтылған:- «Жақсыдан болар шарапат,
Жаман журген жерге келер кәсапат,»
Ҳәр исте болмаса ақыл-парасат,
Тыныш кеўиллерди дағда қалдырар.
Өмиринше бедеў атқа минбеген,
Беглик салтанатын курып көрмеген,
Тас пенен гәўҳардын, парқын билмеген,
Тулпарға мингизсеқ белин талдырар.
Кеўил торсығына орнаса сумлық,
Шайтан ҳәмирине еткизер қуллық,
Кимде болса мәккарлық ҳәм зулымлық,
Ақыретке арты менен барғызар.
Болымсыз ул болса, ақылды алмай,
Билимге, мийнетке ықласын салмай,
Ата анасына минлети бардай,
Жүрекке арылмас дәртти салдырар.
Үббиниязайтар, топланар шериц,
Наданнан дарғасы болса кеменин,,
Жүрегин, ҳаўлығып, тарылып демин,
Ақыл ҳайран болып, жерди сыздырар.
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ДИЙДАРКӨ РИСИЎ
Алмабек Нурушевтьщ 70 жыллық тойына кутлы
'КЪб
Алыстан келдим Сизге сәлем алып,
Әзийз аға Алмабек Нуруш улы!
Жегписти аттай етип минип алып,
Қуўандым көрип жастай турысықды.
Қарақалпақтан көп сәлем алып келдим,
Аспанда талай бултты жарып келдим,
Өзицде пайғамбардык келбети бар,
Шырайынды сағынып, талып келдим!
Ер жигит бул дүньяға бир келеди,
Шад болып жасағанға не жетеди,
Жетпистин асқарында турсақыз да,
Талай қыз Сизден еле дәметеди.
Қатардан артық туўып, зийрек болып,
Жаслықтан жас денеге ақыл толып,
Питирдиниз қазақтын, талай исин,
Вүгинде тынбай жүрсиз әлем шолып.
«Арал» деп, кек дүньяға дабыл салдык,
Бул дәрттик аўырлығын байқай алдык.
Қыйыр-шыйыр мәселе туўған гезде,
Шешим таўып, төреликти қолға алдынАлеке, қутлы болсын жетпис жасык,
Көрип турман, көп екен дос, жолдасық,
Бәри де жақсы тилек тилеп атыр,
Шамасы, басасыз-аў жүздик тасын.

II

?
Ел айтады - «Жақсы тилек-ярым ырыс»,
Болсын сизде еле узақ шадлы турмыс, |
Қосыла, бахыт пенен дәўлет тилеп,
I
Жаныкызда иник болып биз де турмыз.
Той дегенди еситип келдим аға,
)\
Ен жақсы тилек айтып бәнт басарға,
Туўысқан ҳалықпыз ғой жарасар деп,
Қаракекник қара тонын тарттым саўға.1
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ТА КНЫ Ц АТҚАНЫН ҚАРА

Туўылған жериқе кеўлицди берсеи,
Сәҳәр турып тацныц атқанын қара,
Ьртецги күниқнен үмит тилесец,
Қуяштыи қызарып батқанын қара.
Өмир қызығына қыял жиберсеи,
Ығбал даласынық лаласын терсеи,
Тэбият көркинен ләззет излесеи,
Гүл ашылып урқан атқанын қара.
Қыялды бәнт етип муҳаббат бағы,
Жүректи жаралап ашықлықдағы,
Жаныч бийҳуўш етсе жупқа додағы,
Сүйгениинии назлы баққанын қара.
Көрмек болсац ығбал-бахыт жүргенин,
Тәғдирдии басыиа дәўлет бергенин,
Шакарыққа изги әўлад келгенин,
Балаижүрип, қәдем атқанын қара.
Елиннин-халқынныи күнинө жарап,
Мол қырман дөретил, көгертсеи дарақ,
Мийри қансын десен жемисин санап,
Бағыиныи гүл-мийўа таққанын қара.
Егер, өмир сүрсен журт билен ҳәмдам,
Хызметинде болсаи тақ турып мудам,
Сый-ҳүрмет шекпени жабылса саған,
Елин инам еткен бахыт деп қара.
Туўылған жерине кеўлинди берсеи,
Ерте турып таннын атқанын қара,
Тәбиягган илҳам аламан десен,
Қуяш зер нурларын шашқанын қара.
71
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ЖҮРЕГИМДИ ЖАРАЛАҒАН...
Жан,а қосық басяамаға,
Ойландым мен бир қаншама,
Бурын өткен шайырлардан,
Нәрсе барма жазылмаған,
Не жазсам деп, ярыў-достан,
Сорамаға уяламан...,
Ой жиберип бир қарасам,
Бала барма жыламаған.
Барлық бөбек ингалайды,
Әўилдейди ҳәм жылайды,
Бир болса да тәрбиясы,
Минезлери усамаған.
Тап сондай-ақ қосық, деген,
Темасы бир болған менен,
Жазған шайыр болса шешен,
Ой-пикирди жақалаған.
Жаца заман - жақа дүнья,
Ҳәр заманда - ҳәр идея,
Ҳақыйқатлық - шөп мәргия,
Т а л а й л а р ғ а ж о л ам аған .

Таза пикир,үйлес,уйқас,
Сөзлер өткир, - мысал алмас,
Бундай қосық - елге мийрас,
Шар тәрепти аралаған.
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Қосық болса мәниси пәс,
Сөзлертуқыл, мазмун нәкас*,
Шығындыдай қалган патас,
Ҳешким оқып қарамаған.
Жанға жыллы, дәртке даўа,
Кеўлиц жибир-болсан қапа,
Жақсы қосық-жанға жапа,
Жүрегимди жаралаған.
Үббинияз: - елге хызмет,
Инсан ушын үлкен ҳүрмет,
Қосық жазыў - аўыр мийнет,Айтып сөзин тамамлаган.

онлы емес, кемиси бар мәнисинде
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КЕТИПСЕН,
Тәғдир, мен кәрўанға қосқан арбаны,
Арысын аўдарып, қағып кетипсец,
Дүньяда бар дәртлер толы дорбаны,
Бизин мойнымызға тағып кетипсец.
Жүрегиме салып жазылмас жара,
Азабы жан қыйнар, баўырым пара,
Даўасына таппай ҳеш илаж-шара,
Мүсәпир ҳалына салып кетипсен.
Ой-пикир, нәзерим шарлап тум-тусты,
Өмир анлатқанда ҳаўада қусты,
Бағынан айырып биздей байғусты,
Торы жоқ қәпеске қамап кетипсенҚүдиретин кәрамат, таўларды жығар,
Ойпатты көл етип, шөлди лалазар,
Биз байғусты неден еттин гүнакар,
Ғәриптин ҳалына салып кетипсен.
Бийганадан болмас ул-қызға пана,
Периштедей ақлықларға пәрмана,
Ести албыратып, салып ҳайрана,
Бизге көп машақат танып кетипсен.
Жүзге әжим түссе, шашлар>ға қыраў,
Жүректе ҳәсирет - кеўлине қылаў,
Қыйсыны келмеген курақты қураў,
Азабын мойынға қыйып кетипсенБултлар көшер жулдыз, айды жасырып,
Қуяш шығар қара бултты қашырып,
Арбадағы жүкти арқалап тасынып,
Мәнзилге жетиўди ҳүким етипсен74
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Қайраўдағы ғаздай нәзерим көкте,
Тусымнан нешше мын арба етпекте,
Биздей мүсәпирди қалдырып дәртке,
Гириптар қазығын қағып кетипсенКимлерге ойындур, кимлерге дәлкек,
Аўырын арқалап, ашшысын көрмек,
Өмир мәнзилине ҳәсиретте жетпек,
Бизге үлес етип берип кетипсенӨмир әпсанадур естен кетлестей,
Қуўаныш қапалықтан өтпес бетлеспей,
Менин жүрегиме қолым жетпестей,
Үмиттин жалынын жағып кетипсеқНәйлейин, жазыўын болса усындай,
Жубын жойтқан суўсыз көлдиқ қусындай,
Әрманы, - уясы қалса бузылмай,
Пәрмана ҳалына салып кетипсенҮббинияз айтар, болмағыл ҳәси,
Ҳақ нийеттин ийман болар жолдасы,
Шайпалмасын инсан ығбал-уясы,
Хатта қалдырыўды сызып кетипсен-
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МЕН БИЗНЕСМЕН
П ародия

<

Толыбай аға Қабуловтық «Мен дийқанман» ]
қосығынық ҳәзирги заман дусмал варианты
Мен бизнесмен! Саўдагердиқ улыман,
Ата*тегим базар қуўған бурыннан,
Арзан алып, қымбатынасаўдалап,
Ҳәр күн сайын пулдан қырман суўырған.
Мен бизнесмен! Жақа заман елдеги,
Жанымды жеп, тынышымды бермеди,
Ир>ан, Қытай, Кореядан зат тасып,
«Ўақыт барда саўда қылып қал» деди.

^

Зат тасыдым, жумсап тәсил, ҳәмелди,
Қандай ҳәзлик бизнес етиў бул елде!
Базарларды қаплаған көп қарыйдар,
Мени саўда шықларына көтерди.

•
,
;
I

Мен бизнесмен! Саўда маған жанажан,
Мени излесен шар базардан табасац,
Бай саўдагер болғанымды дәлиллеп,
Түркияда базар қурдым жацадан!
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СЕНИҚ МЕНЕН
Шыққан киби бәлент таўға,
Маған болдь!қ әжеп саўға,
Қәлбим қәсте, дәртке даўа,
Шийрин-шекер сөзин менен.
Ишимде бир дәрт оянды,
Ышқы оты лаўлап жанды,
Жүрегиме кармақ салды,
Күлимлеген көзин, менен.
Ҳижран түсип, шексем жапа,
Азарынан қалсам дағда,
Шады-қуррам, заўқы-сапа,
Сүрсем бирге сениқ менен.
Бирьян қәлбим жанды қыйнап,
Сениц ушын гүллер жыйнап,
Бар әрманым, - күлип-ойнап,
Кеўил қоссам өзин менен.
Төғдир күлип, жүрсе әўмет,
Ялғаншыда болар жәннет,
Қурып бирге шийрин сәўбет,
Сейил қылсам, сенин менен.
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ҚАРАҚАЛПАҚТЫҚ
(Республикамыздан ғайры еллерге көшип кеткец
яки узак ўақытлар шетте жумыс ислеп қалған аўылласларымыздық сөзлеринен үзинди)
ч
Достым, мөнии кеўилимди хошласаи,
Хабарын берсено қарақалпақтыи,
Жүрегиме жағар гәпти басласан,
Тәрипин айтсаио Қарақалпақтыи.
Арғы-берги шети мын-мын шақырым,
Қушағына алған ойпат-тақырын,
Қарасан көз тартып алар ақылын,
Жерлерин айтсано ҚарақалпақтыиСүўретлеўге сөз жетпейди зияда,
Нешше мын қус өсип-өнер уяда,
Балығы ҳасылды, - тенсиз дүньяда,
Көллерин айтсано ҚарақалпақтынЕрте бәҳәр келип, гүзинде қайтар,
Ғазлары ғанқылдап, нама қайтарар,
Аққуўдыи ойыны өмир узайтар,
Қусларын айтсаио Қаракалпақтын.
Алыстан тениздей толқыса сағым,
Сексеўил еслетер Шаҳсәнем бағын,
Туўалақ, булдырық, бөкен,жейранын,Шөллерин айтсано ҚарақалпақтыиНаўрызда узатар қыздай кийинген,
Жазда араласан, - жанын сүйинген,
Мийўасы пал киби тилди үйирген,
Бағларын айтсаио Қарақалпақтын78
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Жүзинде бәрқулла периште нышан,
Қаратерге түсер басқыға қалған,
Не шаўқымды басып өтер ўа ҳа-ҳан.
Күлқисин айтсацо ҚарақалпақтынҚобыздын ҳаўазы, - азығы жаннын.
Тарийхын тәриплеп небир заманнын,
Дуўтар гүмбирлиси-йошы адамнын,
Сазларын айтсано ҚарақалпақтынЖилўасы жан алып естен кетирер,
Көзлери шақмақтай тасты еритер,
Сулыўлықты бир-биринен өтирер,
Қызларын айтсано Қарақалпақтын.
Төрин берип ҳүрмет етер үлкенди,
Қушақ ашып мийман етер келгенди,
Ақкеўилли, әдеп-икрам, көргенли,
Беглерин айтсано ҚарақалпақтынОй-пикир, зейини заманнан озған,
Елге пана болып ағалык қылған,
Намыс ушын еткен өмирин қурбан,
Мәртлерин айтсано ҚарақалпақтынҚанаты сунқардай тулпар тарланы,
Беллеспеге түссе батыр, палўаны,
Мудамы бас байрақ женип алғаны,
Айбатын айтсано ҚарақалпақтынШөллерде сайраған саҳра бүлбили,
Ҳасыл сөз патшасы, қосықтын пири,
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Жанныц ләззетидур, сөйлеген тили,
Шайырын айтсацо Қарақалпақтыц.
Қәўмети жарасқан аўыл-қаласы,
Дақылы ырғалған пайтақ даласы,
Әмиўдәрья ығбалыньщ сағасы,
Еллерин айтсацо Қарақалпақтын!
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БОЛДЫМА
Яранлар бул дүнья, ялғаншы пәни,
Айтыцлар, биреўге паян болдыма?
Тәғдир деп аталған өмир гүзары,
Кимгедур алдыннан аян болдыма?
Кимлер ғам-қайғысыз дәўран сүрмеге,
Елден-журттан бәлент болып жүрмеге,
Қанша талпынса да жәннет көрмеге,
Келешек тәғдири баян болдыма?
Ана ақ сүт берип, ата шаш сыйпап,
Кәмалға келгенде күш-қуўат жыйнап,
Хызметине тақ турып, жан-тәцди қыйнап,
Кеўлин хошламаса -уғлан болдыма?
Қуры, бос өмирик - мийўасыз дарақ,
Қараўсыз бағ киби - бағманы салақ,
Жанды жаққан менен атынды сабап,
Исиқ келиспесе талап болдыма?
Ислеген ислериқ қайық изиндей,
Дәрхдл ийрим жутса көзге көринбей,
Жалғыз өмир сүрсен, жүртқа билинбей,
Кейницде ат қалар нышан болдыма?
Ар-намыстан безип, инсапты жутып,
Көргенге пәнт берип, ҳийледен утып,
Мийнетсиз мал жыйнап, дүньяны тутып,
Иксансыз өткенге гирьян болдыма?
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Үббинияз айтар, елге ер қәдир,
Өзиқци сыйласа, болма тәкаббир,
Мөминге көрсетип қысыўмет-жәбир,
Көзге илмегенлер инсан болдыма?

Иксан — садака,
Гнрьян- кыйналып. жылаған.
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КЕРЕКТИ
Адамныи минези өрилген шаштай,
Мыи қыйлы талшықтан турса керекти,
Болмаса өреси беккем полаттай,
Қылығы қыиырлы болса керекти.
Тәрбиясы насаз болған жигитке,
Соиыра жуғыў қыйын қандай үгит те,
Әзәзүл, сатқыннан жақсылық күтпе,
Ғапылда арқаинан атса керекти.
Кимниидур дийдиги көп дүнья жыйнаў,
Қарны жарылса да нәпсисин тыймаў,
Биреўге пәнт берип, биреўди қыйнаў,
Әзелден қанында болса керекти.
Пулдыи пуўы арқаларын қоздырып,
Гейбиреўлер кетти «исти қыздырып»,
Дүнья малын бир-биринен оздырып,
Карун байдын жолын қуўса керекти.
Ҳәр бир атқан таннын батыўы да бар,
Жақсыға дүнья кен, инсапсызға тар,
Кеўли кен барына қәнәәт қылар,
Пейли тар өзинен тапса керекти.
Жақсылар ҳәммеден жақсылық күтер,
Кеўлинде гүл өсер, тек үмит етер,
Өсекшинии тили апат келтирер,
Танлайында зәҳәр турса керекти.
Мүсәпирдин пайын тәкаббыр алса,
Инсап умыт болып, ашкөзлик қалса,
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Мийрим-шәпәәтти естен шығарса,
Инсан ийманынан қашса керекти.
Еркинликтен өзгерди елдиц турмысы,
Пәт алмақта базардық кец қурылысы,
Ҳәзиргинин, Бердақ, Мақтымқулысы,
Ада болмас илҳам алса керекти.
Елге келип, еркин жасар кец заман,
Қәлеўинше мийнет етип ҳәр адам,
Илим-билим, күш-ғайратын жумсаған,
Өмирден өз орнын тапса керекти.
Үббинияз, айтайын зинҳарлап саған,
Қол урма намақул иске ҳеш қашан,
Сеннен урпағыца қалажақ нышан,
Нәсият сөзлерин болса керекти.
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АВТОР Ҳ А К Қ Ы Н Д А БИ РЕР СӨЗ

Үббинияз Әширбеков 1944-жылы Тахтакөпир
районында тууылған.
1969-жылы Ташкент аўыл хожалығын ирригаииялаў хәм механизацияластырыў инженерлери
институтын питкергеннен кейин, ол өзинин
мийнет жолын Тахтакөпир көшпели механизацияласқан колоннасында аға инженер лаўазымында ислеўден баслап, ПТО баслығы, №51 көшпели механизацияласкан колоннасы ны н бас
инженери, басльпы, Өзбекстан Республикасы Аўыл
қурылысы министринин орынбасары, «Әмиўдәрья* суў хожалығы баскармасынын баслығы
хәм тағы баска бир канша жуўапкерли хызметлерде болған. Ол Тахтакөпир районынын хәкими
лаўазымында ислеп, 1992-жылы Каракалпакстан
Республикасы Жокарғы К енесинин баслығы
лаўазымына сайланды. Ол өзинин бос ўакытларында жүрек төринен ш ы ккан сезимлерин
қосык катарларында баянлап, окыўшылар кәлбинен орын алатуғын дөретпелери менен де танылып
келмекте.
Хәзирги күнде Халык аралык Аралды куткаРыу қорынын Нөкис филиалы директоры болып
ислеп атыр.
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